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RESUMO 

 

 

 

A arte é a poética íntima do ser humano, por ela e através dela o homem compreende as 

relações que o enlaçam ao mundo; os discursos da arte refletem as formas, conceções e 

problemáticas que interpelam o Homem. As transformações que intercorrem no campo 

artístico, compreendendo os seus princípios e dinâmicas evidenciam o olhar atento dos 

agentes culturais.  

O presente estudo procurou entender as problemáticas contemporâneas que âncoram a 

realidade artística; o lugar que arte ocupa e os discursos que a efetivam representam as 

indagações primordiais.  

A investigação sustenta-se sobre as problemáticas, conceções e teorias alusivas ao lugar 

da arte compreendendo o espaço expositivo; os agentes culturais onde incluímos o 

discurso cultural e as plataformas de disseminação; e os princípios da estética relacional. 

A metodologia do estudo caso aplicada em dois fenómenos artísco-culturais: Caldas Late 

Night e Marinha a tempo e horas possibilitou uma melhor compreensão dos princípios 

ideológicos que fomenta o seu aparecimento, assim como os discursos que atravessam a 

arte.  

Em síntese podemos concluir que a arte premeia pela forma singular como transforma o 

corpo social numa totalidade orgânica; pela capacidade excecional de regenerar, reabilitar 

e restruturar o colectivo.   

 

 

 

 

Palavras-chave: arte, discurso, públicos, lugar, estética relacional, agente 

cultural.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Art is the intimate poetics of the human being. By art, and through art Man understands 

the connections that link us to the world; art dissertations reflect the patterns, conceptions 

and problems that interpellate Man. The transformations that occur in the artistic domain, 

including its principles and dynamics, highlight the watchful eye of the cultural agents.  

This research aimed at understanding the contemporaneous problems that bind the artistic 

reality; the place occupied by art, and the dissertations that materialize it, represent the 

main issues. 

This research is based on the problems, conceptions and theories concerning the place of 

art, comprehending the exhibition space, the cultural agents where we include the cultural 

dissertation and the dissemination platforms, and the principles of relational aesthetics. 

The methodology of the case study, applied to two cultural and artistic phenomena: 

Caldas Late Night and Marinha a tempo e horas (“Marinha on Time”), allowed a better 

understanding of the ideological principles that promote the emergence of art, as well as 

its dissertations. 

Summarizing, we can conclude that art interposes itself through its singular way of 

transforming the social body into an organic whole; through its exceptional ability to 

regenerate, rehabilitate and restructure society.  

 

 

 

Keywords: art, dissertation, place, public, relational aesthetics, cultural 

agent.   
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 – Apresentação 

 

 

 Numa sociedade pós-moderna cada vez mais complexa e mutável, onde as 

transformações sociais, económicas e políticas são forçadas pelo desenvolvimento 

tecnológico assim como pela sua excessiva renovação, compete ao sujeito singular, 

inserido na contemporaneidade, ir ao encontro e fomentar as interações humanas, bem 

como restaurar uma forma de vida social. A falta de comunidade, tem sido um 

afrontamento às questões sociais, artísticas, culturais e políticas; observamos a sociedade 

desfragmentada da sua essência, onde o Homem ascende a um indivíduo submergido em 

indiferença e apatia.  

A Arte sendo fruto da matéria sensível do Homem é geradora de sociabilidade e 

diálogo; cada obra potencia um círculo relacional entre o Mundo e o Eu. A obra de Arte 

concede encontro, reflexão e diálogo, sendo suscitada a oportunidade de construir e 

vivenciar uma experiência sensível e plural. A Arte não conhece limitações espaciais ou 

temporais ela é antes de mais detentora de um eco que se erradia e penetra nos interstícios 

da vida; sendo que a qualidade elevadora da intelectualidade do homem torna-a um 

elemento único e grandioso. 

 Considerando as premissas acima descritas, a presente investigação fundamenta-

-se pela intrínseca necessidade da compreensão dos fenómenos artístico-culturais que têm 

emergido em contextos não formais, procurando responder à pergunta: Qual o lugar da 

arte?  

 Por conseguinte, esta investigação tem como principais objetivos: 

1. Identificar as problemáticas, discursos e princípios que impulsionam o 

aparecimento de novas formas e/ou conceções artísticas: 

a) Qual o lugar da arte; 

b) Qual o papel dos agentes culturais; 
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c) Princípios da Estética Relacional. 

2. Compreender as motivações e consequências das mutações ocorridas no 

campo estético-artístico 

 

 

 

1.2 – Estrutura 

 

 

 O corpo do trabalho divide-se em cinco capítulos: introdução, contextualização 

geral, contextualização específica, estudos de caso e considerações finais. 

 O capítulo I caracteriza de modo genérico este trabalho, determinando o seu 

âmbito, estrutura e metodologia. 

 O capítulo II reflete um enquadramento teórico geral. Divido em três partes, sendo 

que a primeira aborda um contexto histórico, político e social que possibilita uma 

compreensão dos princípios orgânicos da sociedade; a alienação económica, o 

capitalismo e o consumo constituem as ideias chaves. A segunda parte problematiza as 

questões culturais, nomeadamente a indústria cultural e a sua indubitável crise como 

consequência de uma produção delimitada por princípios capitalistas. O último ponto do 

capítulo clarifica e caracteriza os períodos que correspondem à pós-modernidade e à 

hipermodernidade, focando sobretudo as implicações nas esferas sociais, políticas e 

económicas.  

 O capítulo III corresponde ao enquadramento específico do trabalho e encontra-  

-se dividido em três partes. A primeira parte é dedicada às questões do lugar da arte, 

compreendendo as questões do espaço expositivo, da esfera pública bem como a 

colonização de territórios pela arte. A segunda parte clarifica o papel dos agentes culturais 

assim como as mutações ocorridas nas suas diligências; subdivide-se em três partes que 

representam os três grandes núcleos: o artista, o discurso cultural e as plataformas de 

disseminação. A terceira e última parte do capítulo centra-se nas teorias de Nicolas 
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Bourriaud sobre Estética Relacional assim como em ideias e conceitos de Jacques 

Rancière; esta última parte procura estabelecer correlações com os estudos de caso 

abordados no capítulo seguinte.  

 No capítulo IV são abordados os estudos de caso, sendo que a presente 

investigação foca-se em dois casos distintos ocorridos em áreas geográficas diferentes, 

contudo no mesmo distrito. Os estudos de caso constituem-se por dois eventos artístico-

-culturais de caráter informal ocorridos no espaço público. O primeiro é o evento Caldas 

Late Night – Caldas da Rainha; sendo que através desse evento se estabelecem analogias 

com conceitos e conceções abordados no capítulo anterior, compreendendo as 

problemáticas do espaço expositivo, agentes culturais e plataformas de disseminação. O 

segundo estudo de caso constitui o evento Marinha a tempo e horas – Matinha Grande, 

organizado pela associação Comboio de Lata, sendo que as analogias estabelecidas 

compreendem os conceitos de política da arte, comunidade e interstício social.  

 O capítulo V consubstancia as principais perspetivas de investigação do presente 

trabalho, salientando algumas conclusões intrínsecas do estudo. Apesar do capítulo se 

intitular de considerações finais, é importante frisar que existem outros pressupostos e 

conceções sobre os quais existe a possibilidade de incidir estudo e reflexão; posto isto 

saliento que não considero a presente investigação como a chegada a um término, mas 

antes um percurso em constante expansão.  

 

 

 

1.3 – Metodologia 

 

 

 De modo a realizar o presente estudo, a metodologia aplicada foi o estudo de caso, 

pois possibilitou uma abordagem metodológica de investigação especialmente adequada 

quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 
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complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos factores.1 Desta forma 

a presente metodologia surge como a mais acertiva para a recolha de elementos empíricos 

presentes nas formas e conceções artístico-culturais, alvos da presente investigação. 

 Os objetos de estudo emergem do contexto territorial do distrito de Leiria, sendo 

que foram submetidos aos seguintes parâmetros: relevância do evento, 

pressuposto/problemáticas intrínsecas dos fenómenos, motivações e consequências. 

 Os dados foram recolhidos sob as seguintes técnicas: observação não participante, 

visitação, coleta de documentos e entrevista focalizada. Os dois eventos foram 

observados diretamente e de modo não participativo, sendo que conduziu-se a recolha de 

dados por meio de notas, descrições, registo fotográfico e vídeo.  

As entrevistas foram direcionadas de acordo com as conceções chave da presente 

investigação. Relativo ao evento Caldas Late Night foram realizadas duas entrevistas: 

João Azevedo, um dos membros da organização da 18ª edição e Nicola Henriques, 

coordenador do SILOS – contentor criativo, entidade que promoveu várias atividades no 

evento. Quanto ao evento Marinha a tempo e horas, foram entrevistados três elementos 

da associação Comboio de Lata: Sónia Santos, Helder Nunes e Corina Borges. Não foi 

delimitado nenhum guião para as entrevistas, de modo que foi permitido aos entrevistados 

uma abordagem e discurso informal; foi unicamente estabelecida uma interpelação sobre 

conceitos pertinentes para a investigação.  

A documentação recolhida dos eventos varia entre mapas, itinerários, publicações 

e brochuras.  

As citações foram estabelecidas em nota de rodapé e a bibliografia segundo a 

NP405. 

 

 

 

  

                                                        
1 YIN, Robert K.; Estudo de caso planejamento e métodos; p.21 
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CAPÍTULO II: ENQUADRAMENTO GERAL 

 

 

 O presente capítulo procura estabelecer e clarificar conceitos fundamentais à 

realização da presente investigação. Segundo essa premissa o capítulo introdutório 

subdivide-se em três secções, sendo que a primeira secção incide sobre o estudo da 

sociedade do espetáculo e seus conceitos subjacentes, que constituem o enquadramento 

teórico sob o qual se alicerça conceções contemporâneas do seio social. A segunda secção 

problematiza as indústrias culturais correlacionando a cultura de massas bem como a sua 

percetível crise. A terceira secção foca-se nos paradigmas Pós e Hiper modernos 

procurando abordar a rutura e/ou continuidade de conceções e preposições; bem como 

problematizar a cultura contemporânea compreendendo os fenómenos que emergem de 

contextos sociais, culturais e políticos.  

 

 

 

2.1 – A Sociedade do Espetáculo  

  

   

 O reino do espetáculo emerge da sociedade capitalista, onde predomina a 

representação fetichizada do mundo de mercadorias e consumo, bem como a abstração 

do mundo real. O espetáculo consagra-se ao mundo da aparência, onde observamos a 

passagem da qualidade de existência para o ato de ter e de aparecer. O espectáculo não é 

um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por 

imagens.2 Guy Debord definiu o conceito de espetáculo enquanto uma forma de 

sociedade em que a vida é fragmentada pela aceitação das formas e forças capitalistas, 

onde o Homem passivamente consome e contempla tudo o que é carência na sua vida 

                                                        
2 DEBORD, Guy; A sociedade do espectáculo; p.9 
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existencial.  

 A expansão do consumo e das formas, e por sua vez das imagens criadas por ele, 

germinou o espectáculo. A assimilação de valores de consumo e aquisição de bens 

materiais pela sociedade acarretou consigo a substituição do “querer ser” para o “querer 

ter” – o império da primazia do consumo. Toda a vida das sociedades nas quais reinam 

as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de 

espectáculos. Tudo o que era directamente vivido se afastou numa representação.3 Todo 

este espectáculo levou ao abandono da realidade concreta em favor do mundo da 

representação alienada acarretando consigo problemas da comunicação, separação e 

isolamento.  

   

O sistema económico fundado no isolamento é uma produção 

circular do isolamento. O isolamento funda a técnica, e, em 

retorno, o processo técnico isola. Do automóvel à televisão, todos 

os bens seleccionados pelo sistema espectacular são também as 

suas armas para o reforço constante das condições de isolamento 

das «multidões solitárias». O espectáculo reencontra cada vez 

mais concretamente os seus próprios pressupostos.4 

 

  

 O espetacular é motivado pelo capitalismo e pela sua função de impulsionar o 

consumo e o fetichismo da mercadoria. A aparência e superficialidade dominam as 

formas sociais, pois o afastamento do homem em relação a si e aos de mais da sua espécie 

evidencia a tirania soberana da mercadoria. Contudo o fetichismo pelos bens de consumo 

não se deve exclusivamente ao seu valor de uso, mas pela imagem que transporta, pelo 

falso prestígio e aparência. A mercadoria é o elemento supremo da vida humana, 

impulsionando o visual, a imagem e aparência; submergidos em estranheza e passividade, 

a nossa capacidade crítica e analítica é intencionalmente suprimida. O espetáculo é o 

momento em que a mercadoria chega à ocupação total da vida social. Não só a relação 

com a mercadoria é visível, como nada mais se vê senão ela: o mundo que se vê é o seu 

                                                        
3 DEBORD, Guy; A sociedade do espectáculo; p.8 
4 Idem, Ibidem; p.18-19 
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mundo. A produção económica moderna estende a sua ditadura extensiva e 

intensivamente.5  

 É no seio social que reconhecemos a presença do espetacular; a sociedade 

alienada, a mercadoria enquanto elemento absoluto e as configurações virtuais afastadas 

do contacto humano; o homem letárgico que ascendeu cumpriu a missão imposta pela 

reificação do materialismo, e suprimiu todas as qualidades que o caracterizam enquanto 

humano capaz de sentir.  

