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Resumo 

Esta dissertação trata das práticas artísticas com comunidades e tem como 

estudo de caso o projecto Casa/Arquivo. Este documento está dividido em três 

capítulos. O primeiro capítulo trata da história e revisão da literatura em relação 

ao tema — os contextos artístico, social e económico que dão origem às 

práticas artísticas com comunidades. Define o conceito de arte e comunidades 

e analisa a discussão teórica de vários autores em relação a este tipo de 

prática artística no que respeita à sua função, sentido na esfera da arte e 

modos de a qualificar. No segundo capítulo é apresentado um estudo de caso 

— o projecto Casa/Arquivo, resultado de uma residência artística num um 

centro de dia para idosos. O processo do projecto é analisado e teorizado e a 

sua metodologia processual é relacionada com o conceito experimental de 

Arquivo Poético. Por fim, o terceiro capítulo trata das três intervenções 

artísticas do projecto Casa/Arquivo e da importância da poética e do impacto 

emocional nas práticas artísticas com comunidades como catalisadoras de uma 

mudança de perspectivas sobre a realidade, 

 

Abstract 

The present dissertation addresses community art and uses the project 

HOUSE/ARCHIVE as a study-case. This document is divided in three chapters. 

The first chapter addresses the history and literature revision about the subject 

— the artistic, social and economic contexts that give origin to community art. 

Defines the concept of community art and analyzes the theoretical discussion 

between several authors on this type of art practice, on its function, sense in the 

art sphere and ways to qualify it. In the second chapter it is presented the study 

case — project House/Archive — result of an artistic residency at a day care 

center for elderly people. The process of the project is analyzed and theorized. 

Its method is related to the experimental concept of Poetic Archive. Finally, the 

third chapter addresses the three art interventions of project House/Arquive and 

the importance of poetics and the emotional impact in community art as a 

catalyst to a change of perspectives. 
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«Arte 
 
1.Termo geral que descreve um conjunto de objectos 
apresentados como parte de uma narrativa conhecida como 
história da arte. Esta narrativa elabora a genealogia crítica e 
discute as questões levantadas por estes objectos, através de 
três subconjuntos: pintura, escultura e arquitectura 
 
2. Actualmente, a palavra «arte» parece ser não mais que um 
resto semântico desta narrativa, cuja definição mais precisa 
seria a seguinte: Arte é uma actividade que consiste em 
produzir relações com o mundo com a ajuda de signos, formas, 
acções e objectos.» 
 
 (Bourriaud, 1998 p. 107) 
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Introdução 

 

Os projectos artísticos com comunidades têm vindo a multiplicar-se desde 

o inicio dos anos noventa do século XX. Nesta dissertação é percorrida a 

história da arte com comunidades, o contexto artístico, social, económico e 

político que lhes deram origem e o seu duplo interesse artístico e social. 

Através deste enquadramento é possível entender a existência e tendência na 

arte contemporânea para este tipo de práticas artísticas. 

Pretende-se, também, questionar e investigar como a arte pode funcionar 

como uma ponte ou ser mediadora num contexto específico — como uma 

comunidade — e como os valores gerados em projectos artísticos podem 

contribuir para a construção da própria identidade da comunidade e a 

comunicação dessa mesma identidade com o seu exterior. 

É apresentado como estudo de caso o projecto Casa/Arquivo, resultado de 

uma residência artística no Centro Social da Sé — um centro de dia para 

idosos na freguesia da Sé em Alfama, Lisboa. O processo artístico deste 

projecto é analisado e teorizado. A envolvência e investigação sobre a 

comunidade revelam-se essenciais para alcançar um nível de intimidade com o 

contexto social, histórico e humano do Centro Social da Sé possibilitando, por 

sua vez, criar uma sensibilidade particular às idiossincrasias e preocupações 

deste contexto. Prova-se a importância e consequências deste método no 

processo artístico por partes dos artistas que trabalham com comunidades. 

A necessidade de documentação deste tipo de práticas artísticas leva à 

construção de um arquivo formado pelo conjunto dos vestígios e documentos 

do processo artístico. O material reunido durante um projecto artístico com uma 

comunidade — memórias, imagens, histórias, sons, filmes, textos, etc. — são 

considerados um arquivo experimental de memórias colectivas de uma 

comunidade em particular. Esta nova forma de arquivar e de arquivo dão 

origem ao conceito de Arquivo Poético. Finalmente é investigado o momento 

no projecto Casa/Arquivo no qual o seu arquivo poético é exposto — a 

intervenção artística. Esta, no projecto Casa/Arquivo é dividida em três acções: 
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Visita Guiada, Exposição e Encontro de Memórias. Os seus momentos de 

produção e de reacção são descritos e é investigada a capacidade e a 

possibilidade da arte de comunicar com os participantes e visitantes do projecto 

de uma forma ininteligível e poética — com um forte impacto emocional. 

Para esta investigação forma percorridos diversos teóricos e artistas que 

discutem sobre o tema da Arte e Comunidades. È uma prática artística que por 

estar relacionada com outras disciplinas como a sociologia, a acção social e a 

políticas levanta muitas questões e torna-se complexa na sua definição e 

críticas.  

Esta dissertação pretende ser uma introdução democrática e acessível a 

este tipo de prática artística a todos aqueles que possam ter interesse nela. 

Como será demonstrado ao longo da dissertação, este tipo de práticas, 

geralmente, envolvem diversas partes para além do próprio artista, ao contrário 

da prática artística tradicional, em que o artista trabalha solitariamente, nos 

projectos artísticos com comunidades, o artista desenvolve um projecto com 

uma comunidade (o que é entendido como comunidade será desenvolvido na 

dissertação também) e com as mais variadas instituições: culturais, sociais, 

políticas assim como com diversas individualidades. A todos aqueles, que são 

cruciais no desenvolvimento deste tipo de práticas artísticas e que não tiveram 

a educação artística necessária para o entendimento destas práticas, dirijo o 

resultado desta investigação. As notas de pé, no final de algumas páginas 

explanam alguns conceitos e ideias essenciais maioritariamente associados à 

história da arte, permitem o entendimento para prosseguimento do texto.  
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4 
 

 1.1 A origem das práticas artísticas com comunidades 

 

As práticas artísticas com comunidades, a partir daqui designadas também 

como Arte e Comunidades, têm-se multiplicado a partir dos anos noventa do 

século passado. O trabalho de investigação neste primeiro capítulo segue a 

linha teórica da arte dos anos sessenta do século XX nomeadamente do 

Minimalismo, práticas Site-specific e arte participativa até outras teorias mais 

recentes como a Estética Relacional. O estudo de artistas e teóricos 

relacionados com estas tendências permitirá obter uma perspectiva geral sobre 

a origem da Arte e Comunidades — o que foi escrito, feito e qual é o estado da 

investigação no tema. Através destas leituras pretende-se, também, questionar 

e investigar como a prática artística pode funcionar como uma ponte ou ser 

mediadora num contexto específico — uma comunidade — e como os valores 

gerados em projectos artísticos podem contribuir para a construção da própria 

identidade da comunidade e a comunicação dessa mesma identidade com o 

seu exterior. Esta revisão histórica será também suporte teórico para a 

discussão sobre o caso de estudo apresentado no segundo e terceiro capítulo 

— o projecto Casa/Arquivo. 

 

1.1.1 A arte e o capitalismo 

 
«Nova Iorque, 4 de Fevereiro de 1982 
 
A Performance tem grande valor económico (impagável) mas virtualmente não 
tem poder económico. 
Recusa-se a jogar pelas regras do mercado da arte. 
Nenhuma galeria/coleccionador pode comprá-la ou vendê-la. 
Existe algo melhor do que saber que ninguém te pode possuir? 
É por isso que a performance é um meio importante. 
Questiona a essência da arte. 
Confronta o artista com os seus próprios limites físicos e mentais. 
Obrigando-o a perguntar as questões mais essenciais sobre si próprio, o seu 
trabalho e a efemeridade geral da vida.»  
(2011) 
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Jan Fabre, artista belga, num dos seus textos citado por Luk Van den Dries 

(2011) trata do papel da performance1 como indispensável ao entendimento da 

sua essência da arte. Por se «recusar a jogar pelas regras do mercado da arte, 

por não ser possível comprá-la ou vendê-la». A descrição do artista belga 

sobre a performance vai ao encontro de um afastamento do «mercado da arte» 

simbolizado no espaço da galeria da arte que se verifica, sobretudo, a partir 

dos anos sessenta. A arte, até então, produziu objectos, coisas que eram 

possíveis de colocar num espaço e possíveis de vender. A arte foi um produto 

consumível até aos novos movimentos dos anos sessenta, onde durante duas 

décadas houve uma explosão de práticas que se distanciaram do objecto 

artístico. O artista e teórico Brian O‘Doherty (1999 p. 109) ao escrever Inside 

the White Cube, texto publicado na revista de arte ArtForum em 1976, afirma 

que quando a economia de uma disciplina, como a arte, é perturbada ou 

corrompida, o seu sistema de valores torna-se confuso. O modelo económico 

existente no mundo ocidental baseia-se no produto — a obra de arte — que é 

filtrado através de galerias, coleccionadores e instituições púbicas, sobre o qual 

se escreve em revistas parcialmente suportadas por galerias, flutuando em 

direcção ao mecanismo que estabiliza a história, certificando, assim como nos 

sistemas bancários, o monopólio do seu maior repositório — o museu. Na arte, 

a história e a crítica (positiva) valem dinheiro. 

O espaço expositivo mais tradicional do Modernismo2 é a galeria de arte, 

um espaço que segundo O‘Doherty (1999 p. 93) polariza artista e público, que 

codifica os preconceitos e reforça a imagem de uma classe média alta onde a 

Estética é transformada em elitismo através de pretensiosismo social, 

financeiro e intelectual. A galeria de arte é, em última análise, um local onde se 

vendem objectos. Aqui o artista é um indivíduo comercial, disfarçado por um 

espaço institucionalizado que também o protege da análise e crítica do público, 

                                            

1
 Performance no campo da arte refere-se a uma forma artística com origem nos anos sessenta 

caracterizada por uma acção premeditada para uma audiência ou não. Dado o seu carácter 
efémero e a inexistência de um objecto de arte final, destas manifestações artísticas restam 
apenas registos documentais 
2
 Modernismo é, genericamente o conjunto de movimentos artísticos e tendências culturais no 

período entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. O modernismo está 
relacionado ao seu contexto socioeconómico: o desenvolvimento de sociedades industriais e o 
rápido crescimento das cidades ocidentais. 
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inconsciente da posição que ocupa para além da relação que acordou com o 

galerista. Foi com base nestas questões que muitos artistas procederam a uma 

tentativa do abandono da galeria de arte como protesto em relação ao sistema 

artístico influenciado pelo sistema e económico que ainda prevalece — o 

capitalismo.  

 

1.1.2 Os anos sessenta: Site-Specificity e Minimalismo 

 

Site-Specificity e o Minimalismo são dois movimentos artísticos com origem 

nos anos sessenta do século XX de extrema importância para o estudo que se 

apresenta. Foram os movimentos estruturais que, pelos paradigmas da arte 

que transformaram, influenciaram entre várias, as práticas artísticas com 

comunidades. 

Apesar destes movimentos se terem iniciado na década de sessenta, 

O‘Doherty (1999 p. 70)  descreve as instalações de Marcel Duchamp 1220 

Coal Bags na Exposição Internacional do Surrealismo em Nova Iorque em 

1938 e Mile of String em 1942 como as primeiras actividades artísticas que 

alteraram realmente a utilização clássica da galeria de arte. Abandonaram a 

moldura da pintura para utilizar a galeria de arte como matéria-prima. Foram os 

primeiros momentos na história da arte em que um artista englobou a 

totalidade de uma galeria de arte numa intervenção, num gesto temporário e 

próprio para o local. Marcel Duchamp para 1.200 Bags of Coal, pendurou sacos 

de carvão no tecto da galeria, espaço nunca antes utilizado para expor objectos 

de arte e um fogareiro no chão numa arrojada intervenção, sem precedentes, 

que pôs em questão, pela primeira vez, o espaço expositivo da arte. O‘Doherty 

menciona ainda o Le Vide do artista Yves Klein na galeria Parisiense Iris Clert 

em 1958 onde esvaziou completamente a galeria e a apresentou para 

exposição desse modo. Como resposta a esta acção Arman, em 1960, criou 

com Le Plein quando encheu totalmente a mesma galeria com lixo. 

«Com o passar das décadas, o contexto transforma-se em conteúdo, numa 
reviravolta peculiar, o objecto introduzido na galeria é aquele que a «enquadra» 
e que dita as suas regras.» (O'Doherty, 1999 p. 14) 
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A grande contribuição do texto de Brian O‘Doherthy, foi questionar o 

espaço da galeria de arte. Nele compara o espaço da galeria de arte a uma 

igreja medieval, como espaço sagrado, intocável, onde o comportamento dos 

visitantes é igual ao dos fiéis: de respeito, adoração, sacralidade e 

intemporalidade. Segundo O‘Doherty a galeria de arte (assim como outros 

espaços institucionais artísticos) é um espaço desconectado da realidade e do 

seu contexto social. Este cenário, numa galeria, provoca a sensação de 

ausência de tempo nos objectos que expõe e torna-os intemporais e valiosos. 

Este autor fala-nos ainda, e isto é particularmente interessante para este 

estudo, que estes aspectos da galeria de arte fazem com que esta censure e 

ignore as variações sociais admitindo apenas o seu único ponto de vista sobre 

a realidade. Como O‘Doherty (1999) refere, apenas no pós-modernismo3 as 

posições do artista e do público são realmente aproximadas: ambos são 

vulneráveis a um contexto e as suas ambiguidades influenciam os seus 

discursos. As ilusões do modernismo partilhadas por artistas, galeristas e 

público são postas em questão. Assim, sobretudo a partir dos anos setenta, 

verifica-se um afastamento da escultura e pintura formais, intimamente ligadas 

ao espaço neutro e atitude da galeria de arte para darem lugar a uma mistura 

de categorias de carácter mais temporário como a performance, o vídeo, a 

instalação, etc. 

O grupo Fluxus, nos anos sessenta e setenta,  abriu novas possibilidades 

na criação artística sobretudo no que respeita à importância dada ao processo 

criativo, à performance e ao envolvimento do público. Os artistas do movimento 

Fluxus4 são exemplo para esta mudança de paradigmas na arte. Nas suas 

práticas incluíam o público no processo artístico sem o qual não existia obra de 

                                            

3
 Pós-Modernismo é um termo utilizado a partir dos anos sessenta do século XX. Apesar da 

sua indefinição e discussão perante diversos autores o pós-modernismo geralmente defende 
que não existe realidade para além da interpretação humana. Na arte, é geralmente descrito 
como um movimento que rejeita algumas questões do modernismo e está associado a formas 
artísticas como a Instalação, a arte conceptual, vídeo e defende a democratização da arte 
através da rejeição de barreiras entre uma arte elitista e uma arte popular. 
4
 Fluxus é um movimento artístico maioritariamente activo na década sessenta do século XX. 

Caracteriza-se pela mistura entre diferentes áreas artísticas como as artes visuais, a música e 
a literatura, pela importância dada ao processo artístico e pela rejeição da arte enquanto 
objecto comerciável. Ver: http://www.fluxus.org/ 
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arte. O artista não era o criador e personagem principal do trabalho artístico 

mas sim um facilitador — o artista devia esvaziar-se de opiniões e gostos 

pessoais e deixar o seu trabalho aberto à audiência. Estes trabalhos, muitas 

vezes de carácter performativo, chegavam a não necessitar da presença do 

artista — era possível adquirir uma obra através das suas instruções. 

 
 «As performances Fluxus mostram que o processo é uma parte do 

conteúdo e o conteúdo é a forma do processo (…). O processo e o conteúdo 
são aspectos do mesmo fenómeno, que é o acto de construção de significado.» 
(Traquino, 2010 p. 107) 

 

 Dando uma maior importância ao contexto e largando as formas 

tradicionais da arte, estas questões têm influência directa nas práticas artísticas 

com comunidades a partir dos anos noventa do século XX. 

 Nos anos sessenta os artistas começam a questionar e a afastarem-se 

dos espaços artísticos de exposição formais — os museus e as galerias — 

para começarem a trabalhar e a intervir artisticamente nos espaços públicos 

das cidades e nas paisagens naturais procurando que as suas criações 

tivessem uma ligação intrínseca e dependente do sítio onde eram colocadas, 

criadas ou expostas. Nesta década, mesmo quando o artista não saía do 

espaço expositivo tradicional, procurava uma ligação estética e física com o 

espaço expositivo ou arquitectónico.  

Site-specific, em português significa literalmente sítio-específico. É a 

actividade artística que utiliza como matéria de trabalho as especificidades do 

local onde este se concretiza. O termo apesar ser actualmente largamente 

utilizado5, teve a sua origem no contexto do Minimalismo6 nos anos sessenta 

do século XX quando artistas plásticos começaram a utilizar as especificidades 

dos espaços onde intervinham como base para os seus trabalhos artísticos. A 

actividade artística Site-specific ao valorizar o contexto espacial e local permitiu 

                                            

5
 Site-Specificity é um termo actualmente utilizado em diversas áreas e com diferentes 

propósitos. Ao longo desta dissertação o termo Site-Specificity será sempre referente ao 
movimento artístico dos anos sessenta. 
6
 O Minimalismo foi uma corrente artística que surgiu nos anos sessenta caracterizado pela 

depuração das formas e conceitos e o abandono dos suportes tradicionais da arte como a 
pintura e a escultura.  
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ao artista a descentralização sobre si próprio e o encontro com o que o 

rodeava. Negou-se o carácter nómada e transportável da obra de arte, e 

assumiu-se a dependência que as obras de arte tinham em relação ao local em 

que eram expostas. O espaço físico em que as obras existem passou a ser 

determinante e condição para a sua criação.  