 

 

 

2.1.1 – Alienação económica  

 

 

A organização política e intelectual da sociedade está edificada sobre o mundo da 

produção material, onde a alienação aparece sempre que a divisão do trabalho é o 

princípio operacional da organização económica. O capitalismo produz a alienação do 

Homem: sintoma de separação do ser humano com a natureza, de si mesmo, da sua 

energia vital e dos outros homens. A alienação domina sob a forma do fetiche da 

mercadoria, do manipulado, da falsa realidade e da aparência, sendo esse o resultado 

emergente do sistema e força capitalista. A consequência desse sistema de gerar e 

acumular lucro, é levar o Homem a uma fragilização física e intelectual frente ao capital; 

transformando-o em instrumento de produção, tratando-o como máquina e submetendo-

o a relações sociais opressoras, alienando a sua verdadeira necessidade humana. 

Marx constitui quatro dimensões da alienação económica sendo que estas estão 

em correlação6: 

1. Alienação do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho; 

2. Alienação do trabalhador em relação ao seu trabalho; 

                                                        
5 DEBORD, Guy; A sociedade do espectáculo; p.26 
6 MARX, Karl; O trabalho alienado in Manuscritos Económico Filosóficos; p.159 
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3. Alienação do Homem em relação à essência da espécie; 

4. Alienação do Homem em relação ao Homem. 

A desigualdade registada na troca entre capital e trabalho é o pressuposto base da 

alienação humana; o trabalho é a força do capital e só por ele e através dele é que se 

perpétua o ímpeto capitalista. Na relação entre trabalhador e mercadoria, concluímos que 

existe uma nomenclatura inversamente proporcional, isto é; o trabalhador torna-se tanto 

mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder 

e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior 

número de bens que produz.7 Contudo a característica antagónica referida anteriormente 

apenas se aplica nesse pressuposto, pois quanto mais energia e tempo dedicado ao 

trabalho na matéria, mais débil se torna o trabalhador e mais fortificado o mundo do 

objeto. A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho se 

transforma em objecto, assume uma existência externa, mas que existe, 

independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder autónomo em 

oposição com ele; que a vida que deu ao objecto se torna força hostil e antagónica.8 

Garantir a existência física torna-se a única necessidade a satisfazer; o 

entorpecimento gerado pelas forças capitalistas, onde a sobrevalorização do mundo dos 

objetos perpetua enquanto forma de tornar o homem vultuoso, estabelece o seu principal 

objetivo: transformar a sua actividade vital, o seu ser, em simples meio da sua existência.9 

 

 

 

2.1.1.1 – Consumo  

 

 

 O crescimento do sistema capitalista deve-se em parte à ideologia dominante do 

consumismo. O homem na sua incessante insatisfação refugia-se no consumo 

                                                        
7 MARX, Karl; O trabalho alienado in Manuscritos Económico Filosóficos; p.159 
8 Idem, Ibidem; p.160 
9 Idem, Ibidem; p.165 
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desenfreado, e é perante esta devoção pelo ato de ter que que se estabelece e determina a 

incessável luta de classes. É no consumo exacerbado que as forças alienantes suprimem 

as verdadeiras necessidades do homem e incutem a consumação, que fomenta o 

crescimento de um sistema opressor e pernicioso. A imperatividade dos objetos / 

mercadorias determina uma sociedade fundada sobre o mundo material, onde o homem 

se resume áquilo que possui e áquilo que consome.     

 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as 

características sociais do próprio trabalho dos homens, 

apresentando-as como características materiais e propriedades 

sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto 

a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o 

trabalho total, ao refleti-la como relação social existente, à 

margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho. Através 

dessa dissimulação, os produtos do seu trabalho se tornam 

mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis e 

imperceptíveis aos sentidos.10 

 

 Na sociedade pós-moderna, impulsionada pelo automatismo produtivo, o homem 

consome inconscientemente; o ato de ter e o sentido da propriedade tornou-se um valor 

padronizado que talha as relações sociais. Segundo Baudrillard as mercadorias são 

sobrevalorizadas, e emergem em contexto onde a importância do objeto já não advêm das 

suas características formais ou da sua utilidade, mas sim de associações imaginárias e 

simbólicas subjacentes do objeto; surge assim as mercadorias-signo. Raros são os 

objectos que hoje se oferecem isolados, sem o contexto de objectos que os exprimam. 

Transformou-se a relação do consumidor ao objecto: já não se refere a tal objecto na 

sua utilidade específica, mas ao conjunto de objectos na sua significação total.11 

 

Baudrillard analisa o processo de consumo segundo duas perspetivas:  

 Como processo de significação e de comunicação, baseado num código 

em que as práticas de consumo vêm inserir-se e assumir o respectivo 

sentido. 

                                                        
10 MARX, Karl; O Capital, crítica da economia política; p.81  
11 BAUDRILLARD, Jean; A sociedade do consumo; p.17 
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 Como processo de classificação e de diferenciação social, em que os 

objectos/signos se ordenam, não só como diferenças significativas no 

interior de um código, mas como valores estatuários no seio de uma 

hierarquia.12 

 

É importante frisar que o objeto em si não é consumido, mas sim a ideia ou sistema 

que é intrínseco ao objeto. O consumo não é um ato individualizado, mas antes uma 

instituição social; o indivíduo é coagido inconscientemente pela significação incutida no 

ato de consumo e no objeto; sendo que estes representam a linguagem e modos 

comunicacionais, estabelecendo um código linguístico. Assim, jamais se consome um 

objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em razão de seu “valor de troca 

signo”, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição social que confere.13 

A constante insatisfação do homem advém da fugacidade de consumo dos objetos; 

assim que uma mercadoria é apreendida, esta perde a capacidade de causar satisfação. 

Essa sensação volátil advém do profundo desejo pelo novo, que supera a satisfação de 

ter; a aspiração de almejar a novidade é de longe mais forte do que a aquisição do objeto 

concreto. É nesta relação efémera entre o desejo e a satisfação que a sociedade consumista 

se fortifica; o desejo e a constante procura pela novidade representam o alicerce de um 

sistema regido pela propriedade e consumo. 

 

 

 

2.1.1.2 – Capitalismo 

 

 

 As estruturas económicas têm um reflexo direto na organização social; o 

capitalismo fundado nos modelos de produção estabelece uma divisão na sociedade, 

                                                        
12 BAUDRILLARD, Jean; A sociedade do consumo; p.59-60 
13 LIPOVETSKY, Gilles; O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas; p.171 
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fazendo emergir uma categorização: o proletariado e o patrono. Sem o monopólio de 

manufaturação proferindo vantagem a uma minoria e uma camada social expropriada de 

recursos e meios de subsistência, o capitalismo não reúne as condições necessárias para 

a sua existência. É na heterogeneidade de reunir património e capital que se estabelece 

princípios organizacionais e categóricos do seio social. 

  

No capitalismo a vida e as necessidades dos indivíduos são 

consideradas, na teoria e na prática, como algo de independente 

da integração desse indivíduo na sociedade. Essa concepção 

surge-nos com toda a clareza na economia política (…) que baseia 

a sua teoria da sociedade no egoísmo do indivíduo isolado, que 

olha apenas à satisfação dos seus próprios interesses. A economia 

política “incorpora a propriedade privada na essência do 

homem” 14 

 

 

 A Revolução Industrial e os sucessivos avanços tecnológicos possibilitaram uma 

agilização dos processos de produção que optimizam o cumprimento dos principais 

objectivos: a obtenção de lucros e posteriormente a acumulação de capital. Baseado nessa 

finalidade, o capitalismo estabelece a sua missão de continuar a guarnecer uma minoria 

em detrimento de uma maioria. O capitalismo é portanto em certo sentido um sistema 

anárquico, uma vez que o mercado não é regulado por qualquer força definida que 

controle a produção e o consumo. É igualmente um sistema intrinsecamente 

expansionista, cuja força motriz básica é a procura incessante do lucro. 15 

 Estruturando-se na lógica da acumulação de capital, a forma de trabalho em si 

transformou-se; implementando maior produtividade e minimizando a mão-de-obra, a 

atividade profissional encontra-se impregnada de maquinaria e tecnologia, e subordinada 

à automação. Em consequência, o trabalhador transfigura-se, passa de produtor a 

mecanismo de acionamento e regulação de maquinaria. Todo um processo produtivo que 

outrora pertencia ao operário, transladou-se para os equipamentos e mecanismos; o 

homem não mais detém uma relação direta com a matéria, mas sim com a máquina. Com 

a imposição desta relação de trabalho, o homem submerge-se em mecanização, onde a 

                                                        
14 GIDDENS, Anthony; Capitalismo e moderna teoria social; p.46  
15 Idem, Ibidem; p.107 
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monotonia da repetição se instala e perpetua, não só no trabalho como também em outras 

esferas da sua vida. 

O capital enquanto símbolo máximo do poder, despoletou no homem o egoísmo, 

individualidade e o constante consumo de bens materiais; o capitalismo cumpre a 

premissa de se instalar enquanto ideologia, onde a acumulação de riqueza conquista uma 

desmesurada importância social. A sobrevalorização e dominação do valor monetário 

determina o mito económico; o capital deveria ser considerado um meio e não o objetivo 

principal.  

 

 

 

2.1.1.3 – Sociedade  

 

 

O que distingue na opinião de Marx a vida humana da dos animais 

é o facto de as faculdades, capacidades e gostos humanos se 

formarem em sociedade. O “individuo isolado” é uma ficção da 

teoria utilitarista; não há nenhum ser humano que não tenha 

nascido numa sociedade, que determina depois a sua formação. 

Cada indivíduo é pois o receptáculo da cultura acumulada pelas 

gerações que o precederam, e cada indivíduo, pela interacção com 

o mundo natural e social em que vive, contribui para modificar 

ainda mais o mundo da experiência de todos os outros.16   

 

 

A sociedade constitui um elemento chave na criação e desenvolvimento do 

indivíduo, contudo a influência é reciproca; a sociedade também se transforma e modela 

pela ação do homem. É no seio social que reconhecemos estruturas, acontecimentos e 

ideologias que afronta o estado verdadeiramente humano e o compromisso com o mundo. 

A constante expansão das forças alienantes gerou no ser humano um sintoma de apatia, 

onde a indiferença é uma característica dominante. Nesta estrutura social inerte e fundada 

em letargia, o sentido inclusivo e social que caracteriza o lugar-comum é inexistente; a 

                                                        
16 GIDDENS, Anthony; Capitalismo e moderna teoria social; p.45 
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possibilidade do homem desempenhar um papel determiante é aniquilada com a perda 

das características humanas. 

A carência de compromissos, a irresponsabilidade com o mundo e a indiferença 

pelo humano manifesta as condições em que a nossa sociedade opera; sendo a perda do 

sentido comunitário uma das consequências. O homem pode perder todos os chamados 

direitos do homem sem perder a sua qualidade essencial de homem, sua dignidade 

humana. Só a perda da própria comunidade é que o expulsa da humanidade.17 Ao isolar 

o homem, este torna-se impotente e submisso, pois é no domínio coletivo que se origina 

o entendimento das capacidades humanas.  

Ao levar o homem à experiência da não-humanidade, este permanece 

complacente e descaracteriza-se de um ser político através da inercia. O fenómeno de 

ausência e recusa de responsabilidade é compreendido como um sintoma de 

impassibilidade moderna em relação ao mundo. Os valores que edificavam a vida em 

sociedade e os princípios morais que norteavam a nossa conduta foram ofuscados pela 

desfragmentação do coletivo e ausência de pensamento.  

 

 

 

2.2 – Indústria Cultural 

 

 

A indústria cultural é um sistema político e económico cuja finalidade é a 

produção de bens de cultura enquanto mercadorias de consumo; afirmando-se enquanto 

mecanismo de dominação e controlo social. A lógica dessa indústria é alicerçada sob 

interesses comerciais e regida pela obtenção de lucros; dessa forma a cultura é submetida 

à congruência do capital, transformada em produto a ser consumido. A indústria cultural 

não visa promover a verdadeira cultura, mas antes o entretenimento; desprovido de 

conteúdo e complacente em estruturas, formas e conteúdos superficiais. São estas formas 

                                                        
17 ARENDT, Hannah; Origens do totalitarismo; p.331 
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culturais destítuidas de características autênticas e guarnecidas de atributos que 

impulsionam o seu consumo, que promovem o entorpecimento do consumidor e o levam 

ao anulamento do seu sentido crítico.  

A criação de diversões que promovem um escape temporário das pressões do 

trabalho e do quotidiano procura submeter o indivíduo à lógica do capital, e afirma-se 

como um processo contínuo do trabalho; sendo que estas configurações de diversão 

caracterizam-se pela isenção de conteúdos que promovam o intelecto. 

 

A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo 

tardio. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de 

trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de 

enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal 

poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela 

determina tão profundamente a produção de mercadorias 

destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber 

outra coisa se não as cópias que reproduzem o próprio processo 

de trabalho.18 

  

A obtenção de lucros tem sido o foco das indústrias culturais, contudo para surtir 

esse efeito as indústrias tem de procurar e constituir elementos que gerem forças 

alienantes e que submetam as formas a um carácter efémero. Produzir mercadorias que 

possibilitem a expansão do seu consumo e que por sua vez conciliem o lucro caracteriza 

o produto do consumo de massas; dispositivo de dominação que adentra o próprio 

produtor. Para esta indústria, o criador possui um papel determinante, pois este adequa o 

seu produto em função de uma ideologia capitalista; dado que ao incorporar 

características que potencializam o seu consumo, o objeto proporciona lucros tanto para 

as indústrias que o difunde como para o produtor pelos direitos autorais. Toda a práxis 

da indústria cultural transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações espirituais. 

A partir do momento em que essas asseguram a vida de seus produtores, elas já estão 

contaminadas por essa motivação.19  

 A reprodutibilidade da arte adentrou a cultura no sistema capitalista, 

consequentemente a arte foi transfigurada em produtos de consumo, atendendo às 

                                                        
18 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, M.; Dialética do Esclarecimento; p.128 
19 ADORNO, Theodor W.; A indústria cultural; p. 288 
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exigências do mercado. Toda a mercadoria é o resultado iminente de um processo de 

alienação, absorvendo as qualidades intrínsecas de um sistema gerado e movido pelo 

capital. É através da reprodutibilidade que a obra de arte perde a sua autenticidade, ao 

aniquilar as caraterísticas que a elegem enquanto sui generis é projectado na obra uma 

índole de produto. A autenticidade da obra de arte é a quintenssência de tudo o que foi 

transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu 

testemunho histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se 

esquiva do homem, através da sua reprodução, também o testemunho se perde.20 As 

indústrias distorcem e corrompem a significação da obra de arte, onde o objeto integra os 

circuítos de produção e reprodutibilidade asim como os valores de uso e por conseguinte 

a esfera de consumo. 

 

 

 

2.2.1 – Cultura de Massas 

 

 

 As condições socias originam a consciência do homem, consequentemente as 

indústrias culturais procuram homogeneizar os tecidos sociais a fim de perpetuar uma 

ideologia repressiva focada nas massas. O termo massa só se aplica quando lidamos com 

pessoas que, simplesmente devido ao número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de 

ambos, não se pode integrar numa organização baseada no interesse comum.21  

A cultura de massas estabelece um vínculo direto com os meios de comunicação 

de massas, sendo que a propagação massiva é o processo fundamental para que os 

produtos da fabricação industrial cativem o público. O produto cultural tem um carácter 

industrial e de acelerada consumação, este não pretende estimular o intelecto, mas antes 

desprovir o homem de pensamento; por conseguinte a congruência da cultura de massas 

é a padronização do consumo. 

                                                        
20 BENJAMIN, Walter; Magia e técnica, arte e política; p.168 
21 ARENDT, Hannah; Origens do totalitarismo; p.361 
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A comunicação de massas exclui a cultura e o saber. Não se trata 

de entrarem em acção verdadeiros processos simbólicos ou 

didácticos, porque seria comprometer a participação colectiva 

que constitui o sentido de semelhante cerimónia – participação 

que se efectua unicamente por meio de uma liturgia e de um código 

formal de sinais cuidadosamente esvaziados de todo o conteúdo 

de sentido.22 

 

Considerar a cultura como mercadoria é o amâgo da conceção da cultura de 

massas; consolidada pela relação produção / consumo, esta cultura é hipnotizante e 

dissemina de tal forma a sua força, que o seu consumo torna-se quase inevitável. A cultura 

direcionada para a consumação finda-se no próprio consumo, onde a fugacidade e 

momentaneidade assumem-se como características deste produto cultural. A circulação e 

acesso destes bens culturais é determinada por uma lógica externa à própria cultura, os 

parâmetros são claramente económicos; onde a obtenção do lucro por meio do seu 

consumo é a principal meta.  

A cultura de massas é o oposto do conceito de grande cultura ou cultura de elite, 

sendo que, esta representa a pópria morte da cultura. Vilipendiada como produção 

padronizada e kitsch, como alienante e manipuladora das massas, a cultura de massas 

surge como uma ameaça a pesar sobre o espírito e a verdadeira cultura, transformando 

e caricaturando obras nobre, reduzindo-as às condições de produtos mercantis entregues 

aos lazeres do entretenimento.23 Os mass media ao focarem-se no público em geral 

pretendem difundir uma cultura homogenizada, desprovida de características culturais 

específicas. Não obstante, quando a indústria difunde a cultura superior difude-a sob 

premissas inteligíveis, rebaixando-a ao nível de bens de consumo. 

 O homem contemporâneo encontra nos prazeres fáceis e variados de consumo os 

temperos da vida que não encontra em outros lugares.24 Ignorar aspetos da vida, como 

as relações sociais, a família, o trabalho e o mundo, integra o lazer enquanto refúgio que 

caracteriza a cultura de massas. É ainda, nesta cultura que o homem apenas existe 

                                                        
22 BAUDRILLARD, Jean; A sociedade do consumo; p.108 
23 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean; A cultura-mundo resposta a uma sociedade desorientada; p.72 
24 Idem, Ibidem; p.41 
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enquanto observador, remetido a um estado passivo; pois é unicamente pela visão que o 

homem vive a dita cultura.  

 

 

 

2.2.2 – Crise da Cultura 

 

 

Se a cultura é o que escapa ao desgaste do tempo criando obras 

eternas, a cultura de massa não merece o nome de cultura: ela 

nada mais é que uma das peças do universo mercantil, 

generalizando o transitório e o perecível, a facilidade e o 

imediatismo consumista. Incapaz de criar obras que resistam à 

prova do tempo, essa não cultura é uma anticultura.25 

 

 

 A cultura ao integrar o universo mercantil vincula-se à lógica capitalista e assume 

os desígnios da mercadoria. Partindo desse pressuposto, a cultura passa a integrar 

interesse económicos, criando uma indústria capaz de obter lucros colossais. A cultura é 

uma indústria, um complexo mediático-mercantil que funciona como um dos principais 

motores do crescimento dos países desenvolvidos.26 Ao subjugar-se a interesses que a 

manietam enquanto produto de consumo, a cultura empobrece-se e perde as faculdades 

de promover e enriquecer o intelecto. Estamos no momento em que a cultura se impõe 

como uma aposta importante da vida económica, em que as demandas culturais 

fragmentam o social, em que as indústrias do imaginário e do consumo parecem ameaçar 

os valores do espírito e a própria escola.27 

 A cultura tem sido coagida pela sociedade, e pelas falsas necessidades de consumo 

que daí emanam; o estatuto social adquirido em função do consumo dos objectos 

culturais, representa o aniquilamento da cultura bem como um incentivo à segregação de 

                                                        
25 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean; A cultura-mundo resposta a uma sociedade desorientada; p.73 
26 Idem, Ibidem; p.25  
27 Idem, Ibidem; p.24 
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classes. Contudo, os objetos culturais que as indústrias produzem, são o puro 

entretenimento, na sua forma e conceção vazia, desprovido de qualquer sentido a não ser 

o do seu uso. Ao atribui-se uma função utilitária e características de objectos á cultura, 

esta deixa de cumprir os seus pressuposto; passa intervir na orla da consumação e exclui 

a produção de conhecimento. É na concretização de incumbências no seio social e político 

que a cultura se despoja do seu compromisso. A cultura é ameaçada quando todos os 

objetos culturais (...) são tratados como meras funções para o processo vital da 

sociedade, como se aí estivessem somente para satisfazer a alguma necessidade.28  

 A crise da cultura é o resultado de um relacionamento problemático entre o seio 

social e os produtos culturais; a cultura adquiriu uma conotação altiva e soberba por parte 

daqueles que pertencem às classes de elite e que fazem uso do consumo cultural como 

forma elouquente de notoriedade. A sociedade converteu a cultura numa ferramente de 

escalagem na hierarquia social. 

 

 

 

2.3 – Pós-Modernidade e Hipermodernidade 

 

 

 Compreender as configurações socias, económicas e políticas facilita o processo 

de entendimento do mundo em que vivemos; não só de modo categórico, como também 

na génese das transformações que nele ocorre. Caracterizado pela momentaneidade e 

fugacidade, a cognição dos nossos tempos torna-se uma incumbência difícil de realizar. 

Por conseguinte, contextualizar a pós-modernidade, bem como os tempos hipermodernos 

representa os pressupostos teóricos alvos de pesquisa; a fim de conceber um 

enquadramento geral incidindo sobre os domínios sociais e económicos.  

 

                                                        
28 ARENDT, Hannah; Entre o passado e o presente; p.261 
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2.3.1 – Pós-Modernidade 

 

 

 O conceito de pós-modernidade tem evocado muitos discensos, sendo que a sua 

conceção ainda gera contorvérsias sobre o seu significado. Contudo esta ideologia é 

históricamente contextualizada entre os anos 60/70, com a queda dos valores que 

caracterizava a modernidade, tais como a Verdade, a Razão e o Progresso. Não obstante, 

reside ainda discordância sobre o que representa os tempos pós-modernos face ao período 

moderno antecessor; se uma continuidade e prorrogação ou uma rutura e rejeição.  

 

Caracterizado, de um modo variável, como a «incredulidade para 

as metanarrativas», uma «crise de autoridade cultural» e a 

«mudança da produção para a reprodução», o Pós-Modernismo, 

enquanto tema de conversa, encontra-se vinculado a palavras 

como «descentrado», «simulação», «esquisofrénico», e parece 

existir de uma forma ténue, como algo só passível de ser definido 

como a negação de algo. (...) o Pós-Modernismo porventura 

identificar-se-á bastante com o reflexo de Narciso na água, que se 

desintegra quando se tenta alcançá-lo.29 

 

 A pós-modernidade segundo o filosófo francês Jean-François Lyotar, caracteriza-

se pelo cepticismo em relação aos processos e discursos legitimadores – metarrelatos. 

Considera-se “pós-moderna” a incredulidade em relação aos metarrelatos. (...) Ao 

desuso do dispositivo metanarrativo de legitimação corresponde sobretudo a crise da 

filosofia metafísica e da instituição universitária que dela dependia.30 A descentralização 

das ideologias modernas e a criação de novas conceções reflete a condição pós-moderna, 

sendo que o estatuto do saber científico foi modificado e o universo cultural ingressou na 

lógica do capital e transformou-se num dispositivo de poder. 

 Giddens sugere o termo de alta modernidade para designar o ceticismo 

generalizado juntamente à razão providencial, em conjunto com o reconhecimento de 

que a ciência e a tecnologia têm dois gumes, criando novos parâmetros de risco e perigo 

                                                        
29 HEARTNEY, Eleanor: Pós-Modernismo; p.7 
30 LYOTARD, Jean-François; Pós-Moderno; p.3 
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ao mesmo tempo que oferecem possibilidades benéficas para a humanidade.31 Por 

conseguinte, os processos de mudança escapam ao controlo do homem e ultrapassam as 

espectativas; não obstante a dúvida e ambuiguidade pairam sobre o conhecimento. Viver 

na nossa contemporaneidade siginifica suportar a imposição de uma sociedade de risco 

32, onde a incerteza e coação caracterizam as condições da nossa existência, visto que os 

perigos são o resultado emergente da civilização. A alta modernidade é uma conjuntura 

de riscos, que compreende em si as crises económicas, o esgotamento de recursos 

acarretando colapsos ecológicos, a eclosão de superestados totalitários, bem como as 

divergências políticas que impulsionam o conflito e hostilidade.  

 Modernidade líquida é o conceito proposto por Zygmunt Bauman e determina 

uma visão pós-moderna conduzida pela fluidez relacional, o desapêgo e o vertiginoso 

processo de individualização. O tecido social transmutado pelas novas dinâmicas dos 

circuitos da vida íntima, pessoal e comunitária, determina a fragiliazação relacional bem 

como a mercantilização de afectos, sejam eles reais ou fictícios. Subordinados a uma 

abundante e desmedida tecnologia, o relacionamento humano já não é possível sem uso 

desses instrumentos e ferramentas; as máquinas compactuam com a indiferença e 

descompromisso humano.  