O‘Doherty (1999) adianta que este tipo de prática artística iniciada nos 

anos sessenta, iniciou uma nova forma de trabalhar para os artistas, através de 

gestos e intervenções, a que chamou de projectos — uma arte de curto prazo 

feita para locais e ocasiões específicos, práticas artísticas naturalmente mais 

ligadas ao mundo do que outras formas tradicionais de arte por atraírem outro 

público com uma sensibilidade menos treinada para além do público 

privilegiado que teve uma educação artística. Os projectos vão contra uma 

certa hostilidade e falta de comunicação existente entre público e arte comum 

no Modernismo. A maioria da arte nas décadas de sessenta e setenta, colocou 

a questão sobre a possibilidade de um artista encontrar outros públicos, à qual 

surgiram respostas como: Site-Specificity, temporário, não comprável, fora do 

museu, dirigido a um público não artístico, recuando de objecto para corpo para 

ideia, até para invisibilidade. Neste momento parecia não haver lugar para 

artistas que eram apenas habilidosos com as suas mãos. (O'Doherty, 1999 p. 

96). 

A arte Site-specific aproximou os elementos — trabalho artístico, local e 

público — mas a importância dada ao espaçao foi abordada metaforicamente 

por artistas sem na prática o 

concretizarem. 

 O escultor Richard Serra 

baseia o seu trabalho na 

adequação topológica ao lugar. O 

seu trabalho Tilted Arc foi motivo 

de grande controvérsia quando 

colocado na Praça Federal de 

Nova Iorque. Provocou um mal-

estar entre os utentes da praça, ao 
Figura 1 – Tilted Arc, Richard Serra   
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ponto de ser formada uma petição para remoção da escultura. Esta dificultava 

a circulação das pessoas, tirava a visão do espaço e acabou por ser retirada. 

Apesar das suas legítimas características esculturais e conceptuais, Tilted Arc 

acabou por não se adequar ao lugar. Este foi um dos episódios de 

inadequação de arte pública ao lugar relevante para reflectir sobre a 

importância do envolvimento dos habitantes dos lugares onde existem 

projectos para o espaço público. A Arte Pública é a disciplina que inicia a 

discussão sobre o termo Site-specific e que questiona o significado do termo 

apenas relacionado com a localização da prática artística. Os trabalhos 

artísticos Site-specific não implicam necessariamente um processo artístico 

que tem em conta a camada humana e social local. Sendo a camada social e 

humana parte integrante e essencial do local, pode-se afirmar que arte Site-

specific nem sempre descreve práticas que se adequam à definição. 

O Minimalismo, por sua vez, procurou trazer, não o contexto espacial ou 

arquitectónico para a esfera da obra de arte, mas o próprio observador. O 

observador era parte intrínseca da obra de arte. Fez também a apologia do trio: 

Obra – Observador – Sítio. O observador e o sítio são inseridos na obra de 

arte, esta tríade ainda faz sentido hoje em dia, embora seja possível aprofundá-

la um pouco e pensar mais atentamente nas relações entre os três 

intervenientes. Mais tarde Casanovas (1997) defende um triângulo diferente — 

Arte pública , Homem,  Ambiente — onde a integração da obra de arte pública 

depende da relação que mantêm com o ambiente e com o homem, e onde se 

verifica, pela primeira vez, o favorecimento implícito das relações humanas, 

ponto extremamente importante para o estudo da Arte e Comunidades como se 

irá verificar no decurso desta dissertação. 

Nos anos oitenta do século XX, como O‘Doherty escreve (1999 p. 113), existe 

um retorno a tudo aquilo que tinha sido rejeitado e destruído — o produto e o 

consumismo voltaram com uma abundância de conteúdo e o espaço da galeria 

voltava a ser o espaço inquestionável do discurso artístico. No entanto, nos 

anos noventa, ressurge o interesse pelo contexto de uma obra de arte, 

nomeadamente a partir da arte pública. 
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1.1.3 Arte Pública e o Lugar 

 

O Minimalismo e a arte Site-specific são os primeiros movimentos a 

aproximar-se de um novo conceito de arte pública. Para entender as dinâmicas 

da arte pública é necessário entender o que é o espaço público, de lugar e 

local, largamente utilizados por diversos autores e artistas, conceitos que viriam 

a influenciar as práticas artísticas que abordam e intervêm no espaço. 

(Traquino, 2010 p. 34). De acordo com Roslyn Deutsche, o espaço público que 

foi o lugar de expressão de poder, produzido pelas relações sociais e de 

intersecção de vectores abstractos passou a ser um campo de acção dos 

distintos grupos sociais que o habitam, onde a obra de arte é facto escrito 

politicamente no território. (Piteira & Abreu, 2005) 

A partir dos anos noventa, o legado deixado pelas práticas artísticas dos 

anos sessenta, acima mencionado, foi absorvido com novas questões. — ao 

legado da arte Site-specific da valorização do espaço do local no processo 

artístico, e ao legado do Minimalismo de assumir o observador como parte da 

obra artística, adicionou-se o conceito de lugar enquanto local com memória ou 

ao qual se adiciona experiencia. A partir de então, não apenas as 

especificidades espaciais ou arquitectónicas foram consideradas, mas também 

uma série de outros valores e camadas inerentes a qualquer local passaram a 

ser tidos em conta: a sua história, memória e sobretudo com a sua camada 

humana e social. É aqui que se cria a grande ruptura com os artistas Site-

specific dos anos sessenta que trabalharam com o espaço e os artistas que 

dos anos noventa até à actualidade que trabalham com o lugar. 

As diferenças entre as definições entre local e lugar têm vindo a ser 

definidas por diversos autores. O Local (ou Sítio) é entendido como um espaço 

físico ou geográfico, onde se consideram exactamente estas duas 

características — físicas e geográficas. O Lugar é também um espaço físico e 

geográfico mas com o qual existe uma ligação afectiva — individual ou 

colectiva — que está directamente relacionada com a existência ou criação de 

memórias e experiências.  
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«O Lugar não pode, de facto, cartografar-se como Espaço, pois não é 
entendido tão cerebralmente quanto este, mas com densidade emocional. É 
muito mais que um ponto num mapa, composto por vários estratos penetráveis 
entre si.» (Traquino, 2010 p. 62) 

 

Assim como o nascimento da consciência do que é um Lugar, também o 

início dos anos noventa vários autores, artistas, arquitectos e designers 

começaram a ter diferentes preocupações nas intervenções artísticas que 

faziam nos lugares públicos — os habitantes, transeuntes ou utilizadores dos 

locais a intervir começaram a ser postos na equação da intervenção. É possível 

observar várias intervenções no espaço público que o demonstram.  

Tendo em conta que arte pública é uma intervenção no espaço público que 

tem em vista melhorar a paisagem visual, acrescentar identidade ou melhorar a 

qualidade de vida dos seus utentes, já foram e continuam a ser consideradas 

como arte pública as intervenções que se cruzam com outras áreas como o 

design de mobiliário urbano, a arquitectura, a arquitectura paisagista, muitas 

delas criações e ideias também de artistas plásticos. Esta interessante 

encruzilhada de esferas na arte pública tem vários exemplos muito curiosos 

dados por Jan Gehl, um especialista dinamarquês em qualidade urbana que 

trabalhou para a Central London Partnership (CLP), empresa que trabalha no 

sentido de juntar e criar parcerias entre o sector público e privado para 

melhorar o espaço público, neste caso particular, na zona central de Londres. 

Patricia Brown (2005) é uma das responsáveis da CLP descreve exemplos do 

urbanista dinamarquês: o projecto que consistiu na simples criação de bancos 

numa das ruas mais agitadas da cidade criou uma vivência na rua que nunca 

havia existido, a comunidade, principalmente a mais idosa, passou a utilizar os 

bancos e a conviver na rua; ou a intervenção em Regent‘s Park, um jardim 

londrino raramente utilizado devido a divergências entre duas comunidades 

com de contextos sociais diferentes geograficamente ligadas ao parque. 

Através de trabalhos que promoveram a ligação ao jardim com crianças de 

uma escola local e a colocação de esculturas públicas suficientemente seguras 

e robustas para as crianças poderem brincar permitiram que este fosse 

utilizado por ambas comunidades. Este tipo de intervenções públicas é uma 

abordagem diferente do que foi criado até então. Inserem-se no tipo de 
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intervenções artísticas no espaço público com cariz social e foram catalogadas 

como New Genre Public Art ou Novo Género de Arte Pública na tradução para 

Português. Aqui a verdadeira preocupação dos artistas é a coesão social 

através de projectos artísticos que promovam a criação de Lugares. Estes 

projectos artísticos podem ter como campo qualquer tipo de actividade. 

Casanovas (1997) afirma que a arte pública deve ir para além da esfera da arte 

e que deve também ter preocupações sociais contribuindo para um melhor 

ambiente e, consequentemente, para um melhor comportamento social, 

criando maior segurança, conforto e prazer. A arte pública é dentro deste novo 

género, a prática artística e cultural que pretende criar domínio público, 

procurando a criação de um Lugar, ou transformação de um sítio em lugar, 

onde seja dada aos cidadãos a oportunidade de se encontrarem. 

«No contexto do espaço público, em sentido de espaço partilhado por esta 
vertente artística e privilegia, assim, as capacidades de audição e interacção, 
há também a consciência de que o Lugar já não se confina a uma área, a 
fronteiras limitadas de apenas uma história interna. Intersecta um mapa 
constelação de relações sociais e simbólicas» (Traquino, 2010 p. 150). 

 

No Novo Género de Arte Pública o artista tem o papel de reaproximar uma 

comunidade de um lugar a que pertence, propondo uma prática artística 

inclusiva ao invés de uma prática invasiva. O trabalho final é resultado de 

trabalhos de colaboração para que o produto final seja também da comunidade 

e assim sentido por ela, propõe-se a exprimir uma identidade, a partir da crítica 

social à produção de arte como instrumento de mudança. Como explica 

Suzanne Lacy (Lacy citada por Laranjeiro, 2005), «os objectos são demasiado 

opacos e duradouros, talvez seja por isso que este género tenda a afastar-se 

deles».  

Dos anos sessenta até à actualidade verifica-se uma mudança na ênfase 

destas práticas artísticas do objecto final, a obra de arte, para o próprio 

processo artístico e do projecto. Os artistas apropriaram-se de meios e 

suportes de comunicação exteriores à arte como objectos e materiais do 

quotidiano diluindo as fronteiras entre a arte e a vida. A postura do artista em 

relação à produção e recepção do trabalho artístico foi também redefinida — a 

relação entre artista e público poderia, em si, constituir a matéria do trabalho 
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artístico. Nestas novas formas de arte pública, a interacção e a intervenção na 

esfera pública são o processo e o fim dos trabalhos, como se analisará 

posteriormente, estas são exactamente as premissas das práticas artísticas 

com comunidades. 

 

1.1.4 A Comunidade 

 

«Comunidade 
  

(latim communitas, -atis)  
s. f. 
1. Qualidade daquilo que é comum. 
2. Agremiação. 
3. Comuna. 
4. Sociedade. 
5. Identidade. 
6. Paridade. 
7. Conformidade. 
8. Lugar onde vivem indivíduos agremiados» 
(Dic12) 

 

Como foi explicado anteriormente, a arte pública pode transformar locais 

em lugares, sendo que um sítio é um espaço físico, com a sua história e 

contexto, e o Lugar é o mesmo sítio mas vivido, com uma identidade. Um lugar 

quando vivido por muitos, tem uma identidade colectiva, conceito em estreita 

ligação com a ideia de comunidade. Para o entendimento do assunto desta 

dissertação — as práticas artísticas com comunidades — é essencial definir o 

conceito de comunidade. 

O termo comunidade deriva do Latim com (com ou em conjunto) e unnus (o 

número um ou singularidade), é um termo largamente utilizado nas disciplinas 

sociais e igualmente contestado e questionado. Segundo o sociólogo Gerard 

Delanty (2003 p. 10) em geral, a comunidade designa uma forma particular de 

organização social baseada em grupos pequenos, como bairros, pequenas 

vilas ou localidades espacialmente limitadas. Os antropologistas, por sua vez, 

aplicam o termo a comunidades culturais ou politicas onde a ênfase se 

encontra na cidadania, autonomia, sociedade civil e identidade colectiva. 
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Estudos filosóficos ou históricos têm-se concentrado mais na ideia e 

comunidade como uma ideologia ou utopia. A multiplicidade dos significados do 

termo é visível: as comunidades têm sido baseadas em etnicidade, religião, 

classe ou política, podem ser grandes ou pequenas, podem estar baseadas 

localmente ou serem globalmente organizadas, podem ser afirmativas ou 

subversivas em relação ao sistema (social ou politico) estabelecido, 

reaccionárias ou progressivas. 

Delanty (2003 p. 12) organiza as possibilidades do termo comunidade em 

quatro grupos: o primeiro é uma abordagem típica ao estudo das comunidades, 

mas também se reflecte na filosofia política comunitária, que associa 

comunidade com localidades urbanas desfavorecidas que necessitam de apoio 

e projectos governamentais e de voluntariado para se regenerarem. O segundo 

grupo é característico da sociologia cultural e da antropologia onde 

comunidade é vista como uma procura de pertença e a ênfase encontra-se na 

construção cultural de uma identidade. O terceiro grupo é inspirado por 

políticas pós-modernas e democracia radical e olha para a comunidade nos 

termos de consciência política e acção colectiva. Aqui a ênfase está na 

oposição à injustiça de um colectivo. O quarto grupo, menos definido e mais 

recente, emerge à volta das comunicações globais, movimentos transnacionais 

e da Internet, aqui a comunidade deixa de ser constituída por proximidade 

geográfica, como é frequentemente pensada e torna-se cosmopolitanizada e 

constituída através de novas relações de proximidade virtual e distância. Aqui a 

tecnologia tem um importante papel. 

Apesar das múltiplas hipóteses para o conceito de comunidade, Delanty 

conclui aquilo que é comum a todas: a comunidade está relacionada com o 

sentimento de pertença. O sentido de comunidade, que vai de encontro ao 

significado da origem da palavra em latim communitas é algo diferente do 

conceito de comunidade. O sentido de comunidade existe quando a própria 

comunidade está consciente de si própria e se identifica como tal. A identidade 

é um essencial em qualquer estrutura, individuo, comunidade, país, religião, 

etc. O antropólogo Victor Turner citado por Luigi Coppola (2011 p. 273), afirma 

que a criação de communitas, é baseada em relações imediatas entre 

membros de um grupo, dentro da communitas, sem perder as características 
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que a tornam única, os indivíduos são concebidos como tendo uma tendência 

em direcção a um objectivo escolhido livremente; assim, os membros da 

communitas alcançam uma ordem ou uma qualidade de relação humana que 

não tem o carácter de uma transacção — as pessoas quando tomam acções 

em direcção umas às outras não são movidas por expectativas de uma relação 

que sirva os seus próprios interesses. 

Durante as últimas décadas foram sendo eliminados os processos e 

acontecimentos de cariz comunitário e público nos lugares. A economia 

capitalista da actualidade em conjunto com o aparecimento das novas 

tecnologias das últimas décadas, desde a televisão à internet em casa criou um 

individualismo crescente e generalizado no mundo ocidental. As principais 

estratégias na actualidade são a competição e especulação e têm influência e 

consequências directas na sociedade. Os seres humanos têm vindo a ser 

desencorajados do sentido de comunidade e de participar em actividades da 

esfera social. Isto reflecte-se sobretudo nas grandes cidades onde a maioria da 

população mundial vive. Zhang Changchen, director da Companhia de Dança 

Moderna de Pequim, na sua entrevista com Friedman (M. Friedman, 2011 p. 

207) afirma que na actual era da internet, o foco das pessoas está-se a desviar 

das nossas vidas directas para se focarem em questões globais: «quando 

criticamos a poluição, não estamos a criticar a nossa própria contribuição para 

a poluição mas estamos a criticar uma ideia abstracta.». 

 

 «Apesar da globalização crescente no mundo um cada vez maior número 

de artistas opta por trabalhar localmente.» (Vaz-Pinheiro, 2005) 

 

Como Delanty (2003) afirma esta situação é acompanhada por uma 

nostalgia pela ideia de comunidade como fonte de segurança e pertença num 

mundo cada vez mais inseguro e ainda como uma alternativa ao estado na 

prática da política. Longe do desaparecimento, a comunidade é revivida por 

causa da globalização e do individualismo. No entanto, para Delanty, as 

comunidades contemporâneas têm como base novos tipos de pertença. 
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Actualmente uma comunidade já não é limitada por um lugar e é possível 

pertencer-se a múltiplas comunidades. Pascal Gielen e Sonja Lavaert (2011 pp. 

166,178) descrevem na sua entrevista ao filósofo italiano Antonio Negri como a 

sua definição de Comum se aproxima da definição do sentido de comunidade. 

Mostram que é algo que é formado em viva interacção humana e 

constantemente reconstruído. Negri, nunca menciona o termo comunidade 

preferindo o adjectivo que a move e transforma em algo diferente — o Comum. 

Para o filósofo italiano, o Comum é o colectivo social, uma cooperação, um 

produto como se tivesse sido criado em laboratório mas também o vulgar, o 

quotidiano, de todos e para todos. Um conceito que ecoa comunismo. Negri 

avança demonstrando que uma nova ideia de amor é aquilo que renova o 

Comum. Para evitar equívocos Negri sublinha que trata de um amor ateu e 

distinto de formas de amor burguês baseado na união de identidades. O amor 

descrito por Negri enfrenta a sua naturalidade e é um estado comum de 

paixões. Acredita que é algo que as pessoas interpretam, renovam ou refazem 

actualmente, a sua ideia de amor é sobre uma comunidade a ser formada 

através do encontro de paixões, uma comunidade que se constrói de paixões 

contraditórias e conflitos. Para Negri, este conceito de amor vai de encontro a 

um Comum que é amado por várias singularidades ou por uma multidão. 

 

Segundo Richard Sennet (2011), as consequências do capitalismo 

moderno reforçaram o valor do lugar, e um sentimento de saudade pela 

comunidade e muitos artistas que trabalham nos circuitos institucionais da arte 

começam a demonstrar um interesse pelas comunidades à sua volta, tendência 

que será possível verificar mais à frente neste capítulo. Paul De Bruyne e 

Pascal Gielen avançam escrevendo que, numa perspectiva histórica, o 

desenvolvimento de uma ideologia liberal e a invenção do artista enquanto 

indivíduo decorrem em paralelo. Resumindo, o mito do artista individual é um 

produto do espaço mental do mercado liberal capitalista onde os trabalhos 

artísticos e sua assinatura funcionam muitas vezes como uma marca. (Gielen, 

et al., 2011 p. 5) 
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A comunidade dá espaço a associações que podem soar ingénuas mas em 

última instância são revolucionárias. A ideia ou o sentido de comunidades 

defende um estilo de vida alternativo ao que se vive actualmente. O filósofo 

americano Richard Sennet (1998), citado por Gielen, acredita que ao sentido 

de comunidade é a maior oposição à agressiva economia actual. Gielen (2011 

p. 32) e prossegue afirmando que a comunidade aponta para a direcção da 

solidariedade entre gerações, dentro e fora de bairros ou regiões do mundo. A 

comunidade aponta para uma forma de amor para além dos muros da vida 

privada familiar. 