 

Mas a desintegração social é tanto uma condição quanto um 

resultado da nova técnica de poder, que tem como ferramentas 

principais o desengajamento e arte da fuga. Para que o poder 

tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar livre de cercas, 

barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Qualquer rede 

densa de laços sociais, e em particular uma que esteja 

territorialmente enraizada, é um obstáculo a ser eliminado. Os 

poderes globais se inclinam a desmantelar tais redes em proveito 

de sua contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua força e 

garantia de sua invencibilidade. E são esse derrocar, a 

fragilidade, o quebradiço, o imediato dos laços e redes humanos 

que permitem que esses poderes operem.33  

 

  

                                                        
31 GIDDENS, Anthony; Modernidade e identidade pessoal; p.32 
32 Termo utilizado Ulrich Beck, para designar o fato de que a vida social moderna introduz novas formas de perigo que 

a humanidade terá que enfrentar, adoptando uma atitude calculista em relação às possibilidades de ação. Cit. Por 

GIDDENS, Anthony; Modernidade e identidade; p.33 
33 BAUMAN, Zygmunt; Modernidade líquida; p.21-22 
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Fredric Jameson define a pós-modernidade como a lógica cultural do capitalismo, 

na medida em que a esfera cultural adopta acepções da económia capitalista. A cultura é 

um elemento característico da contemporaneidade, contudo perdeu a sua autonomia, pois 

as dinâmicas, espaços e produtos culturais são submetidos á lógica das organizações 

económicas; deste modo as novas formas procedentes das dinâmicas culturais são o 

resultado iminente do capitalismo. O pós-modernismo é o consumo da própria produção 

de mercadorias como processo.34 Do simulacro á heterogeneidade, a exacerbação da 

cultura reflete a rentabilidade de um mercado em expansão. Em suma, a pós-modernidade 

caracteiza-se pela falta de profundidade (...); um consequente enfraquecimento da 

historicidade tanto em nossas relações com a história pública quanto em nossas formas 

de temporalidade privada; um novo tipo de matiz emocional (...); a profunda relação 

constitutiva de tudo isso com a nova tecnologia, que é uma das figuras de um novo 

sistema económico mundial.35    

 

 

 

2.3.2 – Hipermodernidade 

 

 

 Hipermodernidade é a conceção estabelecida por Lipovetsky para designar a 

rutura com o mundo tradicionalista, as mudanças da sociedade e do indivíduo e o novo 

arquétipo de pensamento. Influenciado pelas proposições de Baudrillard sobre o conceito 

de hiper, Lipovetsky estabelece os pressupostos hipermodernos; contínuos da 

modernidade contudo norteados pela superabundância, enfatização do consumo e 

individualismo.   

Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais informados e mais 

desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e mais tributários das 

modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais céticos 

                                                        
34 JAMESON, Fredric; Pós-Modernismo a lógica cultural do capitalismo tardio; p.14 
35 Idem, Ibidem; p.37 
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e menos profundos.36 Os tempos hipermodernos adetram em si formas paradoxais, tanto 

em configurações singulares como também no seio social e configurações colectivas. A 

ambiguidade característica de um indivíduo é consequência de uma cultura do excesso, 

não é mais da carência que nasce o desnorteio; é do hiper.37 

O consumo impera na sociedade e constitui um valor e príncipio enraizado no 

quotidiano dos individuos; a era do hiperconsumo e da hipermodernidade assinalou o 

declínio das grandes estruturas tradicionais de sentido e a recuperação destas pela 

lógica da moda e do consumo.38 Consequentemente, os média detêm uma função 

fundamental na ideologia massiva da consumação, pois constituem o estímulo e fomento 

de idiossincracias e possibilitam uma máxima extensão e transmissão de mensagens.  

Não obstante, os média embargam uma dualidade; segundo uma perspetiva, 

fomenta o relativismo e uniformização do senso e consciência; por outro ângulo, permitiu 

a difusão e maior acesso à informação, a liberdade de escolha e a construção de um 

pensamento crítico autónomo. Se a negatividade da mídia pode ser reavaliada em função 

do peso relativo de seu poder normatizador, é preciso igualmente salientar a sua 

positividade. Isto porque, na história do individualismo moderno, a mídia desempenhou 

um papel emancipador fundamental, ao difundir pelo conjunto do corpo social os valores 

hedonistas e libertários.39 

A sociedade hipermoderna transmutou o indivíduo, encaminhou-o para uma 

consciência responsável bem como para a sua oposição. Se as transformações ocorridas 

em múltiplos aspetos vivenciais do homem avivam o compromisso ético e moral, o seu 

inverso também sucedeu. Este homem do hiper mais consciente, informado, atento e 

paralelamente mais consumista, individualista, vulnerável e inseguro; deve envolver-se e 

comprometer-se de modo a que o futuro não represente o declínio da humanidade. Para 

Lipovetsky, a tomada de responsabilidade coletiva representa a pedra angular do futuro 

das nossas democracias. (...) A tomada de consciência deve ser coletiva e execer-se em 

todos os domínios do poder e do saber. Mas também deve ser individual, pois em último 

recurso cabe a nós assumir essa autonomia que a modernidade nos legou.40 

                                                        
36 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien; Os tempos hipermodernos; p.27-28 
37 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean; A cultura-mundo resposta a uma sociedade desorientada; p.24 
38 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien; Os tempos hipermodernos; p.29 
39 Idem, Ibidem; p.41-42 
40 Idem, Ibidem; p.46-47 
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O constante crescimento e desenvolvimento tecnológico, a extensão do signo do 

excesso e a alienação consumista define que na hipermodernidade, não há escolha, não 

há alternativa, se não evoluir, acelerar para não ser ultrapassado pela “evolução”: o 

culto da modernização técnica prevaleceu sobre a glorificação dos fins e dos ideais.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien; Os tempos hipermodernos; p.57 
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CAPÍTULO III: ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO 

 

 

A contemporaneidade tem atravessado profundas mudanças nos discursos e 

práticas artísticas. Assistimos ao surgimento de novos paradigmas estético-artísticos, 

compreendendo a emancipação dos agentes culturais, bem como do próprio do público; 

a transformação das plataformas de disseminação e espaço expositivo; e o aparecimento 

de novas formas de construção de comunidades dinâmicas e de restauração das relações 

sociais.  

 Por conseguinte e de modo a delimitar um enquadramento específico das 

problemáticas anteriormente expostas, iremos analisar e expor as transformações do lugar 

da Arte e dos agentes culturais, assim como complementar os discursos em arte através 

dos pressupostos teóricos da estética relacional teorizados por Nicolas Bourriaud. 

 

 

 

3.1 – Lugar da Arte 

 

 

Ao observarmos a nossa realidade reconhecemos que todos os domínios; quer 

sejam políticos, sociais ou económicos; têm impactos diretos e imediatos sobre a cultura. 

Toda a atividade humana está intimamente ligada ao Mundo, sendo que a Arte não é 

exceção; é antes de mais um alicerce para a construção de uma relação simultaneamente 

coletiva e particular, com o real; uma simbiose entre o indivíduo e o que se desenvolve 

para além dele.  

A Arte representa as tentativas de construção de lugares comuns e de encontro, 

sendo que esses lugares sofrem mutações e transformações ao mesmo ritmo que a nossa 

esfera vivencial. Não existe aqui o impasse do tempo, todos os aspetos sociais quer 
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coletivos ou individuais geram e fomentam todas as transformações estéticas; a Arte é 

filha do seu Tempo. 

As obras de Arte romperam com os tradicionais dispositivos mediadores; 

progressivamente divergiram do espaço tradicional que lhes foi confinado, expandiram 

os limites físicos e conceptuais criando assim novos campos de investigação. Esses 

lugares não devem ser analisados sobre o ponto de vista da delimitação espacial; mas 

antes considerados um processo, onde as tecnologias agilizam mutações e poderão 

transmutá-los. São esses lugares indeterminados com os quais devemos estabelecer novas 

relações, novos modos de pensar; pois representam uma nova narrativa discursiva. 

Vivemos numa era regida por princípios de totalidade, na medida em que a 

Globalização é a ideologia dominante, fundamentada numa amplitude de escala: onde a 

perceção de tempo e distância foi brutalmente modificada. Não conhecemos limitações 

geográficas ou espaciais. Com a explosão do mundo tecnológico, torna-se cada vez mais 

improvável a existência de um contacto humano, dessubordinado desse mundo virtual. 

Se a Arte deve permitir e fomentar o encontro e a partilha, com a explosão tecnológica 

observamos o mundo cada vez mais desfragmentado do coletivo; mas segundo Guattari, 

as evoluções tecnológicas conjugadas a experimentações sociais desses novos domínios, 

são talvez capazes de nos fazer sair do período opressivo actual e de nos fazer entrar em 

uma era pós-mídia, caracterizada por uma reapropriação e uma re-singularização da 

utilização da mídia.42  

O contexto contemporâneo da Arte é o resultado das transformações sociais, 

políticas e das relações de trabalho, provenientes do acelerado avanço tecnológico e dos 

meios de comunicação, que promoveram a Globalização. É no caos contemporâneo que 

verificamos uma urbanização crescente da experiência artística 43, onde se modificam 

as relações estéticas; sendo que a Arte já não se encontra segregada da vida, assistimos 

ao fim do espaço tradicional confinado à Arte. A experiência estética deve realizar sua 

promessa suprimindo sua particularidade, construindo as formas de uma vida comum 

indiferenciada, onde arte e política, trabalho e lazer, vida pública e existência privada 

se confundam. 44  

                                                        
42 GUATTARI, Félix; Caosmose um novo paradigma estético; p.16 
43 BORRIAUD, Nicolas; Estética Relacional; p.20 
44 RANCIÈRE, Jacques; São Paulo S.A. práticas estéticas, sociais e políticas em debate; p.7 
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3.1.1 – Multiterritorialização dos lugares da Arte  

 

 

Multiterritorialização é uma alternativa conceitual ao termo desterritorialização 

evocado por Deleuze e Guattari. Segundo este dois autores os conceitos de 

desterritorialização e reterritorialização são indissociáveis, sendo que a 

desterritorialização é a ação pela qual se abandona o território e a reterritorialização é a 

ação de construção e fundação. Assim sendo, toda a desterritorialização é acompanhada 

por uma reterritorialização, pois quando se dá o abandono intrinsecamente se constrói 

novos territórios. Esse abandono não implica a sua destruição, mas reterritorializar 

implica expandir territórios, fundá-los. 

O conceito de multiplicidade caracteriza com mais clareza a nossa complexa 

atualidade, o termo multiterritorialização denomina no contexto estético-artístico a 

desterritorialização e por conseguinte a reterritorialização. Este processo transgride a 

territorialidade formal, legitima a apropriação de espaços informais e renega o lugar 

tradicionalmente confinado à Arte. Esta expansão territorial e conceptual derrubou a ideia 

do imaculado espaço expositivo (Galeria / Museu) e fundou novos campos de 

investigação, reconfigurando novas relações e formas. 

A apropriação e invasão de territórios têm sido um dos pontos de viragem da Arte 

Contemporânea; a ideia de cultura passiva torna-se obsoleta num contexto 

Altermoderno45, onde os objetos culturais são parte integrante do nosso quotidiano. A 

Arte contradiz a cultura passiva ao opor mercadorias e consumidores e ao activar as 

formas onde se desenrola a vida quotidiana, sob as quais os objectos culturais se 

apresentam à nossa apreciação. 46 O comportamento de espectador já não caracteriza o 

Homem deste século, é antes o papel mediador que o define enquanto ser integrado, 

regido pelos princípios de união, fundado na ideologia de uma cultura globalizada.  

                                                        
45 Termo utilizado por Borriaud cujo significado é um duplo afastamento: em relação ao Pós-Moderno e ao período 

Moderno do século XX. Sendo que é uma forma emergente e contemporânea de uma modernidade que corresponde 

aos desafios do século XXI, e especificamente ao momento histórico em que vivemos e no qual nos inscrevemos: 

Globalização. 
46 BORRIAUD, Nicolas; Pós-Produção como a arte reprograma o mundo contemporâneo; p.17 
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O discurso dominante de um espaço consagrado à Arte, que enfatizava a ideia de 

elitismo; tornou-se num discurso de resistência, onde a procura de continuidade assim 

como transformação social são os alicerces. A ideia de um lugar determinado para a 

experiência estético-artística é contraditória à ideia de amplificação da instituição Arte; 

todos os lugares são um ambiente de trocas possíveis. A rutura com a formalidade do 

espaço expositivo aproximou o coletivo e aboliu com a exclusão social do conhecimento, 

estimulou o crescimento de um lugar marcado pela vida.  

 

 

 

3.1.2 – Esfera Pública 

 

 

O conceito Esfera Pública (Öffentlichkeit) foi um tema central nas teorias de 

Jürgen Habermas, onde define a esfera pública enquanto dimensão essencial do domínio 

político da sociedade, que constitui um espaço de mediação entre a forma de governo e a 

comunidade. A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de condensarem em opiniões 

públicas enfeixadas em temas.47  

Da mesma forma que a sociedade evolui e se transforma através dos seus 

processos sociais, económicos e políticos, a esfera pública rege-se pelo mesmo princípio, 

sendo que Habermas divide em três momentos as transformações da esfera pública48: 

1. Interesses privados da nobreza na construção da esfera pública 

2. Parâmetros de construção da esfera pública regidos sob os interesses da 

burguesia. 

                                                        
47 HABERMAS, Jürgen; Mudança estrutural da esfera pública; p.92 
48 Idem, Ibidem; p.92  
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3. Refeudalização da esfera pública; coalescência entre interesses públicos e 

interesses privados (sendo privados aqueles que detêm o poder sobre os 

meios de comunicação). 

 

O advir da esfera pública traduz o despertar de um espaço onde a comunicação 

agregada a um sentido de reunião, associação e expressão pretende alcançar uma síntese 

ou consenso. Esta esfera pública para além de desempenhar um papel crítico face à 

realidade, pois o indivíduo constrói o seu pensamento e ideias; faz livremente a sua 

exposição e é através do consenso e sinergia de reflexões que a opinião pública emerge e 

pressiona o sistema político. Segundo o Habermas, grupos estabelecidos e indivíduos com 

notoriedade na sociedade podem exercer maior eficácia nos seus discursos e elaborar com 

maior facilidade uma opinião.   

 Habermas admite a existência de outras esferas; múltiplas esferas, sendo que o 

acesso a essa multiplicidade concede maior amplitude de acesso à esfera pública. Nestas 

circunstâncias o autor estabelece três tipos de esferas públicas parciais: as que ocorrem 

nas ruas, praças, cafés; encontros organizados; e o tipo de esfera produzida pelos media, 

uma esfera sem uma relação de proximidade física, mas antes uma similaridade 

conceptual. Estes três tipos de esferas parciais estabelecem influências entre elas, de 

modo que expandem a esfera pública e possibilitam a formação de outras parciais. 

 

Apesar dessas diferenciações, as esferas públicas parciais, 

constituídas através da linguagem comum ordinária, são porosas, 

permitindo uma ligação entre elas. Limites sociais internos 

decompõem o texto “da” esfera pública, que se estende 

radicalmente em todas as direcções, sendo transcrita de modo 

contínuo, em inúmeros pequenos textos, para os quais tudo o mais 

serve de contexto; porém sempre existe a possibilidade de lançar 

uma ponte hermenêutica entre um texto e outro.49 

 

A importância da esfera pública advém da sua qualidade enquanto lugar de 

interação social. Este lugar, que se transforma num espaço público por via da 

comunicação, não é impreterivelmente físico. Devido a um desenvolvimento dos 

                                                        
49 HABERMAS, Jürgen; Mudança estrutural da esfera pública; p.107 
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processos de desterritorialização e reterritorialização impulsionados pelo hiper-

desenvolvimento tecnológico assim como dos meios de comunicação, o espaço público 

dessacralizou-se da ideia de espaço físico e colonizou o espaço virtual. Na 

contemporaneidade a barreira física foi ultrapassada pelo mundo tecnológico e digital; o 

espaço virtual integra uma realidade do espaço público, na medida em que se rege por 

valores de comunicação, partilha e pluralidade. 

 

As esferas públicas ainda estão muito ligadas aos espaços 

concretos de um público presente. Quanto mais elas se desligam 

de sua presença física, integrando também, por exemplo, a 

presença virtual de leitores situados em lugares distantes, de 

ouvintes ou espectadores, o que é possível através da mídia, tanto 

mais clara se torna a abstração que acompanha a passagem da 

estrutura espacial das interações simples para a generalização da 

esfera pública.50       

 

 

 

3.1.3 – Arte Pública 

 

 

A cultura tem um papel fundamental na criação de uma atmosfera aberta do 

espaço público; sendo que a cidade estabelece um suporte de intervenção. O espaço 

público tem uma relação íntima com a arte pública, pois esta transporta em si diversos 

temas de ordem social. Numa sociedade de acentuada privatização e descontextualização 

com vidas e imaginários mais “deslocados” dos lugares, a arte no espaço público pode 

desempenhar um papel relevante na mediação da relação entre as pessoas e os seus 

contextos.51 A arte pública amplifica a relação entre arte e domínio público, na medida 

em que esta estabelece relações com a comunidade, potenciando o agenciamento de 

novos espaços políticos.  

                                                        
50 HABERMAS, Jürgen; Mudança estrutural da esfera pública; p.93 
51 TRAQUINO, Marta; A construção do lugar pela arte contemporânea; p.131 
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A arte pública tem regido o seu discurso em torno de problemáticas que visam a 

aproximação da arte com a vida; esta potencializou uma relação mais direta com o 

público, pois a cidade adquire um estatuto de “museu aberto”. Contudo é importante frisar 

que a arte sempre habitou o domínio público; o espaço museológico apesar das suas 

delimitações físicas intrínsecas, é para todos os efeitos um espaço de domínio público, 

que pressupõe a edificação de pontes relacionais entre a comunidade e a Arte. Não 

obstante identificamos uma divergência no que diz respeito ao público (espectador); 

enquanto no espaço museológico constatamos a sua utilização por um público limitado 

(no sentido de um público que procura intencionalmente o espaço museológico); no que 

diz respeito à arte pública o mesmo já não sucede, pois a arte habita a cidade e é 

consolidada à comunidade.  

 Os espaços museológicos, que outrora foram as esferas dominantes da experiência 

artística, hoje encontram-se conotados de guardiões, pela quase exclusiva preocupação 

na conservação e exposição do seu acervo. O espaço público como consequência, têm-se 

afirmado nos circuitos artísticos com grande intensidade, pela fertilidade dos seus campos 

e pela teia de relações históricas, culturais, políticas, económicas e estético-artísticas que 

lhe é inerente. O artista ao debruçar-se sobre o domínio público efetiva cooperações e 

trocas recíprocas; ultrapassa as barreiras que afastam a arte da vida e fortalece a aliança 

cultural da comunidade. 

 Suzanne Lacy teorizou sobre as questões de arte pública ao qual propôs o termo 

new genre public art, para designar as artes visuais que usam os meios tradicionais assim 

como não tradicionais, para comunicar e interagir com uma audiência ampliada e 

diversificada sobre questões diretamente relevantes para as suas vidas. Para a autora, os 

artistas envolvidos com o novo género de arte pública, fazem uso das formas de 

vanguarda, mas acrescentam uma sensibilidade desenvolvida sobre o público, estratégias 

sociais e de efetividade.52 A Arte agregou a comunidade numa relação de diálogo e mútua 

integração, negocia o seu valor através do lugar que ocupa na luta política em prol da 

comunidade. As experiências estético-artísticas construídas em prol e com a comunidade 

afirmam-se na dinâmica da arte enquanto questões democráticas e campos de construção 

de pensamento.  

                                                        
52 LACY, Suzanne; Mapping the terrain: New genre public art: p.19-20 
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O artista criador torna-se plural, pois os processos de colaboração artística 

sobrepõem-se ao valor de autoria. O espaço público é analisado simbolicamente, onde a 

arte emerge enquanto elemento constituinte e potenciadora de uma atmosfera harmoniosa 

entre o urbano e o artístico. A arte pública opera como um processo cooperativo entre 

arte e vida; a missão do artista é fortalecer alianças entre a vida cultural e a comunidade; 

por conseguinte rege-se sobre princípios unificadores, deserta a solidão e aproxima-se do 

corpo social.  

 

 

 

3.1.4 – O espaço expositivo 

 

 

Os “ismos” que marcaram e denominaram a Modernidade, limitaram-se a ficar no 

passado, no espaço da memória; por conseguinte o artista contemporâneo habita um 

momento de profunda liberdade estética, onde tudo lhe é permitido sob a égide artística. 

Entendendo a arte enquanto linguagem comunicacional e expressiva, indubitavelmente 

compreendemos as inerentes transformações ocorridos no campo estético-artístico: desde 

o artista e o seu papel, a obra de arte e a sua disseminação, assim como o espaço 

expositivo e o público. Presenciamos uma nova comunicação estética, onde a 

multiplicidade visual e comunicacional das obras autentica a contemporaneidade, 

fazendo emergir novos sistemas de Arte. Se a arte é às vezes uma metáfora da vida, então 

a familiar experiência artística de sairmos de nós mesmo – a conhecida ilusão artística 

– realiza uma espécie de transformação metafórica da qual somos o objecto: a obra se 

refere afinal a nós, pessoas perfeitamente comuns transfiguradas em homens e mulheres 

excepcionais. 53 

De acordo com Arthur Danto vivenciamos mutações estético-artísticas em três 

parâmetros distintos: na criação artística, nas instituições e no público. Por conseguinte, 

                                                        
53 DANTO, Arthur; A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte; p.253 
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no que respeita à criação, o artista é detentor de um campo infinito de experimentações, 

os limites artísticos foram amplamente alargados; toda a matéria cunhada pela poética 

única do criador fomenta uma aproximação real com a vida. 

 

O que vemos hoje é uma arte em busca de um contacto mais 

imediato com as pessoas do que aquele possibilitado por um 

museu... e este, por sua vez luta para acomodar as imensas 

pressões que lhe são impostas no âmbito da arte e fora dele (...) 

Quando a arte muda, o museu pode desaparecer gradualmente 

como instituição estética fundamental e as exposições 

extramuseológicas (...) em que a arte e a vida estão muito mais 

estreitamente entrelaçadas do que permitem as convenções do 

museu, podem se tornar a norma.54 

 

Os espaços informais adquiriram uma maior visibilidade para as conceções 

artísticas; a arte transcendeu os limites institucionais e culturais formalmente alicerçados. 

Por conseguinte, a transmissão e comunicabilidade da experiência estética é explícita e 

linear; o sujeito recetor mesmo que sem intenção, vê-se envolvido com a obra, pois esta 

desprendeu-se do seu espaço consagrado; desta forma a mensagem ou experiência 

adquire uma verdade inequívoca nas circunstâncias diretas que tem sobre os seus 

públicos. A Arte ao conquistar outros lugares, como o domínio do quotidiano; conquistou 

também um novo público. Se outrora o público ia ao encontro da experiência artística, 

hoje essa experiência tornou-se tão próxima que mesmo sem o sentido propositado do seu 

encontro, somos emersos na sua poética e linguagem. Ao abrir o círculo expositivo, 

construímos um novo público, um público autêntico e real, próximo daquilo que é a vida 

na sua forma concreta.  

 

A galeria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que 

interfiram no fato de que ela é “arte”. A obra é isolada de tudo o 

que possa prejudicar sua apreciação de si mesma. Isso dá ao 

recinto uma presença característica de outros espaços onde as 

convenções são preservadas pela repetição de um sistema fechado 

de valores. Um pouco da santidade da igreja, da formalidade do 

tribunal, da mística do laboratório de experimentos junta-se a um 

projecto chique para produzir uma câmara de estética única. (...) 

Numa inversão peculiar, o objecto introduzido na galeria 

“enquadra“ a galeria e seus preceitos. A galeria é construída de 

                                                        
54 DANTO, Arthur; Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história; p.205-206 
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acordo com preceitos tão rigorosos quanto os da construção de 

uma igreja medieval. O mundo exterior não deve entrar, de modo 

que as janelas geralmente são lacradas. As paredes são pintadas 

de branco. O teto torna-se fonte de luz. O chão de madeira é 

polido, para que você provoque estalidos austeros ao andar, ou 

acarpetado, para que você ande sem ruído. A arte é livre, como se 

dizia, “ para assumir vida própria”.55 

 

Os espaços museológicos ou galerias podem adquirir um carácter inibidor, na 

medida em que estreitam a relação entre o público e o artista. Os espaços informais por 

sua vez conquistaram e fortaleceram esses laços. Longe do silêncio, as relações de 

proximidade e sociabilidade são fortalecidas; a interação, diálogo e partilha são elementos 

que avigoram a experiência artística. O crescimento do espaço expositivo tem evocado 

problemáticas sobre a democratização do espaço da arte, assim como da sua 

acessibilidade; o artista ergue-se no seio social enquanto um agente de mudança que 

fomenta o encontro entre espectador e obra. 