 

1.2 Arte e Comunidades 

 

«A arte opera no sentido inverso, do distanciamento para a proximidade.» 
(Traquino, 2010 p. 153) 

 

Como foi possível verificar, nas décadas de sessenta e setenta do século 

XX, vários artistas em diversas partes do mundo revelaram um abandono da 

criação artística que tem como resultado final um objecto de arte único e 

irrepetível. Esta objetualidade da obra de arte, deu lugar à efemeridade da 

performance, acção e da instalação. Ao abandono do objecto como fim 

artístico, dos anos noventa do século XX até à actualidade, adicionou-se uma 

preocupação geral com outro, um combate à individualização e uma 

necessidade de restabelecer ligações humanas e sociais, levando a uma 

prática artística «menos ligada a representações imaginárias ou utópicas do 

mundo, e mais à criação de modelos de acção articulados com o contexto» 

(Traquino, 2010 p. 108).  

As práticas artísticas com comunidades podem ser inseridas no que se tem 

designado como arte pública, no sentido em que lidam com o espaço público 

— um espaço partilhado por todos, ou com questões públicas — questões 

partilhadas por todos. Esta partilha relaciona-se com o sentido de comunidade, 

com o facto de estas práticas trabalharem sempre sobre algo comum a um 

grupo de pessoas, seja ele um espaço, uma memória, uma cultura, etc.  
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Os artistas que trabalham no espaço público e com pessoas que não são o 

público usual das galerias e dos museus têm um desafio alargado nos seus 

projectos. Nestas práticas artísticas o público não é especializado e não está 

informado sobre o que vai ver ou acontecer, pelo contrário, o artista sai de uma 

zona de conforto para um lugar de risco. O espaço público ou sua comunidade 

são contextos não controláveis pelo artista tornando a prática artística num 

desfio constante. O contexto tem as suas próprias idiossincrasias, histórias, 

memórias e vontades. O processo artístico do artista passa por um constante 

diálogo com a comunidade no sentido do entendimento e da negociação. A 

personalidade e problemáticas pessoais do artista são secundarizadas e são 

trabalhadas as questões, problemáticas e singularidades de cada contexto. 

 Nos anos noventa, nos Estados Unidos da América, a artista plástica 

Suzanne Lacy, contribuiu para o desenvolvimento das comunidades através de 

performances em larga escala sobre temas urbanos e sociais. Lacy citada por 

pela curadora e teórica GabrielaVaz-Pinheiro (2005) questionou o que 

aconteceria se a audiência pública da arte fosse o objectivo central da 

produção artística. Deste modo, a artista trouxe indivíduos para o processo de 

criação desde o início de um projecto, redefinindo a relação entre artista e 

audiência, audiência e obra de arte. Para Lacy a arte deixou de se resumir a 

mais um produto no espaço público para ser «um processo de descoberta de 

valores, um conjunto de filosofias, 

uma acção ética, um aspecto de 

uma agenda sociocultural mais 

vasta». 

 

Oda Projesi é um projecto 

artístico independente que teve 

lugar em Istambul na Turquia, 

entre 200 e 2005, fruto da 

colaboração de três artistas 

plásticas turcas: Seçil Yersel, 

Özge Açıkkol e Güneş Savaş. Passados três anos a habitar um apartamento 

Figura 2 – Perspectiva do pátio partilhado por Oda 
Projesi e seus vizinhos durante o projecto com 
Naz Erayda. 
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no bairro de Galata as três artistas decidiram esvaziar um dos seus quartos e 

transformaram-no num misto de espaço público e privado. Começaram 

naturalmente a criar relações de familiaridade com os seus vizinhos e 

acabaram por transformar o seu quarto num lugar de encontro entre os 

vizinhos do bairro. Depois iniciaram os projectos artísticos. Estes diluíam as 

funções de artista e audiência para novas possibilidades e funções dos 

participantes e também as funções do próprio espaço, onde apesar de 

acontecer actividade artística era mais que uma sala de exposições ou um 

palco. Este projecto é sintomático da aproximação das práticas artísticas com 

comunidades entre a vida pessoal e profissional para um artista, entre a vida e 

arte. Oda Projesi criou o projecto A Day in the Room (Um dia no Quarto) onde 

convidou num período de dois anos diversos artistas a desenvolver actividades 

com os moradores do bairro que habitavam. No projecto da artista Aydan 

Murtezaogli, por exemplo, foi feita uma projecção de slides às crianças do 

bairro para gerar uma conversa em torno das questões da identidade, da arte e 

da vida. O colectivo Oda Projesi começou a receber convites para realizar 

projectos noutras cidades e países, e em contextos institucionais. Esta 

deslocação obrigou a uma redefinição dos projectos para respeitarem os 

mesmos valores e dinâmicas que aconteciam no bairro de Galata, onde sem 

apoios institucionais a prática artística era muitas vezes influenciada pelas 

próprias dificuldades económicas. Por exemplo o projecto que o colectivo 

desenvolveu no Kunstverein em Munique não teve lugar no próprio museu mas 

num espaço do bairro de Riem que tem uma forte comunidade Turca. Mais 

uma vez este espaço foi utilizado como lugar de encontro da comunidade onde 

se procurou, sobretudo, criar relações entre a comunidade turca e a 

comunidade não turca. 

 

Jeanne van Heeswijk é uma artista e curadora holandesa interessada em 

criar plataformas para encontros possíveis entre pessoas, habitantes e 

utilitários de um local. No seu projecto Het Blaue Huis em Amesterdão a artista 

holandesa reuniu uma série de entidades, politicas, sociais e culturais para 

levar a cabo um projecto megalómano que consistiu em ocupar, entre 2005 e 

2009, uma casa no bairro suburbano de Amesterdão de IJburg. Como Paul 
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O‘Neill (2011 p. 35) confirma, este 

projecto é representativo do 

interesse de Heeswijk em 

produzir modelos de sociabilidade 

relacional em vez de produzir 

objectos de arte dentro dos seus 

próprios valores intrínsecos. O 

bairro de IJburg, na altura, estava 

em construção e pretendia 

albergar 45.000 residentes. 

Heeswijk reuniu esforços durante 

cerca de um ano antes de projecto ter inicio no sentido de retirar uma das 

casas à venda do bairro do mercado imobiliário para a transformar num lugar 

de investigação e comunidade, produção artística e actividades culturais. O 

objectivo do projecto era reflectir sobre a influência e consequências que um 

projecto deste cariz teria no urbanismo e desenvolvimento da comunidade do 

bairro. Heeswijk conseguiu o apoio de diversas entidades privadas e publicas 

para financiar o projecto que seria albergado numa casa azul de IJburg que 

daria nome ao projecto. Para além das actividades e eventos programados 

pela Blaue Huis, a casa estava regularmente aberta à comunidade de Ijsburg. 

Heeswijk pretendeu criar um espaço onde a comunidade se sentisse convidada 

para deste modo iniciar a criação de laços mais íntimos e de confiança com a 

mesma.  

A equipa da Blaue Huis, tanto permanente como a flutuante, trabalhava de 

um modo democrático e não hierárquico. Durante quatro anos, artistas, 

arquitectos, teóricos, activistas, escritores e académicos de várias 

nacionalidades foram convidados para viver e trabalhar na Blaue Haus. Os 

convidados produziram investigação, práticas artísticas, filmes, publicações e 

intervenções e envolveram-se em debates e actividades relacionadas com a 

Blaue Haus e o bairro tendo em conta que esta estava em construção e que 

fazia parte de um enorme plano urbanístico. 

A Blaue Huis é um projecto que se focou mais no processo do que num 

produto final, sobretudo porque procurou criar um modelo de organização. Paul 

Figura 3 – Fotografia do edifício do projecto Het 
Blaue Huis 
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O‘Neill (Doherty, et al., 2011) destaca também o carácter duradouro do projecto 

(quatro anos) como um factor importante para o alcance do seu sucesso, o 

programa e projecto foram constantemente redefinidos e adequados às 

preocupações, acontecimentos e estratégias do bairro. O‘Neill sugere ainda 

que as entidades municipais possam ter ganho conhecimentos com a Blaue 

Huis uma vez que através do projecto mostraram-se várias falhas no sistema 

de planeamento urbano e foi essencial para convencer as autoridades 

municipais a estabelecer um centro cultural mais permanente no bairro. 

Como se pode verificar através dos exemplos atrás observados, estes 

artistas não apresentam imagens ou objectos, mas encontros e acções que os 

promovem criando novos tecidos relacionais nas comunidades com que 

trabalharam. As práticas artísticas do Oda Projesi e de Heeswijk mostram esta 

tendência, mudando o foco da atenção da criação do objecto artístico para o 

objectivo da arte, explorando o potencial já existente nos lugares, explorando a 

própria realidade a acontecer. A Blaue Huis ilustra como processos não 

representacionais de comunicação e trocas podem formar o conteúdo e a 

estrutura de uma obra de arte. Para Heesweek as práticas artísticas que 

desejam salientar algo da realidade existente, têm o seu ponto crucial na 

relação com os outros.  

Ruangrupa é um colectivo artístico criado na Indonésia em 2000 que se 

foca na utilização do vídeo. Desde então são responsáveis por diversas 

projecções, workshops e exposições na Indonésia. Como Alexandra Cosby 

descreve, citada por Miguel Varela (Varela, 2011), os workshops organizados 

pelo colectivo encorajam os participantes a utilizar o vídeo como instrumento 

para analisar os seus próprios contextos locais, para colocar novas questões 

sobre contextos familiares e situações. O colectivo Indonésio ao descrever o 

seu workshop OK. Video Militia descreve também a essência da sua prática 

artística: 
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«O workshop OK.Video Militia tem o objectivo de dar poder às pessoas, 
pela utilização do vídeo como meio de expressão, para investigação e para 
reflectir sobre os fenómenos sociais. […] Conduzimos pesquisas simples sobre 
os lugares, tendo em conta os aspectos físicos mas especialmente os aspectos 
socioculturais para obter algumas descrições sobre os mesmos – é verdade o 
que os meios de comunicação e muita gente tem pensado sobre o seu local de 
residência? Depois pedimos aos participantes para explorar questões que 
nunca tinham sido postas sobre o seu ambiente, e desenvolvemos estas 
questões juntos e discutimos como apresentá-las utilizando o vídeo» 
(Ruangrupa) 

 

Através dos projectos artísticos com comunidades, procura-se criar, 

reafirmar ou tornar consciente a identidade do contexto em que se trabalha 

tornando possível o autoconhecimento e património da comunidade. O artista, 

através das suas dinâmicas, funciona como um catalisador para a realização 

das diversas possibilidades de aproximação numa comunidade e para a 

criação de novas perspectivas sobre a mesma. Deste modo alteram os 

significados dos lugares para aqueles que o usam. Ann De Bissop (2011 p. 57) 

denomina este tipo de práticas como trabalhos sócio-artisticos afirmando que 

são um tipo diferente de arte porque trazem para o universo da arte diferentes 

códigos artísticos, substituem a qualidade técnica das formas tradicionais da 

arte por uma diferente qualidade descrita nos termos de expressão, 

credibilidade e química.  

 

1.2.1 Arte relacional 

 

O filósofo e curador francês Nicolas Bourriaud no final dos anos noventa do 

século XX a pública Estética Relacional, um texto influente sobre as práticas 

artísticas correntes da década anterior onde é possível encontrar várias 

premissas em comum com as práticas artísticas com comunidades. 

 
« (Arte) Relacional 
 
Um conjunto de praticas artísticas que toma como seu ponto de partida teórico 
e prático a totalidade das relações humanas e o seu contexto social, em vez de 
um espaço independente e privado.» (Bourriaud, 1998 p. 107) 
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Apesar deste tipo de práticas ter as suas origens na arte conceptual, 

minimalismo e práticas artísticas dos artistas Fluxus, como já foi dito, Nicolas 

Bourriaud (1998 p. 47) sublinha que os artistas relacionais não celebram de 

modo algum a imaterialidade, o conceito ou as performances. 

 «Arte relacional não é um revivalismo de nenhum movimento [artístico] nem o 
retorno de um estilo. Surge de uma observação da actualidade e de uma linha 
de pensamento sobre o destino da actividade artística.» (1998 p. 44) 

 

 O filósofo e curador francês afirma que os artistas que trabalham na esfera 

relacional não estão ligados por nenhum estilo, tema ou iconografia. O que 

estes artistas partilham é o facto de trabalharem para o mesmo objectivo 

prático e teórico: a esfera das relações inter-humanas. Os seus projectos 

envolvem métodos de trocas sociais, interactividade com o público e diversos 

processos de comunicação como instrumentos que servem a ligação entre 

indivíduos e grupos numa experiencia estética. Alida Neslo (2011 p. 120) 

acredita que os artistas ao saírem da sua zona de conforto para um novo 

contexto tornam possível o encontro ou a consequência de acontecimentos 

notáveis devido ao efeito de perplexidade. È possível criar ligações, pontes 

para criar novas possibilidades, e que é exactamente a ponte, o caminho ou o 

processo que provoca as novas possibilidades num contexto. Esta afirmação 

de Neslo vai de encontro à estética relacional de Bourriaud (1998 p. 13) 

quando este afirma que «a arte estava destinada a preparar e anunciar um 

mundo futuro: hoje modela possíveis universos». Para Bourriaud (1998 pp. 

45,57) a arte deixou de procurar representar utopias, está a tentar construir 

espaços concretos e a primeira questão que devemos colocar actualmente 

quando na presença de uma obra de arte é: 

«O trabalho dá-me a oportunidade de existir à sua frente, o pelo contrario, 
nega-me como sujeito, recusando o Outro na sua estrutura? O factor espaço-
tempo sugerido ou descrito neste trabalho, juntamente com as leis que o 
governam, é calculado segundo as aspirações na minha vida real? Critica 
aquilo que é considerado ser criticável? Poderia eu viver numa estrutura 
espaço-tempo correspondente a esta na realidade?» 

 

O texto publicado por Bourriaud levanta várias questões pertinentes na 

contemporaneidade artística, e também, particularmente para este estudo que 
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se apresenta sobre Arte e Comunidades. O termo arte relacional em sido 

largamente utilizado como uma das definições para estas práticas mas é 

refutado por Pascal Gielen quando afirma que «Toda a arte — exibida ou 

realizada dentro ou fora dos limites de um museu, sala de espectáculos ou de 

teatro — faz uma afirmação sobre a sociedade a uma parte particular da 

sociedade. Noutras palavras, toda a arte é relacional.‘ (Gielen, 2011 p. 16) . 

Segundo Bourriaud (1998 p. 33) os artistas que desenvolvem uma estética 

relacional são aqueles que propõem como trabalhos artísticos: momentos de 

sociabilidade e/ou objectos que produzam sociabilidade. Gielen acrescenta 

ainda que Bourriaud apenas dá exemplos muito particulares de artistas 

relacionais (como Rirkrit Tiravanija) que embora se situem dentro desta 

definição (de uma arte que tem como intenção a comunicação consciente e o 

diálogo com o público) não são o único exemplo dela. Verificam-se, a partir da 

década de noventa, as mesmas preocupações a serem levantadas pelos 

artistas mas em espaços artísticos institucionais, também nestes casos, a 

ênfase e o significado do projecto não estão no que se vê mas no que acontece 

entre as pessoas. No entanto, quando num contexto artístico, acabam por ter, 

como Gielen (2011 p. 16) critica, de uma forma ou de outra, uma prática de 

base institucional de certo modo limitadora do desenvolvimento das tais 

relações externas que são base para estas práticas. Afirma também que em 

muitos dos exemplos dados por Bourriaud esta definição é apenas um aspecto 

secundário da prática, e que estes artistas e trabalhos não são 

necessariamente críticos ou subversivos em relação à sociedade em que se 

colocam. Considera assim redutores os exemplos dados pelo teórico francês. 

(Gielen, 2011 p. 17).  

«A situação não tem a ver com ver arte. Tem a ver com estar no espaço, 
participar numa actividade. A natureza da visita alterou-se para enfatizar a 
galeria como espaço para interacção social. A transferência de actividades 
como cozinhar, comer ou dormir para o território do espaço da exposição 
coloca os visitantes num contacto muito íntimo e até inesperado; o 
deslocamento cria uma clara consciência da noção de público e privado, as 
instalações funcionam como experiencias científicas: o deslocamento torna-se 
numa ferramenta e expõe o modo como experiências científicas são 
construídas. O visitante torna-se num participante nessa experiência.» 
(Tiravanija, 2003) 
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O próprio Bourriaud (1998 p. 82) admite que as práticas artísticas 

relacionais têm vindo a ser repetidamente criticadas. Por se restringirem a 

espaços tradicionais artísticos contradizem-se na sua intenção primordial de 

sociabilização. Também são censuradas, segundo Bourriaud por negarem 

conflito social, diferenças e divergências e acusadas de favorecer uma forma 

ilusória e elitista de sociabilização, limitada ao público do mundo da arte. 

Segundo Bourriaud, o principal argumento contra a arte relacional é que 

supostamente representa uma forma mais fraca de crítica social. Para 

Bourriaud, o que estes críticos não tomam em conta é que o conteúdo destas 

formas artísticas deve ser julgado pela sua forma em relação à história da arte 

e ao valor político da própria forma.  

Resumindo, todos os autores lidos parecem concordar com a mudança de 

paradigma na arte a partir dos anos noventa num ponto resumido por Bourriaud 

(1998 p. 60): 

 

«Hoje, após dois séculos de luta pela singularidade […] reintroduzir a ideia de 
pluralidade, para a cultura contemporânea, significa inventar novos modos de 
estar em grupo, formas de interacção que vão para além da inevitabilidade das 
famílias, guetos tecnológicos de fácil utilização e as instituições colectivas 
disponíveis. […] nas nossas sociedades pós-industriais, a maior pressão não 
está na emancipação do indivíduo mas na libertação de relações inter-
humanas […].» 