 

 

 

3.2 – Agentes Culturais 

  

 

Um agente cultural tem como propósito e missão impulsionar o enriquecimento 

cultural, estético e artístico; é um elemento ativo na construção de uma identidade coletiva 

e cultural. Os seus discursos devem reger-se por critérios de efetividade e dinamismo, 

bem como por princípios democráticos e transparentes; a fim de fortalecer o 

desenvolvimento e participação no mundo artístico-cultural e experiência estética.  

 O ator cultural influenciado pelo seu meio; variando entre os processos de 

globalização, oscilações económicas bem como a democratização cultural e o seu livre 

acesso; adaptou-se à sua contemporaneidade e a tudo o que lhe é subjacente. Por 

                                                        
55 O’DOHERTY, Brian; No interior do cubo branco: a ideologia do Espaço da Arte; p. 3-4.  
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conseguinte o agente cultural detém um papel dinâmico e interativo no seio social, assim 

como uma pluralidade de competências. O discurso e oferta cultural, assim como a 

experiência estética procuram romper com a lógica da descaracterização da sociedade 

contemporânea e procuram afirmar uma participação diligente na vida cultural. 

 

 

 

3.2.1 – Papel do Artista  

 

 

A revolução da Arte que temos presenciado neste século está intrinsecamente 

ligada às relações existências humanas; onde o artista criador, desempenha um papel 

fulcral no seio cultural e social. Da mesma forma que observamos as mudanças nos 

discursos estético-artísticos, verificamos que não são únicas as mutações; por conseguinte 

os artistas expandiram as suas funções e atividade, bem como os seus discursos. Os 

artistas são mais que meros produtores de obras, tornaram-se um dos agentes principais 

no que diz respeito às questões culturais, sociais e vivencias; um prestador de serviços 

em prol da sociedade; um intermediário da relação mundo / indivíduo.  

Na tentativa de definir e estabelecer quais as principais atividades que os artistas 

desempenham, reconhecemos que o ato criativo é diminuto face ao papel e funções que 

executam. O artista da era Pós-Moderna é um agente de mudança que trabalha em 

múltiplas áreas, compreendendo a mediação, intervenção, criação, organização, 

marketing / comunicação (...); estas mudanças ou desenvolvimentos culminam com o fim 

da passividade cultural, em que os agentes culturais, nomeadamente os artistas pretendem 

ser elementos vivos num circuito cultural e artístico. As suas competências estão acima 

da criação, problematização e crítica em arte; o artista tornou-se um gestor cultural com 

competências curatorais.56 

                                                        
56 QUEIROZ, João Paulo “Discursos da Arte em Mudança” In Cirillo & Grando, (Orgs.) O Sabor da sua Saliva é 

Sonoro: reflexões sobre o processo de criação nas artes, p. 151 
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Os artistas vêm desempenhando papéis de intermediação, ao 

organizarem e gerirem espaços alternativos de disseminação e ao 

expandirem a actividade para além do atelier. Das oficinas 

cooperativas de produção de múltiplos; passando pela auto-

edição de livros de artistas, e continuando na organização de 

novos espaços públicos de circulação underground, há um 

conjunto de novas funções associadas â circulação e â acção 

social e cultural: a área do criador emancipou-se do paradigma 

das vanguardas enveredando pela interacção, e a nova identidade 

incorpora um novo papel como pivot 57 

 

A mediação é o meio pela qual a obra de arte existe no seio social; o artista criador 

além de alicerçar e construir os seus discursos e problemáticas artísticas, hoje edifica 

novos modos e saberes em áreas múltiplas. A transformação da esfera pública bem como 

das indústrias culturais incutiu no agente cultural uma capacidade de adequação ao meio 

e solução de problemas no domínio da transmissão e difusão no sistema das artes. O 

agente cultural além de dotado de capacidades expressivas, procura incessantemente 

legitimar o seu discurso, construir novas experiências e colonizar novos territórios 

culturais. O artista abandonou a solidão do seu atelier e tornou-se uma força social ativa. 

 

 

 

3.2.2 – O discurso Cultural e os Públicos 

 

 

O discurso cultural tenta romper com a lógica do consumo e visa dissolver-se na 

vida quotidiana de forma direta e efetiva. Opondo-se à ideia mercantil, a cultura 

transforma-se num elemento de resistência contra a tendência generalizada do uso. Os 

agentes produtores de discursos procuram regenerar o seio social através de abordagens 

plurais, bem como de novos modos de existência.  

                                                        
57 QUEIROZ, João Paulo “Discursos da Arte em Mudança” In Cirillo & Grando, (Orgs.) O Sabor da sua Saliva é 

Sonoro: reflexões sobre o processo de criação nas artes, p. 151 
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 A esfera contemporânea libertou-se dos padrões modernos, separou-se do passado 

e da tenacidade de escrever e construir a História segundo os princípios e valores da 

modernidade. No circuito artístico, a arte já não está segregada da vida pelo pedestal, bem 

como o público submisso unicamente à observação.  

 

Olhar é considerado o oposto de conhecer. Olhar significa estar 

diante de uma aparência sem conhecer as condições que 

produziram aquela aparência ou a realidade que está por trás 

dela. Olhar é considerado o oposto de agir. Aquele que olha para 

o espectáculo permanece imóvel na sua cadeira, desprovido de 

qualquer poder de intervenção. Ser um espectador significa ser 

passivo. O espectador está separado da capacidade de conhecer, 

assim como ele está separado da possibilidade de agir.58 

 

 Segundo Rancière uma boa comunidade é aquela cujas virtudes colectivas são 

directamente incorporadas nas atitudes vivas dos seus participantes.59 Os indivíduos que 

hoje constituem uma comunidade, na sua maioria são pessoas mais instruídas, mais 

cientes da pluralidade cultural; mas no que concerne os discursos em arte é evidente uma 

alfabetização. Esta lacuna no campo da arte poderá ser a causa/efeito da condição 

moderna de público, onde os limites impostos não se expandiam para além da perceção. 

No entanto, os agentes culturais contemporâneos têm problematizado e reequacionando 

novas formas de envolvimento entre arte e público; procurando integrar uma relação 

interativa, sem entidades submissas ou passivas.  

 As instituições e agentes culturais procuram fortalecer políticas mais inclusivas 

para com os seus públicos; hoje existe uma preocupação em entender as necessidades e 

motivações daqueles que buscam a cultura. As relações entre agentes culturais e 

instituições bem como dos públicos e seus lugares foram reconfiguradas. Estas conceções 

e discursos contemporâneos, mais do que agilizarem processos de coexistência, invertem 

a lógica moderna atribuindo um lugar privilegiado ao consumidor cultural. 

  

 

                                                        
58 RANCIÈRE, Jacques; O espectador emancipado; p.109 
59 Idem, ibidem; p.109 
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3.2.3 – Plataformas de disseminação 

 

 

Impulsionados pela nova linguagem contemporânea, nascem novas formas 

culturais; bem como novos processos e plataformas de disseminação. O artista ao abraçar 

uma multiplicidade de saberes e ao adquirir competências em diversas áreas, acompanha 

harmoniosamente o desenvolvimento das tecnologias da informação e faz uso delas a fim 

de possibilitar uma difusão cultural homogénea. Dessas mutações nasceram novos 

públicos e novas práticas inclusivas, onde o público ocupa um lugar central nas políticas 

culturais. A relação entre público / obra / artista foi reconfigurada bem como reconstruída 

uma nova ideologia de integração e participação ativa. 

 O acesso aos circuitos e produtos culturais nem sempre foi democrático, mesmo 

nos tempos atuais temos consciência que a informação não circula uniformemente e que 

o acesso a ela está muitas vezes limitado ou reservado; existem diversos planos de acesso 

e por conseguinte diversas escalas de visibilidade. O aparecimento de novas plataformas 

fez emergir novos públicos e possibilitou uma maior e melhor difusão cultural. As novas 

tecnologias de informação fomentaram o aparecimento de um público mais envolvido 

com as políticas e objetos culturais; bem como a democratização do acesso à cultura.  

 As práticas artísticas são “maneira de fazer” que intervêm na distribuição geral 

das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade.60 

A arte da era Pós-moderna induziu uma modificação de paradigmas artísticos assim como 

uma nova conceção de disseminação. O artista contemporâneo a fim de legitimar os seus 

discursos procura e cria novas plataformas que extrapolam os espaços museológicos ou 

galerias. Existe um crescimento exponencial de plataformas alternativas que emergem no 

seio social, nas formas quotidianas da comunidade; assim como nos espaços virtuais de 

livre e rápido acesso.  

 As estruturas e metodologias modernas tornaram-se anacrónicas, o artista 

contemporâneo contaminado pelo meio envolvente, também este por sua vez o 

contamina. A procura constante por visibilidade impulsionou a criação de metodologias 

                                                        
60 RANCIÈRE, Jacques; Estética e política: a partilha do sensível; p.17 
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e estruturas que possibilitassem a saída do silêncio; locais públicos, lugares privados, o 

café, a antiga fábrica, o blog, o Web site, procuram romper com a segregação dos circuitos 

formais da orla artística. Para além do difícil acesso no circuito da arte, os públicos 

procuram experiências mais envolventes das que sempre foram praticadas nas instituições 

a isso consagradas. A linguagem, experiência e discurso das obras de arte são até por 

vezes manietadas em função do que o curador/ galerista pretende ou subentende; 

deixando o artista submerso em estranheza com a sua própria obra.  

É neste contexto que o artista se transforma num agente ativo de mudança, num 

herói cultural cuja missão é restabelecer laços entre a arte e a vida. Procura ouvir e fazer-

-se escutar, criar e projetar-se, envolver e ser envolvido. 

 

 

 

3.3 – Estética Relacional 

 

 

 Ao debruçarmo-nos sobre as premissas e conceções da estética relacional, 

indubitavelmente teremos de analisar um contexto artístico brasileiro dos anos 60: a Arte 

Participativa. Artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica foram pioneiros nos discursos 

e práticas artísticas que elevaram o espectador a um nível de participação e interação com 

a obra de arte. Potenciar a transformação do espaço social bem como das relações 

humanas são os fundamentos sob os quais se rege este discurso participativo; onde o 

artista se debruça sobre o meio envolvente e o público.  

 

O artista não mais como um criador para a contemplação mas 

como um motivador para a criação – a criação como tal se 

completa pela participação dinâmica do “espectador”, agora 

considerado “participador”. Anti-arte seria uma contemplação 

da necessidade colectiva de uma actividade criadora latente, que 

seria motivada de um determinado modo pelo artista: ficam 

portanto invalidadas as posições metafísicas, intelectualistas e 

esteticistas – não há preposição de um “elevar o espectador a um 
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nível de criação”, a uma “metarealidade”, ou de impor-lhe uma 

“ideia” ou “padrão estéticos” correspondentes àqueles conceitos 

de arte, mas de dar-lhe uma simples oportunidade de participação 

para que ele “ache” aí algo que queira realizar – é pois uma 

“realização criativa” o que propõe o artista, realização esta 

isenta de premissas morais, intelectuais ou estéticas – a antiarte 

está isenta disto – é uma simples posição do Homem nele mesmo 

e nas suas possibilidades vitais.61  

 

Lisette Lagnado62 defende que os discursos de valorização das relações humanas 

de Hélio Oiticica são antecessores ao discursos sobre estética relacional apresentado por 

Nicolas Bourriaud. Não obstante, este não considera a obra do artista brasileiro enquanto 

pioneira de um discurso contemporâneo. Lagnado afirma que esta lacuna na história da 

arte ou nas teorias de arte contemporânea é fruto da localização de artistas em zonas de 

silêncio.  

Bourriaud é um dos autores que cunhou as teorias da estética relacional; por 

conseguinte tem teorizado sobre as problemáticas e conceções das novas práticas 

contemporâneas. A arte é o produto das condições da nossa realidade, sendo que as obras 

já não perseguem a meta de formar realidades imaginárias ou utópicas, mas procuram 

constituir modos de existência ou modelos de acção dentro da realidade existente.63 As 

transformações conceptuais na esfera artística são fruto da construção de uma cultura 

urbana numa escala global; do mesmo modo que entendemos as transformações 

históricas, políticas e sociais, entendemos o seu relacionamento com as conceções 

artísticas e suas mudanças. A Arte Relacional surge assim como uma arte que toma como 

horizonte teórico a esfera das interaccções humanas e o seu contexto social mais do que 

a afirmação de um espaço simbólico autónomo e privado.64 Os artistas de hoje não 

aspiram as conceções e formas que marcaram o passado, nem tampouco pretendem mudar 

o mundo sob a ideia de evolução histórica; pretendem reconstruir um espaço social e 

novos modos de existência, dentro da realidade em que se inscrevem. 