 

A grande diferença nestes autores tem a ver com o processo e distribuição 

das práticas artísticas. Bourriaud, em Estética Relacional menciona artistas e 

práticas que acontecem dentro ou em estreita ligação com espaços 

institucionais ou tradicionais do mundo da arte, enquanto todos os outros 

autores citados admitem e defendem exactamente as possibilidades de 

práticas artísticas que tenham como objectivo a relação entre pessoas fora dos 

espaços da arte. Tanto Bourriaud, Gielen e outros autores afirmam o objectivo 

destas práticas artísticas é a criação de novas relações entre pessoas, embora 

para Bourriaud, segundo os exemplos que dá, esta relação acontece através 

de uma sociabilização no espaço artístico tradicional enquanto outros autores 

defendem uma sociabilização mais profunda ao ponto de procurar realmente 
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criar laços que funcionem como catalisadores numa mudança dessa mesma 

sociabilização no sentido da criação de comunidades. 

Gielen conclui que a relação entre pessoas encontra-se no centro deste 

tipo de prática cultural. Toda a prática artística com comunidades, é, no 

mínimo, relacional. Para um projecto poder ser considerado Arte e 

Comunidades, tem que, como base, envolver activamente pessoas num 

processo ou produção de um projecto artístico. Assim, para Gielen, um projecto 

de Arte e Comunidades apenas é bem sucedido quando engloba uma 

interacção activa entre o artista, os participantes e a comunidade alargada alvo 

do projecto. O objectivo de tais interacções pode ser político, subversivo, 

social, formar identidades ou terapêutico, mas o aspecto estético será apenas 

um instrumento formal. Apenas quando a simetria entre a comunidade e a arte 

é alcançada, é que a forma expressiva tem peso no mundo artístico 

profissional. Noutras palavras, um projecto relacional pode ter uma carga 

estética, mas não é necessariamente um trabalho artístico bem sucedido. 

Assim como um projecto artístico que envolve uma comunidade não é 

necessariamente um projecto social bem-sucedido. (Gielen, 2011 pp. 20,21) 

 

1.2.2 Outras perspectivas de Arte e Comunidades 

 

Como o afirmam Paul De Bruyne e Pascal Gielen (2011 p. 4), iniciativas 

como Arte e Comunidades, são um antídoto para a tendência geral de 

individualização, são iniciativas que, de um modo geral, que se desenvolvem 

na criação de afectos e alimentando o sentido de comunidade entre apoio, 

artista, trabalho artístico e público. Qualquer projecto de Arte e Comunidades 

desenvolve-se entre os antípodas do individual e do comum e é entre estas 

duas esferas que este tipo de práticas artísticas se desenvolve de num modo 

complexo. O facto de os objectivos das práticas artística com comunidades 

serem sociais e eticamente puros, de não serem artísticos por natureza torna 

estes projectos extremamente difíceis de medir, sendo criticados por diferentes 

partes. Desde governos neoliberais que acreditam que não é o dever do estado 

apoiar projectos culturais, a forças políticas que acreditam que os projectos de 
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Arte e Comunidades estão ligados à extrema-esquerda, ou forças políticas da 

extrema-direita que acreditam que estes projectos atrás dos seus valores 

politicamente correctos escondem uma discriminação positiva sobre grupos 

sociais problemáticos e finalmente do mundo da arte que questiona um tipo de 

arte utilizado de modo instrumental, servindo outros objectivos para além dos 

estéticos, sendo frequente a crítica deste tipo de projectos não serem arte mas 

sim trabalho social. No entanto para este autor, a grande diferença entre os 

artistas que trabalham com comunidades e os assistentes sociais está no facto 

de os artistas terem uma tendência para pensar em termos de processos de 

produção e distribuição enquanto assistentes sociais e políticos têm uma lógica 

de intenção social e efeito. Já Ann De Bisschop (2011 p. 58) afirma que a 

diferença entre estas práticas artísticas e a acção social está no facto de terem 

com foco central as competências dos grupos-alvo, e que, precisamente por 

usarem o artístico como meio, apelam a um tipo de liberdade educacional que 

é ignorada pela acção social que tem o seu foco alcance de soluções para os 

problemas das pessoas. Para Bisschop, neste contexto, a utilização do artístico 

enquanto meio é potencialmente transformativo: tem o potencial de mudar 

pessoas. 

Gielen (2011 p. 32) afirma que as práticas artísticas com comunidades 

carregam consigo um potencial subversivo escondido na própria palavra 

comunidade. 

«Para um grupo crescente de artistas, a arte deixou há muito de ser sobre o 
que diz, representa ou reflecte; mas sobre o que o trabalho ‗faz‘, afecta ou gera 
no contexto social em que opera. […] A questão central é como é que uma 
acção artística em particular ‗faz a diferença‘ […] existe uma necessidade de 
produzir intervenções concretas que imediatamente melhorem o destino de 
certos grupos na sociedade, que os ajudem a sobreviver na sua existência 
diária ou que quebrem um obstáculo social em particular» (BAVO, 2009) 

 

Cada vez mais se pode observar a arte a apoiar-se ou a usar outras 

esferas para suas criações como, por exemplo, a psicologia, antropologia ou a 

sociologia. A relação entre a arte e a etnografia, por exemplo, tornou-se, de 

certa forma, uma tendência na argumentação teórica e critica de muitos dos 

projectos designados Site-specific desde a década de noventa, sobretudo 

desde que foi publicado o ensaio The Artist as Ethnographer do critico de arte 
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Hal Foster. Nas palavras de Foster citado por Traquino (2010 p. 147) , «a arte 

passou para dentro do campo expandido da cultura e com cinco pontos de 

contacto com a etnografia: alteridade, a cultura como objeto de estudo; o 

carácter contextual, a interdisciplinaridade e a auto-critica.» Esta 

interdisciplinaridade permite questionar o papel social do artista como 

identidade activa na resolução, ajuda ou denúncia de problemas sociais como 

o racismo, a exclusão, a ausência de identidade da comunidade e ainda como 

força contra o elitismo da arte tornando-a popular e democrática. (Laranjeiro, 

2005) 

Para De Bruyne (2011 p. 36), nas esferas social e política, as práticas 

artísticas com comunidades são entendidas como uma forma de arte dedicada 

a formar uma comunidade na qual valores politicamente correctos como a 

solidariedade, amizade e espírito de comunidade são encorajados ou 

confirmados. É uma forma artística com potencial para criar identidades de 

individuais ou de grupos. Para De Bruyne, Arte e Comunidades é em primeiro 

lugar um conceito social e não artístico. Gielen ao descrever um projecto do 

artista belga Verdonck com imigrantes numa praça Belga, afirma que é o toque 

infantil que o mantém ligado ao mundo da arte, que distingue o mundo artístico 

do mundo político e artístico do trabalho social. (Gielen, 2011 p. 17) 

Gielen (2011 p. 30) informa que o governo dos Países Baixos é exemplo de 

um governo que estimula práticas artísticas com comunidades precisamente 

em áreas que de onde foram retirados serviços sociais cruciais dez anos antes. 

Projectos de Arte e Comunidades tornam-se uma forma mais barata do 

trabalho de assistentes sociais uma vez que estes existem à base de projectos 

(temporários). Gielen duvida que lugares que oferecem serviços sociais como 

escolas ou hospitais que necessitam de um investimento estrutural sério 

possam ser abrangidos nos seus problemas de exclusão social através de 

projectos temporários e consequentemente responsabilidades temporárias. O 

mesmo autor (Gielen, 2011 p. 31)dá um exemplo sintomático das 

especificidades das diferentes disciplinas que se comparam: um artista distribui 

máquinas fotográficas ou câmaras de vídeo a famílias socialmente 

desfavorecidas pedindo-lhes que documentem a sua vida e a dos seus 

vizinhos·. Um assistente social, por sua vez, numa visita à casa da mesma 
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família regista os seus detalhes íntimos no papel e em ficheiros. Gielen 

considera que neste caso, o artista dá um passo mais em frente que o 

assistente social no sentido em que um registo confidencial para o assistente 

social, será tornado público através da prática do artista, o artista encoraja 

entusiasticamente que os participantes façam parte de uma ‗confissão‘ da sua 

própria miséria. Gielen continua afirmando que o artista, deste modo, faz parte 

de um modo inconsciente da mesma força autoritária governamental que os 

assistentes sociais, questão que será abordada no último capítulo desta 

dissertação. 

Paul O‘Neill, (2011) distingue as funções de um projecto artístico com 

comunidades de um projecto social, dando o exemplo do projecto Het Blaue 

Huis de Heeswijk afirma que o seu aspecto curatorial o distancia de um 

projecto comunitário cujo objectivo seria o de servir a comunidade – devido à 

sua natureza processual as expectativas são diferentes, apesar de procurar ter 

alguma funcionalidade na comunidade resiste à instrumentalização e mantém 

um certo nível de autonomia apesar de estar envolvido com a comunidade. 

O grupo belga de investigação independente BAVO afirma que os artistas 

envolvidos em práticas com comunidades acusam activistas da sua falta de 

criatividade e de favorecerem os seus próprios interesses políticos ou 

preferências ideológicas para além dos interesses das pessoas. Por outro lado, 

o filosofo italiano Antonio Negri afirma que todas as formas de vida são 

politicas e que como tal não há formas artísticas que sem significado politico. 

(Gielen, et al., 2011 p. 169) 

 

―Quando és um activista és um soldado. Estás disposto a fazer sacrifícios que 
um civil normal não faria‖ (Seabra, 2011 p. 138) 

 

Para Gielen e De Bruyne (2011 p. 6) sempre que a arte deixa os seus 

limites individualistas e invade o terreno proibido da ligação com a comunidade 

torna-se política. Por outro lado, segundo os autores, existe alguma 

desconfiança sobre qualquer tipo de activismo artístico subsidiado e 

questionam as autoridades governamentais dispostas a apoiar uma dose de 
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subversão (embora de uma forma controlada) lança suspeitas. No entanto, 

como Gielen afirma, estética e ética são duas coisas diferentes.  

BAVO (2009) afirma que é nobre e necessário que os artistas tomem 

acções contra os frustrantes abusos da actualidade. Embora sublinhem os 

resultados que estas práticas politicamente comprometidas deixam muito a 

desejar. O grupo compara estas práticas artísticas a organizações não-

governamentais humanitárias (ONGs) e cria a definição de arte ONG. Para o 

grupo belga, estes artistas tendem a raciocinar e trabalhar do mesmo modo 

focando-se em soluções imediatas e não em problemas estruturais, sendo 

assim não tomam posições politicas, negam-nas para confrontos com governos 

ou apoios dos projectos que realizam. 

A opinião de BAVO vai de encontro às conclusões de Gielen: estas práticas 

artísticas, apesar de terem uma carga política, para além da estética, 

pretendem levantar questões políticas embora não esperem revolucionar a 

estrutura política existente. De Bruyne ao analisar a teoria de BAVO conclui 

que os projectos artísticos com comunidades nunca tentam destruir as 

fundações da nossa cultura e sociedade actuais. Para Antonio Negri, as 

iniciativas de Arte e Comunidades podem produzir momentos de solidariedade 

e de educação cultural, mas nunca irão produzir grandes mudanças sociais, 

assim como não serão produzidos grandes trabalhos artísticos através deles. 

Aos práticas artísticas com comunidades são severamente criticadas quando 

subsidiadas por entidades governamentais não permitindo uma subversão 

através dos projectos contra os próprios apoios que ditam os sistemas sociais e 

económicos em vigência. De certo modo, é esperado dos artistas neste tipo de 

projectos que lutem contra as políticas de um modo mais directo. Changcheng, 

director da companhia de dança moderna de Pequim, revela uma atitude mais 

pacífica e utilitária em relação aos políticos chineses: 

 

 « [os políticos] não são nem bons nem maus, eles são apenas instrumentos e 
o bom ou mau resultado depende no modo como os usamos. O valor mais 
importante é o respeito. Tudo o que fiz, que me dissera que não era possível, 
aconteceu por ter respeitado os outros e a encontrar modos para viver de modo 
a que os outros me respeitassem também.» (M. Friedman, 2011 p. 208) 
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Para BAVO muitos podem contrariar que o artista não se pode esquecer 

que é um artista antes de tudo, que a ate é o seu principal domínio de acção e 

de conhecimento, e que é aqui que as suas prioridades devem recair. Se, pelo 

contrário, considerar que a arte é um instrumento efectivo para alcançar fins 

políticos, considera-se logicamente também que é difícil, senão impossível, 

para um artista ter uma prática política autónoma e pessoal e não estar 

envolvido em esquemas governamentais duvidosos ou operações de mercado. 

Esta falha, segundo esta perspectiva, encontra-se nos próprios artistas ONGs e 

nos usos literais e instrumentais da arte. Se o artista quiser comprometer-se 

politicamente, o debate é o mesmo, este deve fazê-lo dentro do seu próprio 

‗médium‘ artístico.  

A necessidade de singularidade por parte do artista é difícil de conciliar 

com consciência e compromisso com a comunidade. Paul de Bruyne e Pascal 

Gielen (2011 p. 5) acreditam que esta será talvez a razão porque parte do 

mundo profissional da arte ainda tem dificuldade em aceitar Arte e 

Comunidades como um desenvolvimento positivo. Assim como diferentes tipos 

de assistentes sociais demonstram a mesma dificuldade em aceitar a arte 

como um meio para criar o comum, ou comunidade.  

 

1.2.3 Como qualificar práticas artísticas com 

comunidades? 

 

É necessário ter em conta que as práticas artísticas com comunidades, 

assim como todas aquelas que acontecem fora dos espaços institucionais da 

arte, estão vulneráveis a outros tipos de críticas, comentários e reacções. A 

multiplicidade das práticas artísticas com comunidades, requer que estas sejam 

qualificadas e criticadas tendo em conta uma série de factores aliados às 

mesmas. De Bruyne, conclui que práticas artísticas com comunidades não 

podem ser entendidas da perspectiva de apenas um actor envolvido na 

construção de uma rede. Antes, os conceitos de comunidade e arte só podem 

ser entendidos no contexto de projectos específicos. (Gielen, et al., 2011 p. 8) 
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Pascal Gielen cria o diagrama abaixo que permite mapear as práticas 

artísticas com comunidades: 

 

 

Figura 4 – Diagrama de Pascal Gielen 

 

Como se pode verificar, o diagrama polariza-se em quatro aspectos. Como 

práticas artísticas com comunidades auto-relacionais Gielen descreve aquelas 

que em última instância servem a identidade do artista, mesmo que contenham 

em si critica social, ou seja, a comunidade que é sujeito do projecto ou que 

participa nele, acaba por funcionar como cúmplice para um projecto que tem 

como destino o mundo tradicional da arte. A questão política ou social é um 

instrumento para a carreira artística do artista. Como aconteceu no projecto do 

artista belga Verdonck que trabalhou com imigrantes, o projecto apesar de ter 

tido origem num espaço público - uma rua, acabou por ter os seus artefactos e 

documentação num museu. 

As práticas alo-relacionais são aquelas em que se verifica um total 

desinteresse do projecto artístico em relação à sua posição no mundo 

tradicional da arte. Isto é, não servem a identidade do artista mas sim da 

comunidade ou das pessoas de que tratam. É uma prática mais relacional que 

Arte e 
Comunidades

auto-
relacional

subversiva

alo-relacional

digestiva
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artística. É o caso já mencionado dos Situacionistas. Segundo Gielen, as 

práticas alo-relacionais podem então levar ao suicídio artístico, isto é, perdem 

totalmente a sua carga artística para servirem outros objectivos - políticos ou 

sociais. Assim, uma prática artística com comunidades bem-sucedida, para 

Gielen, é exactamente aquela que se equilibra entre os dois pólos, alo e auto-

relacional. 

As práticas artísticas digestivas são aquelas que procuram a integração 

social de comunidades sem questionar os paradigmas sociais ou políticos 

existentes no mesmo contexto social. As práticas digestivas são muitas vezes 

aquelas subsidiadas ou apoiadas por empresas, instituições ou governos para 

promover a integração e esta integração pela prática artística é feita de um 

modo pacífico e respeitador das tradições e convencionalismos sociais. A 

prática artística subversiva é exactamente o oposto da prática digestiva. Gielen 

aprofunda ainda as possibilidades do seu diagrama ao definir permeabilidades 

entre as quatro possibilidades acima descritas: como arte alo-relacional 

digestiva, que é aquela em que procura primeiramente a integração social e 

onde a assinatura do artista apenas vem depois. 
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Paul De Bruyne (2011 pp. 36,37,38) cria um quadro através do qual é 

possível clarificar e qualificar projectos artísticos com comunidades. Divide o 

seu quadro em duas partes que um projecto artístico com comunidades pode 

ter: processo de produção e distribuição. Dentro do processo de produção 

distingue quatro dinâmicas: o virtuosismo (entre alto virtuosismo que 

geralmente é a marca de um artista profissional ou baixo virtuosismo que será 

a marca de um amador), a autonomia (onde a autonomia do processo é 

inversamente proporcional à instrumentalização), a natureza colectiva (entre o 

trabalho colectivo ou o individual) e por fim a diversidade de culturas envolvidas 

(entre diversidade cultural ou monocultura). Dentro do processo de distribuição 

distingue três dinâmicas: a audiência (entre uma audiência limitada e elitista ou 

uma audiência geral e popular), a recepção ou reacção estética da audiência e 

suas expectativas (entre entretenimento quando o confronto estético é baixo, e 

arte, quando o confronto estético é alto) e a recepção social da audiência (um 

confronto social baixo é considerado marca de um produto artístico conformista 

e um confronto social alto é considerado um produto artístico subversivo ou 

activista). 

auto-relacional

subversiva

alo-relacional

digestiva

Figura 5 – Permeabilidades entre as esferas no diagrama de Pascal Gielen 
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Para De Bruyne, um projecto ideal de Arte e Comunidades para políticos e 

assistentes sociais seria como é possível verificar num projecto não virtuoso 

artisticamente por ser desenvolvido em colaboração com amadores. Com uma 

natureza instrumental alta pois a criação de uma comunidade é o objectivo 

principal do projecto, pelas mesmas razões deve ser um projecto colectivo para 

uma audiência geral ou alargada, e como tal deve ter uma natureza de 

entretenimento e conformista. Quanto a ser mono ou multicultural, depende do 

tipo de comunidade a ser criado. Este seria o aspecto de um projecto ideal do 

ponto de vista social e político: 

 

 

 

 

 

Baixo Virtuosismo    Alto Virtuosismo 

Instrumental    Autónomo 

Individual    Colectivo 

Mono cultural    Multicultural 

Audiência geral    Audiência Limitada 

Entretenimento    Arte 

Conformista    Subversivo 

Figura 6 - Tabela de Bruyne 

Produção 

Distribuição 
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Baixo Virtuosismo x   Alto Virtuosismo 

Instrumental x   Autónomo 

Individual   x Colectivo 

Mono cultural    Multicultural 

Audiência geral x   Audiência Limitada 

Entretenimento x   Arte 

Conformista x   Subversivo 

 

 

Figura 7 – Tabela de Bruyne segundo um projecto de Arte e 
Comunidades ideal 

 

Quanto ao virtuosismo, também Bart Van Nuffelen (2011 pp. 97, 98), 

director da companhia de teatro belga MartHa!tentatief7, chega à conclusão 

através de um projecto de teatro que desenvolveu com uma comunidade de 

pessoas em situações socialmente deploráveis da cidade de Leuven, que fazer 

teatro é uma profissão e que quando se pede a amadores para o fazerem os 

resultados são geralmente de fraca qualidade (fraco virtuosismo). Van Nuffelen 

contorna esta questão quando começa utilizar a própria realidade e histórias 

dos participantes no palco em vez de lhes pedir para interpretar outras obras. 