 A arte é uma manifestação sensível do ser humano que possibilita e fomenta o 

diálogo, partilha e encontro; por conseguinte e mediante esta perspetiva, Nicolas 

                                                        
61 OITICICA, Hélio; Aspiro ao grande labirinto; p.77 
62 Congressistas do seminário internacional Trocas organizado por Rosa Martínez em Outubro de 2006 na 27ª Bienal 

de São Paulo. 
63 BOURRIAUD, Nicolas; Estética Relacional; p.18 
64 Idem, Ibidem; p.19 
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Bourriaud entende que a Arte sempre foi relacional, pois sempre gerou sociabilidade. 

Contudo as recentes práticas artísticas reforçam o seu substrato pela intersubjectividade 

e tem como tema central o estar-juntos, o “encontro” entre observador e quadro, a 

elaboração colectiva do sentido 65; a forma da obra contemporânea vai além da sua forma 

material, ela é um elemento de ligação, um princípio de aglutinação dinâmica. 

 Para além das suas mudanças conceptuais, a forma e o espaço expositivo também 

se transformaram; sendo que todas estas mudanças revelam uma urbanização crescente 

da experiência artística. (...) Já não se considera a obra contemporânea como um espaço 

a ser percorrido. Agora ela se apresenta como uma duração a ser experimentada, como 

uma abertura para a discussão ilimitada.66  

 

A exposição é o local privilegiado onde surgem essas 

colectividades instantâneas, regidas por outros princípios: uma 

exposição criará, segundo o grau de participação que o artista 

exige do espectador, a natureza das obras, os modelos de 

sociabilidade propostos ou representados, “um domínio de 

trocas” particular. E esse domínio de trocas deve ser julgado de 

acordo com critérios estéticos, isto é, analisando-se primeiro a 

coerência de sua forma e depois o valor simbólico do “mundo” 

que ele nos propõe, da imagem das relações humanas que ele 

reflecte. No interior desse interstício social, o artista deve assumir 

os modelos simbólicos que expõe: toda representação (mas a arte 

contemporânea cria modelos, e não propriamente representações; 

ela se insere no tecido social sem propriamente se inspirar nele) 

remete a valores transferíveis para a sociedade.67     

 

Bourriaud introduz o conceito de transitividade enquanto essência da prática 

artística, afirma que a sua inexistência nos levaria a considerar a obra meramente pela sua 

observação. Essa noção de transitividade introduz no domínio estético a desordem formal 

inerente ao diálogo; ela nega a existência de “um lugar da arte” específico em favor de 

uma discursividade sempre inacabada e de um desejo jamais saciado de disseminação.68 

O grande foco do artista reside na criação de paradigmas de sociabilidade, na criação de 

discursos resilientes; as relações humanas são as formas artísticas, os objetos estéticos; a 

                                                        
65 BOURRIAUD, Nicolas; Estética Relacional; p.21 
66 Idem, Ibidem; p.20-21 
67 Idem, Ibidem; p.24-25 
68 Idem, Ibidem; p.36-37 
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arte substituiu a criação de utopias pela edificação de espaços concretos fundidos com a 

vida.  

As experiências estético-artísticas ultrapassaram o ato contemplativo e 

engajaram-se na criação de espaços regidos pelos princípios de pluralidade e 

comunicação. Numa era cada vez mais desfragmentada da coletividade fruto do excessivo 

crescimento do entretenimento e consumismo, da transformação das relações inter-

humanas em produtos, na pobreza de alternativas politicas e na desvalorização do 

trabalho69 ; é de extrema necessidade a criação de novos modos relacionais, novas formas 

de coexistência. A Aura da arte não se encontra mais no mundo representado pela obra, 

sequer na forma, mas está diante dela mesma, na forma colectiva temporal que produz 

ao ser exposta.70  

 

A ‘estética relacional’ se tornou um tipo de ortodoxia na qual 

processos colaborativos e interactivos procuram eliminar a 

distinção entre o artista enquanto produtor de objectos e 

espectadores enquanto consumidores passivos de mensagens 

visuais. Na estética relacional, a interacção de subjectividade é 

fundamental para a produção de novas formas de sociabilidade.71 

 

 

 

3.3.1 – Espaço relacional: Interações Humanas  

 

  

Numa era regida pelo distanciamento, espectáculo e alienação, fruto da perda dos 

valores intrínsecos do homem enquanto indivíduo, assim como do excesso tecnológico; 

as relações humanas deixaram de ser vividas e emergem como representações de uma 

sociedade perdida. É neste contexto que os artistas edificaram uma nova relação estética 

                                                        
69 BOURRIAUD, Nicolas; Estética Relacional; p.117-118 
70 Idem, Ibidem; p.85 
71 MARTÍNEZ, Rosa; Trocas, 27ª Bienal de São Paulo 
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com a arte; integrada e não segregada da vida ou do Homem; uma relação baseada na 

verdadeira interação entre obra, espectador e artista.  

 

A arte visa conferir forma e peso aos mais invisíveis processos. 

Quando partes inteiras de nossa vida caem na abstracção devido 

à mudança de escala da globalização, quando funções básicas de 

nosso quotidiano são gradualmente transformadas em produtos de 

consumo (incluídas as relações humanas, que se tornam um 

verdadeiro interesse da indústria), parece muito lógico que os 

artistas procurem rematerializar essas funções e esses processos, 

e devolver concretude ao que se furta à nossa vista. Não como 

objectos, o que significaria cair na armadilha da reificação, mas 

como suportes de experiências: a arte, ao tentar romper a lógica 

do espectáculo, restitui-nos o mundo como experiência a ser 

vivida. 72  

 

A permuta humana é o núcleo da estética relacional. O artista foca-se nas relações 

que a sua obra irá criar com o seu público; nos modelos de sociabilidade que será capaz 

de construir. Suas obras lidam com os modos de intercâmbio social, a interacção com o 

espectador dentro da experiência estética proposta, os processos de comunicação 

enquanto instrumentos concretos para interligar pessoas e grupos.73 É segundo esta 

premissa que o carácter expositivo da obra abandona a forma concreta do objeto em si e 

transforma as relações na experiência artística a ser vivida. Desta forma o sentido da obra 

nasce do elemento que interliga os signos criados pelo artista e a colaboração dos 

indivíduos no espaço expositivo. 

A arte procura romper com a lógica do espetáculo e destruir o entretenimento; é 

por meio da criação de novos modos relacionais que a arte poderá contrariar a desordem 

do sistema espetacular. (...) o espectáculo, ao atacar prioritariamente as formas das 

relações humanas (ele é “uma relação social entre pessoas intermediada por imagens”), 

só poderá ser pensado e combatido por meio da produção de novos modos de relação 

entre pessoas.74  

 

                                                        
72 BOURRIAUD, Nicolas; Pós-Produção como a arte reprograma o mundo contemporâneo; p.31-32 
73 Idem; Estética Relacional; p.60 
74 Idem, Ibidem; p.119 
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3.3.2 – Dinâmica do interstício  

 

 

A proposta da estética relacional rege-se sob o princípio da partilha e troca, da 

emancipação intelectual do observador assim como das relações; pretende antes de mais 

aniquilar a lógica espetacular das sociedades pós-produtivas. A experiência estética 

procura ativar a função do espectador, pretende que este abandone a postura 

contemplativa e abrace um papel dinamicamente vivo. É o uso do mundo que permite 

criar novas narrativas, ao passo que sua contemplação passiva submete as produções 

humanas ao espectáculo comunitário. Não existe de um lado, a criação viva e de outro, 

o peso morto da história das formas.75 

 O local expositivo deixou de constituir o fim, tornou-se antes num presente a ser 

vivido ou experienciado, onde o observador faz parte de uma dinâmica artística completa 

e inclusiva. Enquanto o local de exposição constituía um meio em si para os artistas 

conceptuais, hoje ele se tornou um local de produção entre outros. Agora não é tanto 

uma questão de analisar ou criticar esse espaço, e sim de situar sua posição dentro de 

sistemas de produção mais amplos, com os quais é preciso estabelecer e codificar 

relações.76  

 

Em termos gerais, tornou-se difícil considerarmos o corpo social 

como uma totalidade orgânica. Nós o percebemos como um 

conjunto de estruturas destacáveis entre si, à semelhança dos 

corpos contemporâneos que ganham volume com próteses e 

podem ser modificados à vontade. Para os artistas do final do 

século XX, a sociedade tornou-se um corpo divido em lobbies, ou 

comunidades, e ao mesmo tempo um imenso catálogo de tramas 

narrativas. O que se costuma chamar de “realidade” é uma 

montagem. Mas a montagem em que vivemos será a única 

possível? A partir do mesmo material (o quotidiano) pode-se criar 

diferentes versões da realidade. Assim a Arte contemporânea 

apresenta-se como uma mesa de montagem alternativa que 

perturba, reorganiza ou insere as formas sociais em enredos 

originais. O artista desprograma para reprogramar, sugerindo 

                                                        
75 BOURRIAUD, Nicolas; Pós-Produção como a arte reprograma o mundo contemporâneo; p.51 
76 Idem, Ibidem; p.82 
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que existem outros usos possíveis das técnicas e ferramentas à 

nossa disposição.77 

  

 A Arte é um meio potenciador de participação, a sua função tem como finalidade 

a formação integral do Homem. As práticas artísticas são campos de experimentações 

sociais que permitem a reinvenção do quotidiano e a produção de novas subjetividades. 

A arte relacional problematiza as relações institucionais e processuais; repensa e 

reequaciona os valores de comunidade, livre acesso, espectador e obra. Esta nova 

proposta relacional insere-se na complexidade do real, e procura proporcionar um 

reencontro crítico e simultaneamente criativo na realidade; o que possibilita a criação de 

espaços intersticiais78 capazes de cultivar princípios unificadores da arte com a vida.  

 

Em nossa vida quotidiana, convivemos com ficções, 

representações e formas que alimentam um imaginário colectivo 

cujos conteúdos são ditados pelo poder. A Arte apresenta-nos 

contra-imagens. Diante dessa abstracção económica que 

desrealiza a vida quotidiana, arma absoluta do poder 

tecnomercantil, os artistas reativam as formas, habitando-as, 

pirateando as propriedades privadas e os copyrights, as marcas e 

os produtos, as formas museificadas e as assinaturas de autor. Se 

essas “recargas” de formas, essas selecções e retomadas hoje 

representam uma questão importante, é porque elas convidam a 

considerar a cultura mundial como uma caixa de ferramentas, 

como um espaço narrativo aberto, e não como um relato unívoco 

e uma gama de produtos acabados. (...) Pensar que as obras 

propõem enredos e que a arte é uma forma de uso do mundo, uma 

negociação infinita entre pontos de vista. Cabe a nós, 

espectadores, revelar essas relações. Cabe a nós julgar as obras 

de arte em função das relações que elas criam dentro do contexto 

específico em que se debatem. Pois a Arte (...) é uma actividade 

que consiste em produzir relações com o mundo, em materializar 

de uma ou outra forma suas relações com o tempo e o espaço.79 

 

 

 

                                                        
77 BOURRIAUD, Nicolas; Pós-Produção como a arte reprograma o mundo contemporâneo; p.83-84 
78 O termo interstício foi utilizado por Karl Marx para designar comunidades de trocas que escapavam ao quadro da 

economia capitalista, pois não obedecem à lei do lucro. O interstício é um espaço de relações humanas que, mesmo 

inserido de maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema global, sugere outras possibilidades de troca além 

das vigentes nesse sistema.  
79 BOURRIAUD, Nicolas; Pós-Produção como a arte reprograma o mundo contemporâneo; p.110 
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3.3.3 – Política da Arte 

 

 

As práticas artistas estão incumbidas de consubstanciar e fundir os seus discursos 

e mensagens na experimentação de um mundo, possibilitando o aparecimento de novas 

conceções e consonâncias entre arte e vida. A arte ocupa um lugar único na composição 

do mundo e é através dela que se reinventam e reconfiguram as formas sensíveis.  