Aqui conclui que a realidade ultrapassa a ficção e que é mais interessante ver 

pessoas ‗reais‘ em palco que atores.  

O artista polaco Krzysztof Wodiczko, por sua vez, conhecido por criar 

projecções ou imagens fotográficas no espaço público, geralmente fachadas de 

edifícios acredita que o seu trabalho contribui para suscitar um processo 

contagioso de enervar, irritar e interromper a passividade e o total silêncio da 

cidade. As imagens que Wodiczko expõe são sempre relacionadas com 

problemáticas do lugar, questões comuns aos habitantes das cidades onde as 

                                            

7
 www.marthatentatief.be 
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intervenções são feitas. Este tipo de intervenções seriam considerados 

segundo a escala de De Bruyne como de alto virtuosismo, pois é criada apenas 

pelo artista que é um profissional, autónomo, individual por não incluir uma 

produção colectiva, atinge uma audiência geral por existir num espaço público 

e ainda como arte subversiva por expor no espaço público temas sociais 

delicados. 

Para De Bruyne (2011 p. 44) os projectos de Arte e Comunidades são, 

quase por definição, em termos artísticos e sociais, projectos com um efeito 

conformista. O seu objectivo é a formação de identidades, não a sua destruição 

e os projectos defendem valores que quase toda a gente quer abraçar 

(solidariedade, amizade, espírito de comunidade). No entanto, existem alguns 

projectos artísticos com comunidades que pretendem ter uma influência 

subversiva. O autor ao analisar a MET-X, uma das mais antigas organizações 

de Arte e Comunidades na Europa sediada em Bruxelas com uma prática 

virada para a produção de música multicultural, dá o exemplo do projecto 

Marockinettes8: um projecto que pretendia iniciar jovens Marroquinas na 

música. Por vezes estas tinham esconder os ensaios das suas famílias. A meio 

do primeiro espectáculo que deram, uma das mães das participantes que 

estava na audiência subiu ao palco e tentou arrastar a sua filha consigo não 

admitindo que esta estivesse em palco. De Bruyne considera que o projecto 

Marockinettes que inicialmente era conformista se tornou subversivo e até 

activista depois deste momento que pôs em questão uma série de factores 

culturais e sociais. Neste caso, o projecto artístico parece ser incompatível o 

grupo de participantes, parecendo impossível a formação de uma comunidade. 

Este projecto de MET-X acabaria por esmorecer, mas deixou-nos estas 

importantes premissas. 

Também Quirijn Lennert van den Hoogen e Hans van Maanen (2011 pp. 

80-87) contribuem para esta discussão mencionando três dimensões a ter em 

conta na reflexão sobre Arte e Comunidades e seu significado na sociedade. A 

primeira dimensão tem a ver com a relação entre o material ou modo de 

                                            

8
 Marockinettes i foi um programa da organização cultural MET-X entre 1996 e 1998 iniciada 

por Mishale e Mohammed El Ouazghari. 
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representação do projecto e se este se constitui como desafiante para o 

público-alvo. A segunda sobre se o projecto envolve outras partes não 

artísticas para além da comunidade sobre a qual trabalha, como por exemplo 

instituições sociais ou imobiliárias, nesta dimensão verifica-se que quanto mais 

o projecto sai da sua esfera artística (fora dos espaços institucionais da arte) e 

colabora de forma organizada com outras partes, mais subversivo ele se torna. 

Por fim, a terceira dimensão trata de duas hipóteses em práticas artísticas com 

comunidades: quando a comunidade oferece a matéria para os artistas que a 

trabalham esteticamente e a outra em que a comunidade é não apenas matéria 

para o artista mas também participante no processo e produção do projecto, e 

dentro desta hipótese o projecto pode ter um resultado de reconhecimento 

confortável ou artístico que desafia uma nova perspectiva sobre a própria 

situação dos participantes. 

Lennert van den Hoogen e Hans van Maanen acreditam que apenas se 

deve falar de Arte e Comunidades apenas quando se tratam de projectos 

artisticamente subversivos, ou seja, quando a experiência que o projecto 

invoca desafia a comunidade para olhar para a realidade de um modo 

diferente. Concluem que o ideal é quando o projecto é organizado de modo a 

ser duplamente subversivo, socialmente (quando a comunidade se revela a si 

própria e a outros) e artisticamente através da imaginação representativa do 

artista. 

Apesar de várias divergências e discussões sobre a diversidade existente 

dentro das práticas artísticas com comunidades, dos cruzamentos destas 

práticas com disciplinas como a sociologia ou a política, é possível verificar que 

todos os autores e artistas mencionados têm uma preocupação em comum: o 

resgate da relação entre seres humanos que todos concordam ser essencial na 

era económica e social em que vivemos. 
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2. Casa/Arquivo e o Arquivo Poético 
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2.1 Projecto Casa/Arquivo 

 

Neste capítulo será demonstrada a importância do conhecimento de uma 

comunidade e seu Lugar antes de proceder a uma intervenção artística. O 

processo artístico do projecto Casa/Arquivo é analisado e teorizado como caso 

de estudo: a sua evolução e produção, e o modo como o projecto envolveu a 

comunidade dos idosos utentes do centro de dia. A metodologia neste projecto 

artístico pode ser dividida em duas fases: investigação e comunicação. Neste 

capítulo será apresentada a primeira fase: a investigação sobre a comunidade 

e seu Lugar. Esta investigação revelou-se essencial para alcançar um nível de 

intimidade com o contexto social, histórico e humano do projecto possibilitando, 

por sua vez, criar uma sensibilidade particular às idiossincrasias e 

preocupações deste contexto. 

Casa/Arquivo é o resultado de uma residência artística, entre Outubro e 

Dezembro de 2011, no centro social da Sé: um centro de dia para idosos na 

freguesia da Sé, em Alfama, Lisboa. Esta residência artística fez parte de um 

grupo de sete diferentes residências artísticas denominado EVA (siglas para: 

Exclusão de Valor Acrescentado). As residências foram inseridas em sete 

territórios considerados como lugares de exclusão social. O projecto EVA9 foi 

comissionado pelo Clube Português de Artes e Ideias10, associação cultural, 

                                            

9
 O projecto EVA, na sua segunda edição, é um projecto de Residências de Criação Artística, 

por 7 bairros na Área Metropolitana de Lisboa. Os locais de acolhimento das sete residências 
artísticas foram os Bairros da Boavista, Quinta do Mocho, Povos, Martim Moniz e Bairro da 
Bela Vista, em Setúbal, bem como o Centro de Dia da Sé e o estabelecimento prisional do 
Linhó. Os artistas André Avelãs, Rui Catalão e Tiago Gandra, Joana da Matta,  Paulo Raposo, 
Constança Saraiva, Tânia Araújo e Tiago Patrício,  trabalharam nos respectivos espaços 
culturais associados dos projectos Escolhas, DGSR e Santa Casa da Misericórdia,  culminando 
cada residência com uma apresentação pública. O projecto EVA a quebra de distâncias e de 
territorialidades e incentivar a prática colaborativa de um modo enraizado na realidade das 
próprias comunidades locais.  
Para mais informações consultar http://www.artesideias.com/eva/index.html 
 
10

  O Clube Português de Artes e Ideias é uma associação cultural sem fins lucrativos, de 
utilidade pública, desenvolvendo, desde 1986, uma acção de incentivo à criação em todos os 
domínios da actividade cultural contemporânea.  
Para mais informações consultar http://www.artesideias.com 
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pelo programa Escolhas11, um programa nacional que visa promover a inclusão 

social de crianças e jovens, e a residência artística no Centro Social da Sé 

contou ainda com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa12, 

instituição de acção social na qual o centro de dia se insere.  

 

2.1.1 O que é o Centro de Dia da Sé? 

 

O centro de dia da Sé está alojado no Palácio Monte Real em Alfama, que 

depois da revolução de 25 de Abril de 1975, já propriedade da Câmara 

Municipal de Lisboa, foi ocupado pela comunidade da freguesia da Sé com o 

propósito de o tornar num centro de convívio. Posteriormente, a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa providenciou os serviços necessários para o transformar 

num centro de dia. O espírito de convívio manteve-se. Os cerca de cem utentes 

do centro de dia encontram-se no antigo palácio de segunda a sexta-feira, 

entre as 9h00 e as 18h00. São pessoas das diferentes freguesias vizinhas: 

Castelo, Santo Estêvão, São Miguel, Sé e Santiago, na sua maioria grandes 

idosos (idosos com mais de 75 anos). No centro de dia os idosos conversam, 

jogam dominó, almoçam, lancham e participam nas actividades que o centro 

oferece (ver anexo A video Centro de Dia). 

 

 

                                            

11
 O Programa Escolhas é um programa de âmbito nacional, tutelado pela Presidência do 

Conselho de Ministros, e fundido no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 
IP, que visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos 
socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias 
étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. 
Para mais informações consultar http://www.programaescolhas.pt/ 
 
12

  A Santa Casa da Misericórdia foi fundada em 1498 e procura a realização da melhoria do 
bem-estar da pessoa no seu todo, prioritariamente dos mais desprotegidos. É mais conhecida 
pela sua Acção Social e por assegurar a exploração dos Jogos Sociais do Estado em Portugal, 
mas desenvolve também um importante trabalho nas áreas da Saúde, Educação e Ensino, 
Cultura e Promoção da Qualidade de Vida.  
Para mais informações consultar http://www.scml.pt 
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2.1.2 Como conhecer a comunidade?  

 

«Viver um intenso período de investigação» num projecto artístico com 

comunidades é um dos conselhos dados pelo cenógrafo Baart Van Nuffelen 

(2011 p. 100). O conhecimento profundo da comunidade e tudo o que lhe diz 

respeito é essencial para que a intervenção artística seja adequada à própria 

comunidade. É necessário ter em conta que o termo adequação não significa 

que o projecto deva procurar ser não-subversivo ou digestivo segundo as 

escalas estudadas de Gielen e de De Bruyne pelo contrário, significa que a 

intervenção artística deve ser do interesse da comunidade e criar um 

sentimento de identificação na mesma. Van Nuffelen (2011 p. 102)  trata 

exactamente do assunto quando descreve o seu projecto, uma peça de teatro 

feita e produzida com os habitantes da praça Coninck em Bruges, na Bélgica, 

uma comunidade socialmente problemática. Para penetrar nesta comunidade 

desenvolveu com a sua equipa uma actividade paralela aos ensaios e 

construção da peça de teatro. Realizaram workshops semanais de expressão 

artística com desenho e fotografia como método de conquista da confiança da 

comunidade.  

Assim, nos primeiros dois meses da residência artística no Centro de Dia 

da Sé o objectivo foi a conquista da intimidade com os utentes e funcionários 

do Centro de Dia. O conhecimento da comunidade e seu Lugar foi feito através 

da participação em várias actividades do Centro como: os almoços e lanches, 

aulas de ginástica ou dança, as diferentes rotinas dos utentes, os jogos de 

dominó, o tricô, as entradas e saídas do Centro, o transporte, etc. Também 

foram estabelecidos contactos com a equipa de funcionários do centro 

(psicóloga, os funcionários e seu coordenador, direcção, funcionárias do apoio 

ao domicilio, etc.) no sentido de conhecer as suas funções e perspectivas do 

centro e dos idosos. 
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Figura 8- Horário com as actividades semanais do Centro de Dia da Sé 

 

As visitas ao Centro Social da Sé traduziram-se em média entre dois a três 

dias por semana, a diferentes horas do dia, e diferentes dias da semana 

exactamente para ser possível uma visão e experiência da totalidade das 

actividades e rotinas do centro. Alguns dos idosos frequentam o centro de dia 

de um modo mais silencioso ou passivo, apesar de não se mostrarem muito 

sociáveis, sentem-se acompanhados. Nas conversas mantidas com os idosos, 

foi possível verificar que muitos se sentiam deprimidos antes de frequentarem o 

centro. A solidão e o isolamento são sentidos por muitos destes idosos que 

vivem nas freguesias vizinhas de Alfama e Castelo, em casas antigas, muitas 

das quais em situações deploráveis. 

 

«Nas minhas primeiras visitas e em conversas com os idosos percebi que 
estes estão muito satisfeitos com a sua frequência do Centro. A dona R., com 
cerca de 80 anos, passava os dias sozinha em casa, contou-me que perdeu a 
vontade de fazer coisas, e que antes de ir para o Centro de Dia chegou ao 
ponto de não sair da cama o dia inteiro. A solidão e o isolamento são sentidos 
por muitos idosos. No Centro de Dia da Sé, existem grupos de colegas ou 
amigos. Hoje em dia a dona R. tem no Centro, amigas, é uma senhora 
sorridente e bem-disposta. Conversámos sobre a amizade, sobre a importância 
dos amigos, uma ―verdade, verdadinha…‖ segundo a dona R.» (Saraiva, 2011) 
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 Os artistas que trabalham 

com comunidades têm que gerir e 

absorver diferentes camadas no 

processo de trabalho: a 

perspectiva individual sobre a 

comunidade, a perspectiva da 

comunidade sobre ela própria, a 

relação criada entre o artista e a 

comunidade, e as várias camadas 

de conhecimento inerentes à 

comunidade, como a sua história, 

memória e relações com o que é 

externo a ela. Estas são, como já 

foi escrito, práticas cuja ênfase 

está no processo. O período do 

processo é exactamente o estágio 

do projecto de conhecimento e 

diálogo que deve posteriormente 

determinar a intervenção artística 

a ser feita a ser feita.  

«Durante alguns dias fui almoçar ao Centro de Dia da Sé. Acredito que partilhar 
uma refeição pode gerar alguma intimidade e é uma óptima oportunidade para 
conversar. A maioria das mesas é quadrada, para quatro lugares e têm uma 
toalha de papel. Tentei registar estes almoços nas toalhas de papel, onde 
ficaram também outros testemunhos de cada refeição, nódoas, papel 
amarrotado e rasgado. O objectivo era sobretudo entender como seria a 
reacção dos idosos ao desenho. Ao longo das conversas tentei que as minhas 
companhias ao almoço desenhassem para explicar melhor as suas histórias. 
Não foi fácil. Não encontrei informação nenhuma sobre o desenho na terceira 
idade. Em conversa com a psicóloga do Centro, a Vânia entendi que ao 
contrário das crianças, o desenho não é uma expressão natural na terceira 
idade, sobretudo se considerarmos que muitas destas pessoas nunca 
desenharam ou escreveram. Percebi no entanto que é possível a experiência 
sem medo do desenho por parte dos idosos quanto este está associado a uma 
utilidade muito prática como a planta de uma grande casa onde já se viveu em 
Angola, o tamanho de um barco de pesca onde se passaram meses ou as 
peças da máquina de um relógio.» (Saraiva, 2011) 

 

 

Figura 9 - Chegada dos idosos ao Centro de Dia 
da Sé 
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Nesta entrada no blogue do projecto EVA é possível verificar que uma das 

ideias iniciais para o projecto — trabalhar o desenho relacionado com a 

memória — não foi possível concretizar. Como Van Nuffelen (2011 p. 102) 

afirma, nas práticas artísticas com comunidades é necessário adaptar 

constantemente os planos às circunstâncias. O progresso e processo do 

projecto não depende apenas do artista, os participantes e comunidade do 

projecto são factores determinantes e variáveis. Neslo (2011 p. 113) afirma 

ainda que «é uma questão de tomar acções sem imaginar demasiado qual será 

o resultado final». 

Figura 10 - Descrição da ementa e companhia 
num dos almoços no centro de dia da Sé 
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Figura 11 - Os retratos 

Durante o processo do projecto foram realizados retratos de vários dos idosos 
participantes. A encenação de cada um dos retratos permitiu um período individual e 
íntimo com casa idoso participante. Foram momentos de atenção concentrados apenas no 
idoso que permitiram um crescimento, por vezes silencioso, da intimidade e confiança, 
entre participante e artista. 
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 ―As rotinas e a morte 
 
Todos os dias, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 11 horas da manhã 
começam a chegar os idosos ao Centro de Dia da Sé, muitos vêm a pé de 
casa, e os que têm maiores dificuldades têm boleia na carrinha da Santa Casa 
da Misericórdia. Entram, cada um a seu tempo, e sentam-se sempre nos 
mesmos lugares do jardim ou da sala do primeiro piso se estiver frio. As 
conversas existem sempre entre as mesmas pessoas, os jogos de dominó 
também, algumas senhoras fazem croché, a dona M. faz sopas de letras. 
Alguns apenas estão. Ao meio-dia e meia uma das funcionárias bate palmas. 
Os idosos devem-se dirigir à sala das refeições para almoçar.  Todos os dias, 
depois do almoço voltam às conversas, ao dominó e ao croché, até ao lanche, 
às 16:00. Depois do lanche, até às 18h00 os idosos começam a ir embora, de 
carrinha ou a pé. 
Um dia, numa das lindíssimas salas/escritório do Centro de Dia dizia num 
quadro escrito a caneta: 
 
a dona C. é para ficar deitada/está internada 
dona I. não está 
dona F. foi para o lar 
dona I. S. faleceu‖  (Saraiva, 2011) 

 

Como se verifica nesta entrada do blogue do projecto EVA, para além da 

vivência da rotina no Centro de Dia Sé, a participação e observação das 

actividades dos idosos permitiu momentos que permitiram entrar na esfera 

mais íntima e menos superficial do Centro de Dia. Foi possível descobrir uma 

camada emocional inerente ao Lugar – o envelhecimento e a morte. Ao longo 

do período da residência artística foi também feita uma investigação teórica 

através de publicações sobre a velhice. A obra de Simone de Beauvoir — A 

Velhice13 — foi reveladora nas diversas questões da velhice, tema com que os 

idosos do centro de dia se debatem diariamente. Estas leituras permitiram uma 

visão mais ampla do tema e da situação dos idosos.  

 

 

 

 

                                            

13
 Título original: The Coming of Age 
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«A morte disfarçada 
 
Nas chamadas sociedades primitivas existem dois tipos de reacção em relação 
aos seus idosos: o respeito ou a repulsa. 
Um homem ou uma mulher idosos podem ser considerados como um membro 
da comunidade incapaz de trabalhar e como tal, inútil. Podem não ser 
alimentados, ignorados ou até mortos. Simone de Beauvoir cita descrições de 
antropólogos nas mais variadas comunidades pelo mundo inteiro de atitudes 
absolutamente violentas contra os próprios idosos. 
Existem também muitos casos em que, pelo contrário, os idosos são 
respeitados pela sua memória, conhecimento e experiência, por vezes, por 
estarem próximos da morte, são lhes também atribuídos poderes 
sobrenaturais. Muitas sociedades dão muito valor à interacção entre crianças e 
idosos. Os dois grupos sociais são vistos como se pertencessem ao mesmo 
grupo. Geralmente, uma vez libertos do trabalho, os idosos têm tempo para 
tomar conta das crianças. Em muitas sociedades o ser humano tem 
consciência do importante papel de coesão da comunidade que o idoso pode 
ter, sobretudo pelo seu conhecimento das tradições. 
Evidentemente, um idoso tem maiores probabilidades de sobreviver numa 
sociedade rica do que numa pobre. Quando existe uma certa margem de 
segurança, é razoável suportar os idosos, isto é uma atitude no interesse do 
próprio futuro dos adultos. 
Dentro das várias hipóteses de tratamento dos idosos, Simone de Beauvoir 
chega à conclusão que o comportamento que uma sociedade tem para com os 
seus idosos reflecte a verdade, muitas vezes disfarçada ou escondida, dos 
seus reais princípios e objectivos. As soluções práticas aplicadas por 
comunidades primitivas para lidar com os problemas dos idosos, desde matar 
até à admiração e amizade profunda, verificam-se ainda nas chamadas 
sociedades civilizadas, matar é proibido, a menos que seja disfarçado. 
A situação dos idosos em Portugal é dramática. Torna-se ainda mais dramática 
se considerarmos que a população portuguesa está a envelhecer. 
O ano passado, um quarto dos suicídios em Portugal foi praticado por idosos.» 
(Saraiva, 2011) 

 

2.1.3 A Solidão e a Velhice 

 

A investigação sobre a velhice e o período passado no Centro de Dia 

permitiu concluir que a sociedade olha para a terceira idade como uma espécie 

de segredo vergonhoso que não deve ser mencionado. A velhice, é uma 

verdade incontornável pela qual todos os seres humanos terão que passar, e 

que talvez por ser tão assustadora, seja evitada. Todos vamos envelhecer, 

contudo pouco reflectimos sobre este facto. Desde o início da humanidade que 

as comunidades olham para os idosos de formas muito diversas: desde 

pessoas respeitadas pela sua experiência, a ignoradas ou até mal tratados pela 

sua aparente inutilidade. Actualmente, apesar de existirem já muitos projectos 

sociais como é o caso do Centro de Dia em que as condições físicas e 
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emocionais dos idosos são uma preocupação, existem ainda milhares de 

idosos em Portugal (e não só), em situação de infelicidade e desamparo 

extremo. A situação dos idosos em Portugal é preocupante sobretudo se 

considerarmos que a população portuguesa está a envelhecer. Se as previsões 

se concretizarem, dentro de 50 anos, cerca de um terço da população 

portuguesa terá mais de 65 anos. Neste momento, existem em Portugal, cerca 

de 1,5 milhões de idosos sendo que aproximadamente 400 mil destes vivem 

completamente sozinhos. Muitos dos idosos em situação de isolamento são 

ignorados ou abandonados pela sua família. 

Simone de Beauvoir (1996) afirma que que o comportamento que uma 

sociedade tem para com os seus idosos reflecte a verdade, muitas vezes 

disfarçada ou escondida, dos seus reais princípios e objectivos. Este é um 

óptimo ponto de partida para uma reflexão sobre os valores a que damos 

importância no contexto capitalista em que vivemos actualmente. Em 2010, um 

quarto dos suicídios em Portugal foi praticado por idosos.  A situação dos 

idosos deve ser repensada não apenas ao nível institucional mas também por 

todos. A mudança pode começar no contexto familiar de cada um. 

 

2.1.4 As memórias contadas 

 

Perante a multiplicidade de informação deste contexto, teórica, prática e 

emocional, a segunda parte da residência realizou-se através de visitas ao 

Centro de Dia mais intensas e activas. Neste momento foi já alcançado um 

nível de confiança e inclusive de amizade com os idosos o que permitiu 

conversas com os idosos direccionadas para temas mais pessoais como a 

infância, o amor e a solidão. Como afirma Traquino (2010 p. 148): 

«Nesta situação o artista põe em jogo a sua própria intimidade. Emerge, 
disponibilizando-se a tornar porosas as margens da sua própria identidade. 
Recebe e devolve a experiência do contexto cultural» 
 
 

A autora prossegue dizendo que este tipo de práticas implica, logo no primeiro 

passo, a consideração do Outro por parte do artista e, consequentemente, 
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consideração da possibilidade do desenvolvimento de uma série de relações 

externas ao campo da arte. (2010 p. 110). O processo de uma prática artística 

com comunidades é um processo de identificação e diálogo. É necessária a 

existência de empatia entre o artista e os participantes para que sejam abertas 

ligações entre ambos. 

Durante as conversas com cerca de três dezenas dos idosos e alguns dos 

funcionários, foi feita a recolha de 

imagens, histórias, memórias, 

preocupações e comentários. 

Através destas conversas foi 

possível entender que o centro 

de dia da Sé era um Lugar com 

história incalculáveis, algumas 

delas eram reais outras eram 

imaginadas ou confusas, eram 

histórias de amor e de desamor, 

histórias de uma infância muito 

longínqua, engraçadas e comoventes, mas também histórias muito recentes de 

novas paixões e novas amizades. Concluindo, juntas, estas histórias formavam 

um arquivo de histórias de pessoas que estão no estágio final das suas vidas. 

Para além do enorme valor emocional e humano que estas histórias contêm, 

através destas histórias é também possível a história de Alfama, da cidade de 

Lisboa e de Portugal – e educação e os valores sociais e familiares de uma 

geração. 

A recolha das histórias foi primeiramente imaginada como sendo escrita 

pelos próprios idosos, a caligrafia seria um elemento visual e emocional 

importante nas histórias. No entanto, o plano teve que ser alterado. A maioria 

dos idosos não sabiam escrever. Pertenceram a uma geração que trabalhou 

em agricultura deste crianças impossibilitando a frequência da escola. 

Posteriormente, muitos destes idosos fizeram parte do êxodo rural e foram para 

Lisboa à procura de emprego nas indústrias. As histórias foram, deste modo, 

gravadas ao longo de largas horas de conversas e posteriormente transcritas.  

Figura 12 - O diálogo foi o método utilizado para 
conhecer os idosos do centro de dia da Sé 
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2.1.5 Histórias Reais e Fictícias 

 

Perante a surpresa do valor e conteúdo das histórias partilhadas pelos 

idosos e por alguns funcionários do centro de dia, foi dado o passo seguinte: a 

tentativa de investigação da imaginação dos idosos. Partindo do princípio que o 

desenho era uma meio de 

expressão impossível de utilizar, 

como já tinha sido verificado 

anteriormente, foi feita outra 

tentativa – as histórias fictícias. As 

histórias ficcionadas, apesar de 

imaginadas existiriam sempre 

dentro do seu universo imaginário 

dos idosos e foram solicitadas aos 

idosos na expectativa que 

revelassem outras realidades e camadas da imaginação e da memória dos 

participantes. Nos primeiros pedidos efectuados a solicitação foi de imediato 

derrubada. Para os idosos não fazia sentido contar histórias que não as deles, 

as reais. Para explorar a dualidade realidade/ficção nas histórias foi feito um 

segundo exercício: através de 

fotografias anónimas compradas 

em segunda mão, foi solicitado aos 

idosos que relacionassem as 

imagens com as suas histórias 

pessoais. As reacções às imagens 

foram de curiosidade, interesse e 

empatia. É relevante explicar que 

foram escolhidas fotografias com 

as quais os idosos se pudessem 

identificar: eram imagens a preto e 

branco, com paisagens e 

indivíduos portugueses, que correspondiam a décadas vividas pela geração 

dos idosos participantes. A escolha das fotografias revelou-se para alguns 

Figura 13 - A escolha das fotografias anónimas 

Figura 14 - Uma das fotografias anónimas 
escolhidas por um dos idosos 
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idosos divertida e para outros, mais uma vez, obsoleta. Alguns dos idosos 

preferiram partilhar as suas fotografias pessoais. 

Considerando a futura 

apresentação ou exposição 

destas histórias, surgiu a questão 

da invasão da privacidade dos 

idosos. O objectivo não era expor 

a privacidade dos idosos nem 

criar uma exposição documental 

sobre os mesmos, a intenção foi 

comunicar o valor emocional e 

humano dos próprios idosos. 

Deste modo as histórias seriam 

posteriormente apresentadas anonimamente, e as imagens que as ilustravam 

eram uma mistura de fotografias pessoais e ficcionadas. O conjunto destas 

histórias seria o inicio da construção de um arquivo poético, definição a ser 

desenvolvida mais à frente nesta dissertação, um arquivo que comunicasse o 

valor único destes idosos.  

 
«Amor/Dança 
 
Como Simone de Beauvoir explica, se os idosos mostram os mesmos desejos, 
sentimentos e requisitos que os mais novos, o mundo olha para eles com 
repugnância: neles o amor ou a inveja são revoltantes ou absurdos, 
sexualmente repulsivos e violentamente ridículos. Espera-se que sejam um 
exemplo de todas as virtudes. Sobretudo é-lhes pedida serenidade, e o mundo 
assume que a possuem, como tal pode ignorar a sua infelicidade.» (Saraiva, 
2011) 

 

Através da partilha das histórias pelos idosos e da investigação teórica feita 

paralelamente foi possível concluir que existe um esquecimento geral em 

relação aos idosos, a sociedade parece não estar consciente que os idosos 

são pessoas reais com as mesmas necessidades e sentimentos de qualquer 

outro adulto. Têm apenas mais anos de vida. Os idosos encontram-se numa 

situação social fragilizada sobretudo pelas suas condições físicas e 

Figura 15 - As fotografias pessoais partilhadas. 
Nesta imagem a dona M. mostra dois retratos: o 
seu e do seu falecido marido. 
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económicas, esta situação é a maior razão para a sua exclusão social: são um 

grupo sem qualquer tipo de poder e não fazem parte da população activa. Não 

sendo activos nem úteis, no contexto económico em que vivemos tornam-se 

um grupo que não é interessante para a economia, política e infelizmente, 

sociedade. 

 

2.1.6 A Velhice e a Infância 

 

Em Dezembro foi realizado um curto projecto de colaboração com uma 

turma do primeiro ano da Escola da Sé onde foram colocadas às crianças 

questões sobre a velhice, as suas perspectivas foram uma importante 

contribuição para toda a reflexão sobre a velhice e foram posteriormente 

apresentadas aos idosos participantes e aos visitantes da apresentação e 

exposição 

Ao longo do período da residência artística, a investigação teórica e o 

processo artístico no centro de dia da Sé levaram a uma reflexão intensa sobre 

a velhice. O tema foi discutido com diversos colegas, amigos, família, 

psicólogos, assistentes sociais 

para além dos próprios idosos. 

Como complemento a esta 

investigação foi considerado 

relevante inquirir o que um grupo 

etário bem distante dos outros 

pensava em relação à velhice — 

as crianças. Através da Junta de 

Freguesia da Sé foi possível 

localizar uma escola primária na 

freguesia do centro de dia, na 

verdade a escola encontrava-se apenas a quatrocentos metros do centro. Foi 

estabelecido o contacto com a directora da escola — a professora Sónia 

Mascarenhas que se mostrou disponível e interessada em participar no 

projecto. com uma das turmas a que leccionava. Passados poucos dias, na 

Figura 16 - Sala de aula da Escola da Sé 
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sala de aula do primeiro ano da Escola da Sé, foi feita uma introdução ao 

projecto que estava a decorrer no centro de dia da Sé e foram distribuídas 

pelas crianças folhas de papel A3 e marcadores. Depois foi-lhes pedido que 

desenhassem idosos (o termo utilizado foi velhinhos) e colocada a seguinte 

pergunta: O que é que queres ser quando fores velhinho? Os desenhos, e a 

pergunta, semelhante à pergunta típica colocada a crianças — O que é que 

queres ser quando fores grande? Foram feitos na expectativa de obrigar as 

crianças a reflectir que um dia iriam também atingir a velhice e assim obter a 

sua perspectiva sobre o tema. 

Os resultados foram curiosos, 

divertidos e comoventes. As 

respostas à questão e as 

descrições de cada criança sobre 

o seu desenho foram gravadas e 

posteriormente transcritas. 

As respostas espontâneas e 

ingénuas das crianças 

demonstraram um universo onde 

os idosos têm caras sorridentes 

com rugas e bengalas. Na sua 

maioria, os idosos representados 

estão a fazer algum tipo de 

actividade ou inseridos numa 

narrativa imaginada pelas 

crianças. Apenas numa pequena 

minoria dos desenhos é possível 

observar a expressão de 

sentimentos como a solidão ou de 

incapacidades físicas. (ver anexo 

B Desenhos da escola da Sé) 

Figura 10 - Uma das crianças da turma do primeiro 
ano da Escola da Sé a desenhar pessoas idosas. 

Figura 11  
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Figura 17 – Um dos desenhos sobre a velhice de uma criança da escola da Sé. 

Respostas: 

―Não vou fazer nada. Quando ser velhinho eu não quero fazer nada. Ou vou ser massagista porque 
eu massajo bem. 

É um miúdo a atravessar uns velhinhos porque os velhinhos estavam velhos, e um velhinho a 
conduzir um carro e um cão com uma velhinha. E uma estrada e um sol com uma lua e o sol sozinho 
e a lua e uma trovoada e aconteceu isto, depois havia chuva, e aconteceu muita chuva e houve 
muita água e alguém afogou-se.‖ 
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2.2 Arquivo Poético 

 

Neste subtema o objectivo é investigar a possibilidades do conceito de 

arquivo dentro da prática artística com comunidades e definir como este tipo de 

prática pode contribuir para novas formas de arquivar. O material reunido 

durante um projecto artístico com uma comunidade pode ser considerado um 

arquivo experimental de memórias individuais e colectivas, questões, e novas e 

diferentes perspectivas de uma comunidade. Esta nova forma de arquivar num 

contexto artístico é denominada como Arquivo Poético e a investigação deste 

tema resulta na definição deste conceito. 

2.1.1 A Memória e o Arquivo 

 

«arquivo  

 

(latim archivum, -i)  
s. m. 
1. Lugar ou edifício onde se guardam documentos. 
2. Secretaria, cartório. 
3. [Figurado]  Pessoa de grande memória. 
4. Doutrina. 
5. Nome de algumas publicações literárias periódicas. 
6. [Brasil]   [Informática]  O mesmo que ficheiro. 
 
arquivar  

 

(arquivo + -ar)  
v. tr. 
1. Guardar em arquivo. 
2. [Figurado]  Coleccionar, guardar. 
3. Conservar na memória.» (Dic12) 

 

Com modernismo inicia-se uma crescente importância dada ao arquivo 

como meio através do qual o conhecimento histórico e formas de memória são 

acumulados, guardados e recuperados. A memória, a partir de então, é 

baseada inteiramente na ―materialidade do vestígio, no imediatismo da 

gravação e na visibilidade da imagem‖ (Pieer Nora citado por (Merewether, 
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2006). SubREAL14 (1999 p. 113). Jacques Derrida citado por Merewether  

(2006 p. 13) defende um desejo de arquivo que procura assegurar um futuro 

constantemente ameaçado pela efemeridade. afirma ainda que ―Não há poder 

político sem controlo do arquivo, a sua constituição e a sua interpretação 

O artista francês Christian Boltansky que trabalha com conceitos como a 

memória, a perda e a morte, no seu projecto Research and Presentation of All 

That Remains of my Childhood (Pesquisa e Apresentação de Tudo o que Resta 

da minha Infância), um livro criado pelo próprio artista nos anos sessenta do 

século XX, mostra ser sintomático da necessidade da construção do arquivo 

enquanto portador de memória e da ansiedade perante a possibilidade da 

perda da mesma memória, pelo indivíduo e pelo futuro. 

 

 ―Muitos anos serão passados a investigar. Estudar, classificar, antes que a 
minha vida esteja assegurada, cuidadosamente organizada e legendada num 
lugar seguro — protegido contra furtos, fogo e guerras nucleares — do qual 
será possível retirar e montara qualquer momento, Então, ao ter a certeza de 
nunca morrer, poderei finalmente descansar.‖ (Boltansky, 1964) 

 

SubREAL, a dupla de artistas romenos Cãlin Dan e Josif Király, oferece a 

definição de arquivo como um depósito ou um sistema ordenado de 

documentos e registos, verbais e visuais que é a fundação a partir da qual a 

história é escrita. Para Paul Ricoeur (1978 p. 66), o arquivo é também sinónimo 

de registo e de documento — prova de uma sequência de eventos e em última 

instância a prova para uma narrativa verdadeira da história. Também 

Merewether afirma que os documentos são baseados em factos, são um 

testemunho do passado. Os documentos reunidos e organizados formam a 

premissa teórica e a base material para a construção de um arquivo e 

consequentemente para a escrita da história. Para Merewether, os vestígios do 

passado a evidência material da história e do arquivo. Um arquivo pode ser 

criado por instituições e organizações públicas, por grupos ou indivíduos. No 

entanto Ricoeur levanta a questão da preservação de documentos por uma 

                                            

14
 Para mais informações sobre SubREAL ver: 

http://www.plueschow.de/fellows/subreal/subreal.html 
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instituição como uma acção passível de ser ideológica mas disfarçada como 

uma inocente operação de conservação dos documentos. Como se verifica o 

conceito de arquivo está intimamente ligado ao conceito de Memória e de 

História. Segundo estes autores, a construção de um arquivo equivale à 

construção da história. SubREAL prossegue afirmando que os arquivos são, 

para além do seu carácter funcional, de preservação da memória e criação da 

história, uma personificação do património cultural. Devem ser protegidos e 

disponibilizados ao público para sua visita e crítica como qualquer instituição 

cultural. No entanto, ao contrário dos monumentos, museus e bibliotecas, para 

os artistas romenos, o arquivo não possui características éticas, um arquivo é 

amoral. A qualidade moral do arquivo é a contribuição daqueles que têm 

acesso a ele. As pessoas dão sentido aos arquivos e não o oposto.  

 

―Um arquivo não é o mesmo que uma forma de memória ou que a história. 
Manifesta-se na forma de testemunhos e tem o potencial de fragmentar e 
destabilizar a memória como é recordada ou a história como foi escrita‖ 
(Merewether, 2006 p. 10) 

 

Um arquivo é um conjunto de documentos que têm o potencial de criar a 

narrativa da história. Não é a história em si. Ricouer afirma legitimamente que o 

próprio conjunto de documentos possa constituir uma selecção de documentos 

e como consequência implicar uma perspectiva particular do passado, deste 

modo um arquivo não é amoral como SubREAL defende. Michel Foulcault 

(1969) descreve o arquivo como um sistema complexo e impossível de 

entender na sua totalidade, na presença de um arquivo este emerge sempre 

em fragmentos, regiões e níveis. Para o filósofo num arquivo existem múltiplas 

ligações e afirmações possíveis.  

A acção mais importante perante um arquivo é, portanto, a interpretação. A 

interpretação individual ou colectiva de um arquivo ou da história é variável, e 

como Merewether afirma, esta interpretação é susceptível de ser alterada ao 

longo dos tempos. 
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2.1.2 A necessidade da documentação 

 

―Alguma da arte pós-moderna mostra exactamente que partes do processo 
são imortalizadas por traços de memória organizada – documentação, que 
fornece, não a experiência, mas o testemunho dela.‖ (O'Doherty, 1999 p. 61) 

 

É na necessidade da documentação de algumas práticas artísticas desde 

os anos sessenta do século XX que o conceito de documento e de arquivo vão 

de encontro à arte contemporânea. A efemeridade é uma característica de 

muitas das práticas artísticas que se baseiam na acção e na performance das 

últimas décadas. Para além da memória dos participantes muitas vezes apenas 

a documentação do que se passou é o único testemunho que fica. A 

documentação dos projectos pode ter os mais diversos suportes audiovisuais. 

São uma espécie de diário com interpretações personalizadas, registos da 

realização das actividades.  

2.1.3 O Arquivo Poético 

 

«poético  
 

adj. 
1. Relativo à poesia. 
2. [Figurado]  Inspirador. 
3. Que nos induz a fazer versos. 
4. Inspirado, sublime.» 
 (Dic12) 

 

No projecto Casa/Arquivo o conjunto destes documentos, os diversos 

registos do processo artístico constituem também um arquivo, embora estes 

sejam documentos intencionais, que revelam uma perspectiva do artista e que 

são criados desde o inicio com a consciência de que serão testemunhos do 

próprio projecto. É necessário clarificar que aqui, a perspectiva do artista não 

+e uma perspectiva individual e solitária, mas que a sensibilidade do artista se 

envolve com as sensibilidades, questões e idiossincrasias do Lugar e da 

comunidade com quem o artista trabalha. Deste modo, o arquivo construído ao 

longo do processo artístico é também um arquivo da própria comunidade. Por 

ser um arquivo que tem origem num processo artístico e numa multiplicidade 
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de sensibilidades que pertencem a um lugar ou a uma comunidade é 

denominado um arquivo poético. Como a definição do adjectivo poético indica, 

é um arquivo que inspira, na sua presença o espectador ou participante é 

levado a ter novos pensamentos e emoções relacionados com o próprio 

assunto do arquivo. O arquivo poético distingue-se do conceito de arquivo 

normal no seu processo de construção e no seu conteúdo. O arquivo é 

catalisador de novas perspectivas sobre a realidade. Deste modo, o arquivo 

poético aproxima-se da própria definição das práticas artísticas com 

comunidades. 

O arquivo poético está em permanente construção. Não é constituído 

apenas pelos documentos originais do processo artístico, mas também pela 

documentação das intervenções realizadas com os próprios documentos 

originais. A multiplicação da documentação de documentos e acções enriquece 

o arquivo poético. O arquivo poético é também a própria prática artística. 

Raqs Media Collective é um colectivo de artistas baseado em Nova Deli, na 

Índia. A sua prática artística baseia-se no trabalho com documentos e arquivos 

de forma a estabelecer redes públicas de diálogo e imagens sobre pós-

colonialismo e a globalização. No seu texto First information report, questionam 

a veracidade de um documento ao analisar os first information reports 

(primeiros relatórios informativos, documentos criados pelada policia indiana), e 

escrevem sobre a prática artística com documentos. 

 
«First information report 
 
O desafio de trabalhar com documentos num espaço artístico (para o 

artista, o curador, o critico e o espectador) é a possibilidade de desencriptar as 
aporias das representações do real. È isto que torna o trabalho com 
documentos algo esteticamente e formalmente difícil, e é por isto que trabalhar 
com documentos em espaços de arte contemporânea pode acabar por se 
transformar num alivio das ansiedades representativas (dos artistas, curadores 
e publico). Devido à retórica do material original do documento, o artista tem 
que envolver constantemente a retórica da retórica para permitir a rendição dos 
documentos. Isto requer muita imaginação e vigilância sobre a relação entre a 
exterioridade de um documento e a subjectividade implícita no acto de o ler de 
um modo diferente do normal.» (Collective, 2003) 
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The Atlas Group é um outro colectivo artístico libanês que procura 

representar as experiências que constituem a história contemporânea do 

Líbano, em particular a guerra civil. O seu objectivo é examinar as 

possibilidades do que foi e pode ser dito, acreditado e conhecido sobre o 

Líbano, os seus residentes, história, cultura, economia e política, entre o que é 

dizível, verosímil e conhecido, como verdadeiro ou falso. Afirmam que as 

historias e documentos que apresentam como sendo verdadeiros, não são 

necessariamente coerentes com o que é verdade para os sentidos, razão, 

consciência e discurso. No entanto não pretendem enganar o espectador e 

ouvintes com os documentos que apresentam. O seu interesse está no modo 

como algumas histórias e situações conseguem captar a atenção do público. 

Aconselham este público a aproximar-se destes documentos como ―sintomas 

histéricos‖ não baseados nas memórias reais de alguém, mas em fantasias 

culturais erigidas do material de uma memória colectiva libanesa.  

 

«A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar 
o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar para que a 
memória colectiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens.» 
(Goff, 1988 p. 45) 

 

Pode-se dizer que estes colectivos, indiano e libanês, trabalham com 

arquivos poéticos ao utilizarem documentos históricos ou institucionais e 

recolocá-los num espaço artístico, num contexto e apresentação diferentes, 

estão necessariamente a conduzir estes documentos a diferentes perspectivas. 

É uma abordagem poética a documentos históricos, o que provoca o 

questionamento a própria veracidade dos documentos. No caso do The Atlas 

Group, os documentos utilizados não são sequer necessariamente 

documentos, são ficcionados, o que não implica que não representem tão bem 

como documentos históricos ou reais, a memória colectiva libanesa. No 

projecto Casa/Arquivo os documentos utilizados não são históricos, alguns são 

até ficcionados – no caso das fotografias anónimas - no entanto não deixam de 

transmitir informação sobre o tema do projecto – a velhice. 
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O conjunto da documentação de um projecto é, portanto, muitas vezes o 

que resta de um projecto ou aquilo que o constituiu. Durante e após o período 

de residência artística do projecto Casa/Arquivo entendeu-se que o conjunto de 

registos e do material visual, sonoro, gráfico e teórico acumulados constituía 

uma espécie de arquivo – um arquivo poético sobre o envelhecimento.  

A construção de arquivos poéticos tem origem na intenção e capacidade de 

comunicação inerentes a um artista. O seu objectivo principal de um arquivo 

poético é, mais do que a sua conservação, a sua exposição ou apresentação. 

O artista canadiano Jayce Salloum ao reflectir sobre a sua instalação de vídeo 

Sans titre/Untitled que tocava temas diversos temas geopolíticos, escreve 

sobre a importância da comunicação a um possível público do arquivo 

 

«Um arquivo vivo 

 

Construir um arquivo é uma acção de esperança, não na sua preservação 
mas na crença de que existirá alguém que o irá usar, que a acumulação destas 
histórias continuará a viver, que estas terão ouvintes.» (Salloum, 2006 p. 185) 

 

Hal Foster (2006 p. 143) afirma que os artistas que trabalham com arquivos 

procuram, numa primeira instância, tornar fisicamente presente informação 

histórica geralmente perdida ou deslocada. Assim, trabalham com base na 

imagem, objecto ou texto encontrados beneficiando ao mesmo tempo o formato 

da instalação. Nestes casos os arquivos são feitos de material recalcitrante e 

fragmentário, e por isso requerem interpretação humana. Para Foster, por 

terem origens imperfeitas estão destinados a serem projectos incompletos e 

que tanto no campo da arte como da história, estes arquivos permitem oferecer 

novos pontos de partida. 
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3. A intervenção artística 
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3.1 A devolução do projecto à comunidade 

 

 O último capítulo está focado no resultado do projecto Casa/Arquivo. 

Assim como no capítulo anterior este projecto será exemplo de como os 

projectos artísticos são devolvidos às comunidades intervencionadas, qual a 

reacção e recepção pelas mesmas.  

 

3.1.1 Visita Guiada 

 

Após três meses de residência artística no Centro Social da Sé foi feita uma 

apresentação no próprio centro de 

dia. (ver anexos A vídeo 

apresentação e C Cartazes) 

Perante a dificuldade burocrática 

e o resguardo emocional dos 

idosos inerente a uma visita 

colectiva ao centro de dia, foram 

admitidos pela direcção do centro 

um número máximo de vinte 

visitantes. 

O ponto de encontro foi marcado 

na Sé de Lisboa, lugar de 

referência a duzentos metros do 

centro de dia, na tarde do dia 20 

de Dezembro de 2011. O senhor 

Oliveira, um dos idosos do centro 

de dia que se mantinha física e 

mentalmente saudável, como 

previamente combinado, ficou 

encarregue de ir buscar os 

Figura 19 – Um dos visitantes lê os cartazes 
expostos 

Figura 18 - visualização dos cartazes com textos 
dos idosos e imagens ficcionadas 
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visitantes e de os encaminhar até 

à entrada do centro de dia. A meio 

deste percurso era possível 

observar a primeira intervenção 

artística num dos muros nas 

traseiras do centro de dia. A 

intervenção consistiu na afixação 

de vários cartazes numa série de 

placares disponibilizados pela 

Câmara Municipal de Lisboa para 

publicidade. Nos cartazes A3 do 

projecto podiam-se ler uma série 

de frases e comentários ouvidos 

no centro de dia, pelos idosos e 

pelos funcionários, que eram um 

conjunto de reflexões sobre a 

velhice a vários níveis (ver anexos 

C, D e E). Misturadas com as 

frases estavam algumas das 

fotografias anónimas utilizadas para o projecto. A utilização da imagem mesmo 

que fictícia, juntamente com as citações dos cartazes, permitiu dar um maior 

valor documental e consequentemente mais real ao assunto. O objectivo desta 

intervenção foi sensibilizar os visitantes em relação ao tema e às pessoas que 

iam encontrar brevemente no interior do centro de dia. O resto do percurso, 

dirigido pelo senhor Oliveira, foi feito pelos visitantes de um modo  mais 

silencioso. Uma vez na entrada do centro de dia foi proposta aos visitantes 

uma visita íntima ao edifício do centro de dia através de um ―Manual de 

Instruções‖. Através deste manual os visitantes podiam ler uma série de 

direcções e regras para explorar o edifício, e ao longo do percurso proposto era 

possível encontrar vários envelopes escondidos que continham histórias 

transcritas dos idosos. Para além das histórias os visitantes podiam ver a 

exposição dos desenhos das crianças da Escola da Sé e o vídeo sobre o 

processo do projecto (em anexo). O percurso individual e intimista do edifício e 

Figura 4 - Um dos visitantes lê o Manual de 
Instruções 

Figura 5 - Um visitante lê uma das histórias dos 
idosos 
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as histórias encontradas permitiram aos visitantes conhecer as rotinas do 

centro de dia de um modo pouco intrusivo ao mesmo tempo que conheciam as 

memórias partilhadas pelos idosos. No final da visita foi feito um pequeno 

lanche no bar do centro de dia onde os idosos e convidados foram convidados 

a partilhar as suas experiências da visita. Poucos idosos aderiram ao lanche, 

no entanto a reacção dos visitantes à visita foi muito positiva no sentido em que 

ficaram sensibilizados, comovidos e um pouco atordoados com a experiência. 

O objectivo desta apresentação foi induzir o visitante a reflectir sobre a velhice 

e em questões relacionadas como a da memória, da solidão e da adaptação.  

È de salientar o apoio e colaboração da Junta de Freguesia da Sé na 

impressão do material visual e dos funcionários e direcção do centro de dia na 

organização e produção desta visita. 
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Figura 20- Uma das histórias dentro de um envelope escondido no centro de dia para a 
visita guiada. Ver anexo E Histórias, 
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3.1.2 Exposição 

 

Após a visita guiada ao centro de dia, e tendo em conta o pequeno grupo 

de visitantes que teve acesso a ela, foi sentida a necessidade de mostrar o 

arquivo poético reunido durante o projecto a um público mais largo. O lugar 

para esta exposição não deveria 

ser um espaço artístico mas um 

espaço familiar a toda à 

comunidade da freguesia da Sé. A 

Junta de Freguesia da Sé sugeriu, 

o Espaço 22, do qual é 

proprietária, um espaço 

comunitário, disponível para 

diversas actividades da Junta de 

Freguesia, mas cuja maioritária 

utilização é feita por habitantes da 

freguesia, sobretudo homens reformados, que ali se reúnem todas as tardes 

para jogar às cartas. 

O espaço revelou-se um espaço complexo e desafiante para expor o 

material visual que constituía o arquivo poético do projecto. No entanto foram 

encontradas soluções que 

permitiram a exposição sem 

interferir com as actividades dos 

utentes do Espaço 22. Entre 24 

de Fevereiro e 2 de Março de 

2012 todo o material gráfico e 

visual reunido durante a 

residência artística foi exposto: 

imagens, vídeos, desenhos e 

textos que fizeram parte do seu 

processo. Esta exposição permitiu 

dar à comunidade da freguesia da Sé e todos os interessados a oportunidade 

de ter acesso ao projecto. 

Figura 21 - perspectiva da exposição 

Figura 22 - perspectiva da exposição 
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Figura 23 - perspectiva da exposição no Espaço 22, espaço comunitário da Junta de Freguesia 
da Sé. Ao fundo está exposta a mesma informação dos cartazes na visita guiada 
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Figura 24 - perspectiva da exposição - os envelopes com as histórias e os cartazes 
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Figura 25 - Uma das crianças da escola da Sé mostra o seu desenho sobre a velhice à sua 
família 
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Figura 26 - cartaz e convite para a exposição e Encontro de Memórias 
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3.1.3 Encontro de Memórias 

 

Através dos desenhos e respostas das crianças da Escola da Sé foi 

questionado se a situação degradante em que muitos idosos vivem 

actualmente poderia ser transformada pela educação, não apenas dos adultos, 

como foi feito na visita guiada ao centro de dia da Sé, ma sobretudo nas 

gerações mais novas. Se for possível sensibilizar crianças sobre o 

envelhecimento, quando estas se tornarem adultos terão um diferente 

comportamento em relação aos idosos do seu tempo. Foi então colocada a 

questão sobre que resultado teria um encontro entre os idosos e as crianças. 

A escola primária e o centro de dia da Sé localizam-se apenas a 

quatrocentos metros um do outro e até à altura não existia contacto nenhum 

entre as duas instituições. Com o apoio da equipa da Junta de Freguesia da 

Sé, que se mostrou uma parceira essencial durante todo o projecto, da Escola 

da Sé e do Centro de Dia, foi agendado um encontro entre as crianças da 

escola que já tinham participado no projecto e alguns os idosos do centro de 

dia.  

O primeiro passo para uma prática artística com comunidades, é, como o 

dizem Lennert e Mannen, (2011 p. 79) a reunião de pessoas que se conhecem 

ou que têm que lidar com os mesmos assuntos: comunidades. O segundo 

passo, para os autores, é fazer com que as pessoas façam algo juntas. Assim 

no dia 24 de Fevereiro de 2012 foi 

realizado um encontro no Espaço 

22, local da exposição, com os 

alguns dos idosos do Centro de 

Dia e com as crianças da Escola 

da Sé. (ver anexo A vídeo 

Encontro de Memórias) 

O encontro começou com uma 

curta introdução ao projecto e ao 

tema, e pela projecção dos 
Figura 27 - Uma das crianças da escola da Sé lê 
uma história de infância de um dos idosos 
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vídeos sobre o projecto (ver  anexo A Encontro de Memórias), e uma curta 

explicação sobre o que se podia ver na exposição. Tanto as crianças como os 

idosos mostraram-se orgulhosos ao ver os seus desenhos, fotografias e 

histórias expostos.  

Segundo Simone de Beauvoir, está provado que ao envelhecer, o ser 

humano recupera memórias da sua infância facilmente e que é um prazer 

enorme para um idoso contar repetidamente estas histórias de grande valor 

emocional para ele. Assim, foram seleccionadas histórias dos idosos que 

retratavam a sua infância e foi pedido a algumas das crianças que as lessem 

em voz alta e as contassem ao público constituído pelos seus colegas e idosos. 

Este momento demonstrou ser bastante divertido devido ao cariz cómico de 

algumas das histórias, mas 

também comovente reflectindo o 

valor emocional que estava a ter 

para os idosos, sobretudo para os 

autores das histórias ao ouvirem 

a sua história de infância lida por 

uma criança. 

Enquanto as histórias eram 

contadas por uma das crianças, 

era pedido às outras que a 

ilustrassem através de 

movimentos de desenhos 

previamente feitos em acetatos 

num retroprojector encontrado 

no centro de dia. As imagens 

em movimento criaram um 

ambiente lúdico para todos. 

Depois das histórias 

contadas foi proposta uma 

sessão de jogos. Tinha sido 

pedido previamente aos idosos para trazerem consigo os jogos de dominó, o 

Figura 28 - A alegria e comoção foram visíveis por 
parte dos idosos 

Figura 29 - Os desenhos ilustrativos das histórias 
projectados no Espaço 22 
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jogo mais popular no centro de dia da Sé, e às crianças que trouxessem um 

jogo do galo feito por cada um na escola, numa aula de expressão plástica, 

actividade feita com professora de expressão plástica propositadamente para o 

encontro. Foi pedido aos idosos e às crianças que se misturassem pelas 

mesas do Espaço 22 para começarem a jogar. Durante a sessão de jogos foi 

possível verificar o quão orgulhosas as crianças estavam a ensinar o jogo do 

galo aos idosos, e quão orgulhosos e felizes os idosos estavam a ensinar o 

jogo do dominó aos alunos da escola da Sé. 

Apesar da pesquisa teórica feita que fundamentava que existia uma ligação 

entre a infância e a velhice. Este encontro foi uma experiência, não era 

possível prever como os dois 

grupos etários iriam reagir um ao 

outro. Surpreendentemente para 

todas as partes, a tarde passada 

no Espaço 22 foi muito divertida, 

comovente e muitas coisas foram 

partilhadas. Existia uma alegria e 

empatia muito natural entre 

idosos e crianças, uma ligação 

única e muito humana entre estes 

dois grupos sociais que têm 

cerca de sete décadas de 

distância e que no entanto estão 

muito perto um do outro. 

No encontro foram também 

apresentadas a directora do 

centro de dia da Sé – a Dra. 

Helena Estrela à directora da 

escola da Sé – a professora 

Sónia Mascarenhas e foi 

conduzida uma conversa sobre, perante o sucesso do encontro, a possibilidade 

de se organizarem mais encontros entre os grupos. 

Figura 31 - A sessão de jogos entre as crianças e 
os idosos 

Figura 30 - A empatia presente entre as duas 
gerações 
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Depois do final do projecto, através da Junta de Freguesia da Sé foi 

possível ter o conhecimento que as duas instituições se estavam a organizar 

no sentido de criarem um novo encontro entre idosos e crianças. 

Neste capítulo foi feito um esforço no sentido de descrever a reacção ao 

projecto pelas diversas partes que tiveram acesso a ele, como foi possível 

comover e comunicar com os participantes e visitantes do projecto de uma 

forma ininteligível e poética — com um forte impacto emocional. No entanto, 

segundo Bourriaud, pode-se questionar se o artista representa o seu papel 

sobre emoções superficiais, e que, de acordo com Boltanski não existe nada 

mais vulgar do que uma estética que rapidamente se transforma numa 

chantagem emocional. Para Bourriaud, o que interessa é o que é feito com este 

tipo de emoções: são guiadas em que direcção, como é que o artistas as 

organiza entre si e com que intenção. (Bourriaud, 1998 p. 64) 

 
«È complicado dizer, mas defendo uma arte que é sentimental, O que pretendo 
é fazer as pessoas chorar. A minha função é encontrar os meios para o fazer» 
(Boltansky, 1964) 

 

 

Para Patricia C. Phillips citada por Traquino (2010 p. 146) , nem todos os 

artistas têm perfil para empreender projectos com comunidades. Este tipo de 

prática artística apela a uma resposta séria e corajosa e, face à assustadora 

complexidade das questões contemporâneas, requer leituras ágeis da arte e da 

vida. Exigem observação, integração, comunicação e envolvimento, bem como 

tempos específicos para que se disponibilizem essas vertentes. Só assim, é 

possível o artista assumir o papel de mediador e evitar um olhar de turista em 

contextos alheios.  

Marie van Looveren, responsável por práticas artísticas com comunidades 

na Flandres, citada por van den Hoogen e van Maanen (2011 p. 78) afirma:  

 
«O mundo familiar dos participantes é artisticamente manipulado durante o 
processo, e isso significa que as pessoas entram no mundo da imaginação e 
do simbólico […] este é o momento em que as pessoas começam a olhar para 
o seu próprio mundo como alguém exterior e ele e começam a ver o familiar 
como estranho.» 

 



 

78 
 

Segundo Gielen as práticas artísticas com comunidades estão cheias de 

boas intenções e até de pensamentos revolucionários, mas também de 

ingenuidade e incompetência. Minar e renovar a forma como uma comunidade 

se vê a si própria é a Arte e Comunidades no sentido mais estrito, neste 

processo existe o valor da arte: de cativar a imaginação das pessoas para que 

estas possam percepcionar a realidade de um modo diferente. (van den 

Hoogen, et al., 2011) 

 

3.2 Como qualificar o projecto Casa/Arquivo 

 

Segundo o diagrama de Gielen apresentado no primeiro capítulo desta 

dissertação, o projecto Casa/Arquivo é considerado um projecto mais alo-

relacional no sentido em que está mais focado nas preocupações da 

comunidade do que auto-relacional onde o foco estaria apenas nos interesses 

do artista, embora não se encontre na totalidade em nenhum dos dois pólos: 

apesar de o projecto ter sido desenvolvido em torno da comunidade dos idosos 

do centro de dia da Sé, o modo como foi conduzido e as soluções 

comunicativas e estéticas tiveram a autoria do artista, embora o projecto não 

tenha servido apenas os interesses deste último. Quanto ao efeito subversivo 

do projecto, apesar de o projecto apontar uma problemática social não 

enfrentou directamente aqueles que a provocam ao nível institucional e que 

poderiam, efectivamente, ter alguma influência directa na mudança da situação 

dos idosos em geral. O projecto passou por uma sensibilização mais ao nível 

dos cidadãos na expectativa de que uma alteração da situação pode acontecer 

através de uma revolução mais lenta, a começar em casa de cada participante 

ou visitante, a partir da sua vida familiar. Tendo isto em consideração, o 

projecto Casa/Arquivo é um projecto digestivo – promoveu a integração social 

respeitando a hegemonia local. Tendo em conta a permeabilidade das quatro 

esferas proposta por Gielen, conclui-se que Casa/Arquivo é um projecto alo-

relacional digestivo - procura primeiramente a integração social e a autoria do 

artista cem em segundo plano. 
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Observemos agora o quadro criado por Paul de Bruyne aplicado ao 

projecto Casa/Arquivo. Dentro do processo de distribuição, é um projecto não 

virtuoso pois como modo de apresentação, utilizou as possibilidades 

disponíveis na comunidade, uma comunidade não artística. Desde os 

desenhos das crianças da escola da Sé ao papel cedido por uma gráfica da 

freguesia para o material impresso. Entre autonomia e instrumentalização, o 

projecto em causa inclina-se mais para a instrumentalização uma vez que, 

envolvendo as diversas partes da freguesia da Sé – o centro de dia, a junta de 

freguesia e a escola da Sé, e ao fazer a ponte entre todas as partes através do 

Encontro de Memórias, tornou o projecto instrumental, ou útil para a 

comunidade. Entre a natureza individual ou colectiva do projecto, Casa/Arquivo 

aproxima-se da colectividade, por ter envolvido os idosos, crianças e 

funcionários das três entidades da freguesia da Sé, embora o trabalho, 

decisões e direcções tenham sido tomados individualmente pelo artista. Quanto 

á diversidade cultural, considera-se que a ligação feita entre duas gerações 

distintas seja uma ligação multi-cultural. Dentro do processo de distribuição do 

auto-relacional

subversivo

alo-relacional

digestivo

Figura 32 - Diagrama de Gielen aplicado ao 
projecto Casa/Arquivo 
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projecto, a audiência foi alargada na totalidade do projecto embora tenha sido 

limitada em cada uma das suas três intervenções: na Visita Guiada, os 

visitantes foram cerca de duas dezenas de pessoas, no Encontro de Memórias, 

os participantes foram cerca de vinte crianças da escola da Sé, cerca de vinte 

idosos do centro de dia e respectivos funcionários e finalmente a exposição 

permitiu um público não directamente relacionado com o projecto e com o 

tema, embora não exista, registos de quantos visitantes teve. Na recepção e 

reacção da audiência, mais uma vez tendo em conta os três diferentes 

momentos do projecto, este teve um confronto estético superior na Visita 

Guiada e na Exposição e menor no Encontro de Memórias, considerado de 

entretenimento, embora não totalmente ausente do cariz estético inerente ao 

acontecimento. Finalmente, assim como já tinha sido concluído através do 

diagrama de Gielen, o projecto Casa/Arquivo é mais conformista (digestivo) 

que subversivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Grelha de Pascal De Bruyne aplicada ao projecto 
Casa/Arquivo 

 

 

 

Baixo Virtuosismo x   Alto Virtuosismo 

Instrumental x   Autónomo 

Individual   x Colectivo 

Mono cultural   x Multicultural 

Audiência geral x   Audiência Limitada 

Entretenimento x  x Arte 

Conformista x   Subversivo 
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A questão nas práticas artísticas com comunidades tem a ver não apenas com 

a reacção do público mas com o que o publico realmente ganhou com o 

projecto — se teve a oportunidade de desfrutar de uma experiência estética, ou 

se o projecto realmente serviu alguma das causas em questão. Como Gielen 

afirma é questionável se pode efectivamente envolver assuntos sérios como 

exclusão social através destas práticas artísticas que são geralmente projectos 

temporários que consequentemente implicam responsabilidades temporárias. 

Quem assume a responsabilidade quando o artista — que trabalha com um 

bairro ou uma comunidade por uns meses para realizar um projecto artístico — 

deixa esse bairro ou comunidade? Van Nuffelen (2011 p. 105) toca nesta 

questão sensível da efemeridade dos projectos artísticos com comunidades e 

aconselha os artistas a manterem o contacto com a comunidade participante 

do projecto:  

 

 «Vive no bairro para sempre». 
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Conclusão 
 

Os projectos de Arte e Comunidades foram procurar as suas influências a 

diversos movimentos artísticos desde os anos sessenta: a importância dada ao 

contexto geográfico e físico à arte Site-specific, as novas formas artísticas das 

décadas de sessenta e setenta, como a Performance, o Happening e 

Instalação, originaram o abandono da arte como objecto artístico, iniciado 

paralelamente ao abandono do próprio espaço tradicional da arte – a galeria e 

à arte pública dos anos noventa foi procurar a preocupação com o Lugar, com 

as questões públicas e com a ideia de comunidade. A Estética Relacional de 

Nicolas Bourriaud publicada nesta década conseguiu compilar uma série de 

preocupações e paradigmas artísticos contemporâneos embora sem admitir, 

ainda, as praticas artísticas desligadas dos espaços artísticos tradicionais. 

Mostrou-se também que todas estas influências estão intimamente ligadas ao 

contexto económico e social em que se vive nas últimas décadas no ocidente. 

No entanto, através dos exemplos dados de diversos artistas ou colectivos 

artísticos pelo mundo, mostra-se que estamos perante uma necessidade geral 

de largar o consumismo e o individualismo gerados pelo capitalismo para 

mudar a direcção para o retorno à ideia de comunidade em vários sentidos. 

A descrição mais pormenorizada do projecto Casa/Arquivo dá uma perspectiva 

próxima do processo artístico nas práticas artísticas com comunidades e é 

descrito e explicado o conceito de arquivo poético, conceito inédito criado para 

o conjunto de documentos gerados numa prática artística com comunidades, 

que têm simultaneamente um valor estético, histórico e emocional. A dupla 

identidade que têm entre o mundo da arte e o mundo político e do social 

levantam questões em relação à efectividade em ambos universos, e por 

tocarem diferentes contextos para além do artístico, estes projetos multiplicam-

se na sua variedade. Esta multiplicidade torna-se possivel de ser analisada a 

partir dos dois diagramas criados por Gielen e por De Bruyne. 

O objectivo da investigação desta dissertação é contribuir para o conhecimento 

de práticas artísticas com comunidades e inspirar artistas e todas as partes não 

artísticas relacionadas com este tipo de projectos. Como O‘Doherty afirma, o 

público da actualidade é ainda um público que como nos anos setenta: carrega 
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o legado da história de arte até ao modernismo, e tem ainda uma ideia muito 

tradicional do que é arte. É necessário aproximar estes públicos da arte e das 

novas formas de práticas artísticas. Existe entre vários autores a crença que 

que este tipo de práticas tem o potencial de alterar não apenas as perspectivas 

sobre a nossa realidade mas também a própria realidade. É baseada nessa 

crença que esta dissertação faz a apologia destas práticas que pouco a pouco 

vão alterando pessoas, as suas realidades e as suas relações no sentido de 

um mundo com mais sentido de comunidade e de preocupação com o outro. 
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  4. Anexo A - Videos 

 

 

 

Conteúdo: 

 

 "centrodedia. avi" -  vídeo que mostra algumas das rotinas do centro de dia e do processo 

artístico do projecto, é também o vídeo mais poético. 

 

 "apresentacao.avi" -  vídeo sobre a apresentação do projecto no Centro de Dia da Sé feita 

em Dezembro de 2001. A apresentação foi feita através de um percurso intimista, onde se 

propôs aos visitantes seguir um roteiro individual pela casa. Cada ―Manual de Instruções‖ 

implicava encontrar várias histórias escondidas em envelopes espalhados por diversos 

lugares da casa. A descoberta do espaço e das histórias permitiu dar a conhecer as 

memórias partilhadas pelos utentes e as suas rotinas dentro do Centro. 

  

 "encontro.avi" - Em Fevereiro de 2012 foi realizado um encontro entre os idosos do Centro 

de Dia e um grupo de crianças da Escola da Sé. O Centro de Dia e a Escola da Sé 

encontram-se a 400 metros de distância e não existe ainda nenhum tipo de contacto entre 

as duas instituições. Este encontro teve como objectivo ser uma ponte para esse contacto 

entre estes dois grupos que têm cerca de 7 décadas de diferença e que estão tão próximos, 

não apenas geograficamente. 
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5. Anexo B - Desenhos sobre a 

velhice 
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6. Anexo C - Conteúdo dos 

Cartazes 
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às vezes quando estou 
muito triste ligo a telefonia e 
as músicas do meu tempo 
animam-me 

 

O que mais falta me faz é a 
vista, e ainda ontem chorei 
como eu sei lá, não 
conseguia enfiar a linha na 
agulha, não fui capaz. 

 

Não deviam tratar as 
pessoas, na idade em que 
elas chegam, como as 
tratam. 

 

Existem injustiças aos 
montes 

 

Do que é que serve a gente 
ir dançar ou ir para o 
computador? Nós temos é 
que ter outros tratamentos 
que não temos. Aprender 
para usar não. Já não 
vamos usar com a idade 
que temos. Deixemo-nos de 
fantasias, eu com 85 anos 
já não estou muito mais. 

 

Nesta altura, a favor da 
velhice, já não há nada para 
mudar. 
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Não temos bases para 
nada. 

 

Tratam melhor um animal 
do que tratam as pessoas. 
Eu vejo coisas que fico 
parva. 

 

Vai ser bonito. Quem tem 
as reformas pequenas. 

 

Então não se falava das 
pessoas de idade, que 
coitadinhas, morriam em 
casa sozinhas. Então e 
agora aumentar assim as 
coisas? A tirar a televisão 
às pessoas que não podem 
pagar. A televisão que é um 
direito de todos. 

 

Agora não há amor. 

 

A gente chegámos a uma 
idade em que já perdemos 
as ilusões. Só vivemos o 
que vai passando no dia a 
dia. 

 

Eu fiquei chocada quando 
vi onde aquela senhora 
dorme. 
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Deviam tratar deles como 
gente, eles vivem numa 
miséria, sem limpeza 
nenhuma, não devia ser 
assim. 

 

Ainda há dias de noite, caí e 
parti o pulso, sentei-me a 
chorar ao pé da cama, não 
era capaz de telefonar para 
lado nenhum, tremia, 
tremia, tremia. 

 

Muito raramente alguém 
pensa nas coisas antes do 
tempo. 

 

alguns escondem, outros 
gostam de mostrar, mas 
muitos são orgulhosos, têm 
vergonha e não pedem 
ajuda 

 

Como é que é possível, 
dentro de Lisboa, estas 
condições. As pessoas 
acham que por ser a capital, 
que há melhores condições 
de vida, é o que pensam até 
entrar em casa de alguém. 

 

São casas muito velhas, 
muito antigas. 
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Nós portugueses não 
somos educados para 
pensar no que é ser-se 
velho e envelhecer. 

 

Há casos de famílias que 
expulsam os idosos porque 
já não os querem, porque já 
não os interessam, ou 
porque só querem o seu 
dinheiro. 

 

È um problema de muitos 
países da europa, mas em 
muitos lugares já há muito 
apoio. 

 

A velhice é muito 
escondida. 

 

A velhice tem que ser uma 
coisa compreendida. Não é 
por acaso que se vêm 
jovens a desprezar uma 
pessoa por ser velha. 
Porque não são educados a 
ponto de perceberem e 
respeitarem uma pessoa 
mais velha. 

 

Há idosos que passam o dia 
no centro de saúde, são 
sempre os mesmos. 
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7. Anexo D - Histórias de amor 
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8. Anexo E - Histórias 
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