 

A Arte é politica antes de mais nada pela maneira como configura 

um sensorium espaço-temporal que determina maneiras do estar 

junto ou separado, fora ou dentro, face a ou no meio de ... Ela é 

politíca enquanto recorta um determinado espaço ou um 

determinado tempo, enquanto os objectos com os quais ela povoa 

este espaço ou o ritmo que ela confere a esse tempo determinam 

uma forma de experiência específica, em conformidade ou em 

ruptura com outras: uma forma específica de visibilidade, uma 

modificação das relações entre formas sensíveis e regimes de 

significação, velocidades específicas, mas também e antes de mais 

nada formas de reunião ou de solidão.80 

 

 A arte tem sempre um engajamento político na medida em que promove a união 

e cria lugares que enlaçam a comunidade com os objetos ou discursos estéticos; sendo 

que esta comunidade deve ser considerada enquanto um organismo dinâmico e vivo e não 

como um conjunto de indivíduos regidos por leis e governados por um poder. O corpo 

social político manifesta-se na capacidade de transformar ou criar uma esfera de partilha 

de experiências do sensível; de unir e reunir cada elemento vivo da comunidade num 

atmosfera de igualdade. Se a arte é política, ela o é enquanto os espaços e os tempos que 

ela recorta e as formas de ocupação desses tempos e espaços que ela determina 

interferem com os recortes dos espaços e dos tempos, dos sujeitos e dos objectos, do 

privado e do público, das competências e das incompetências, que definem uma 

comunidade política.81 

                                                        
80 RANCIÈRE, Jacques; Política da Arte In Urdimento – Revista de estudos em artes cénicas, p.2. 
81 Idem, Ibidem; p.2  
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 A política e arte detêm a mesma premissa de conceber correlações entre o 

particular e coletivo; na capacidade de clarificar e reinventar as formas estruturantes do 

mundo. Contudo, Rancière afirma que a experiência estética suprime o particular e 

constrói formas de vida indiferenciadas onde o público e privado se fundem; por 

conseguinte a experiência estética é efetiva na transformação da vida concreta e a política 

apenas a concretiza ficticiamente. A eficácia e veracidade do discurso estético-artístico 

nas modificações da vida é largamente superior aos discursos em política, pois a sua área 

de atuação limita-se às legislações.   

 

A Arte não produz conhecimentos ou representações para a 

política. Ela produz ficções ou dissensos, agenciamentos de 

relações de regimes heterogéneos do sensível. Ela os produz não 

para acção política, mas no seio desse duplo movimento que, por 

um lado, a conduz para sua própria supressão, de outro, aprisiona 

a política da arte na sua solidão. Ela os produz ocupando essas 

formas de recorte do espaço sensível comum e de redistribuição 

das relações entre o activo e o passivo, o singular e o comum, a 

aparência e a realidade, que são espaços-tempos do teatro ou da 

projecção, do museu ou da página lida. Ela produz, assim, formas 

de reconfiguração da experiência que são o terreno sobre o qual 

podem se elaborar formas de subjectivação políticas que, por sua 

vez, reconfiguram a experiência comum e suscitam novos 

dissensos artísticos.82 

 

Nas conceções estéticas contemporâneas prevalecem discursos que transformam 

e convocam novos modos de relacionamento; a arte transcende a tensão inerente à política 

e debruça-se sobre a restauração do seio social assim como na melhoria das suas 

vacuidades; funda-se no mundo sensível. A política indaga nas relações diretas entre a 

vida e a experiência estética, onde as suas metas e pressupostos devem incrementar a 

edificação de uma esfera relacional que promova inclusão e participação efetiva; bem 

como fomentar e incentivar a multiplicação de manifestações na comunidade. A estética 

e a política são modos organizacionais do sensível; de dar a entender, de dar a ver, de 

construir visibilidades e a inteligibilidade dos acontecimentos. 83 

 

                                                        
82 RANCIÈRE, Jacques; Política da Arte In Urdimento – Revista de estudos em artes cénicas,  p.10 
83 Idem; ibidem  p.125 
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CAPÍTULO IV: ESTUDO DE CASO 

 

 

 Os estudos de caso analisados neste capítulo pretendem clarificar e demonstrar a 

praticidade dos discursos abordados em enquadramento específico. Deste modo 

partiremos para uma análise detalhada sobre cada um dos estudos de caso fazendo 

analogias entre os pressupostos teóricos anteriormente debatidos.  
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4.1 – Caldas Late Night 

 

 

Em maio de 1997 nasce na cidade de Caldas da Rainha, uma manifestação artística 

batizada de Late Night – Intervenções Caseiras; emergiu da necessidade de construção 

de um pluralismo cultural; onde os artistas e participantes procuram reavivar as relações 

sociais e comunitárias através do seu ativismo cultural e facilitar os processos de 

regeneração social. Os pioneiros da criação do projeto foram os alunos da ESTGAD 84, 

na sua estreia contou com 14 casas e a residência de estudantes do IPL enquanto espaços 

de integração de objetos e projetos artísticos. .  

 O evento Caldas Late Night contou este ano, 2014, a sua décima oitava edição. 

Organizado pelos alunos da Escola Superior de Artes e Design tem deixado uma pegada 

no circuito artístico-cultural da cidade assim como no panorama nacional. Já conta com 

várias edições, deixando um legado de tradição e criatividade a todos os novos alunos da 

ESAD, assim como outros participantes que queiram divulgar ou integrar projetos.  

 

 

 

4.1.1 – Caracterização do evento Caldas Late Night 

                                                        
84 Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design mais tarde reformulada para Escola Superior de Artes e 

Design pelo Instituto Politécnico de Leiria.  

Figura 1. CLN 18 - Parque D. Carlos   
Fonte: Organização do CLN 

Figura 2. CLN 18 - Largo Hospital Termal 

Fonte: Organização do CLN  
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O evento Caldas Late Night consiste numa mostra expositiva de diversas 

expressões que compreendem as artes plásticas, performance, multimédia, instalação, 

design, teatro e música. O evento decorreu nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2014 em vários 

pontos da cidade de Caldas da Rainha, compreendendo locais públicos como o Parque D. 

Carlos, Centro da Juventude, a Praça 5 de Outubro, Skate Parque, Museu José Malhoa, 

assim como a residência particular de estudantes da ESAD.  

REACÇÃO 3.0 foi o tema desta décima oitava edição, sendo um mote e uma 

proposta de debate e influência não obrigatória, para as iniciativas a participar.85  

 

Reagir, ser estimulado ou provocado por algo. Agir por 

resposta ou incentivo a qualquer coisa. As nossas ideias, o 

nosso discurso e as nossas práticas são diariamente 

contaminadas pelo meio que nos envolve, pelo correr dos 

tempos e pelo estado do mundo. Esta contaminação não 

precisa de ocorrer pela via da influência directa. Pode o 

nosso olhar sobre todo este envolvente nos instigar e 

provocar a reagir? ‘3.0’ é um apelo à experimentação e à 

procura das novas forma e atitudes, pois o mundo não pára 

e transforma-se todos os dias, como todos os anos o CLN 

reage de diferente forma e se concretiza numa nova 

versão.86  

 

Inicialmente é proposto um concurso a fim de definir a linguagem plástica e visual 

do cartaz. O concurso é dirigido a todo o público, mas os principais alvos e participantes 

são os alunos da ESAD. É elaborada uma exposição com todos os cartazes submetidos a 

concurso e eleito por votos o vencedor.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
85 www.caldaslatenight.com 
86 www.caldaslatenight.com 
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As inscrições para integrar o CLN realizaram-se de 15 de abril a 9 de maio; por 

conseguinte foi divulgada toda a informação via cartazes e panfletos, redes sociais e 

website do evento. No website foi disponibilizado um formulário online para que os 

interessados pudessem inscrever os seus projetos. Os participantes facultam informações 

sobre o projeto, nomeadamente tipologia e sinopse, assim como local, datas e horário de 

funcionamento.  

 

 

Figura 3. Concurso Cartaz CLN 18 

Fonte: Organização do CLN 

  

Figura 4. Cartaz eleito CLN 18 

Fonte: Organização do CLN 

 

Figura 5. Plataforma para inscrição de projectos no CLN 18  

Fonte: Organização do CLN 
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Após o encerramento das inscrições e aprovação dos projetos, todos os envolvidos 

são chamados a uma reunião a fim de lhes ser entregue algum material de sinalização do 

local do projeto, licenças, bem como mapas onde constam todas as iniciativas e horário 

de funcionamento. Os mapas são disponibilizados a todos e difundidos por toda a cidade 

bem como em plataformas online. No website do evento era facultado em formato digital 

o mapa; assim como disponibilizada uma aplicação para smatphones: Cityguide Caldas 

da Rainha que permitia a visualização do mapa CLN, assim como localizar 

geograficamente os projetos (uma aplicação muito semelhante ao GPS, também ela 

concebida por geolocalização; onde os projetos constavam como destino, permitia 

localizar com precisão quais os projetos mais próximos do local onde se encontrávamos, 

bem como os restantes). 

 

 

 

        

     

 

Figura 6. Mapa CLN 18 – Frente 

Fonte: Organização do CLN 
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O CLN contou com 111 projetos, bem como a intervenção de diversas entidades 

públicas e privadas nomeadamente os Silos Contentor Criativo, Museu do Hospital 

Termal, ESAD, SECLA, Centro da Juventude, Centro Comercial D. Carlos, Centro de 

Artes. A iniciativa CLN foi divulgada nas redes sociais, no seu website bem como nas 

plataformas digitais Canal Superior e Viral Agenda. A rádio Mais Oeste (94.2 FM)  no 

programa “Dar em Conversa Aberta” convidou para a tertúlia alguns dos elementos da 

organização a fim de falarem da história do CLN e quais as expectativas para a décima 

oitava edição. Por conseguinte foi feito o convite a toda a comunidade para integrar e 

participar no evento. 

Existem iniciativas que fazem parte da tradição CLN, e que em cada edição 

compõem o programa, como é o caso do Pillow Fight (guerra de almofadas) este ano 

organizado no Largo do Hospital Termal devido às obras na Rua Heróis da Grande 

Guerra; assim como a festa de encerramento que por sua vez foi organizada nas 

Figura 7. Mapa CLN 18 – Verso 

Fonte: Organização do CLN 
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instalações da SECLA. Foram difundidos por diversas redes sociais assim como 

plataformas, vídeos promocionais do CLN e convites ao evento Pillow Fight. 

 

 

 

4.1.2 – Problemáticas do espaço expositivo 

  

 

A ESAD abriu as suas portas no ano de 1997 na pequena cidade de Caldas da 

Rainha; ao longo da sua existência foi provando a qualidade da sua formação pelos 

criativos que fez emergir no circuito artístico e pelo espírito singular indomável. Contudo, 

não é de fácil acesso integrar os circuitos mais distintos da esfera artística, bem como 

democratizar o espaço expositivo; pelo que os alunos da ESAD decidiram quebrar muitas 

das formalidades inerentes aos limites institucionais e fortalecer as relações entre a Arte 

e a comunidade. 

O evento CLN induz-nos nas problemáticas sobre o espaço expositivo; pois 

emergiu da necessidade dos alunos da ESAD exporem os seus projetos e trabalhos fora 

do ambiente privatizado, exibindo-o perante uma comunidade; de alguma forma 

contaminarem o seio social com as suas formas expressivas. Os artistas que desenvolvem 

práticas que estão fisicamente localizadas fora das galerias ou museus articulam as suas 

posições e definem os seus novos papéis dentro de uma prática mais democrática e menos 

elitista. Estes artistas enaltecem a prática colaborativa como mais adequada às 

preocupações sociais (...) e a participação das pessoas nas suas obras como forma de se 

recusarem a impor uma agenda. 87 

 As instituições museológicas, galerias ou centro de exposições nem sempre têm 

um carácter efetivo para com os seus públicos; por conseguinte observamos um núcleo 

social muito desfragmentado e apático sobre a sua cultura e produção estética. Este 

entorpecimento pode ser amenizado e combatido através da criação de uma experiência 

                                                        
87 MAIO, Fernanda; A encenação da Arte; p.61 
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estética mais linear; na procura de um contacto mais direto com os públicos. As 

instituições padecem de um envolvimento com a sua comunidade, e adquirem um carácter 

inibidor e obstante pela sua excessiva formalidade.  

 É nesta lacuna que o CLN vêm afirmar a sua posição enquanto espaço ou projeto 

com uma componente democrática sobre o espaço expositivo assim como sobre a sua 

acessibilidade. Os integrantes do projeto CLN, procuram difundir e alargar a experiência 

estética com os seus públicos; ao abrirem as portas de suas casas, bem como intervir em 

espaços públicos, aproximaram a arte do quotidiano, e por conseguinte com a 

comunidade. Ao invadir o quotidiano, o público não necessita de ir ao encontro de 

experiências artísticas, simplesmente é submerso num ambiente enriquecido 

culturalmente; sente-se envolvido num todo com o mundo estético, pois não lhe é imposto 

convite, é antes considerado parte desse mesmo universo. O artista Vito Acconci defende 

que o museu é um espaço público, mas só para aqueles que escolhem ser um público de 

museu. Um museu é um espaço público simulado; auto-direccional e uni-funcional, 

enquanto um espaço público real é multi-direccional e omni-funcional.88
  

Comparando esta nova conceção do espaço expositivo com a conceção 

tradicional, observamos um discurso mais direcionado para todos os tipos de públicos; 

sendo que o próprio espaço diverge da conceção tradicional pela lógica de funcionamento 

e organização. As instituições museológicas e galerias dirigirem-se ao público, mas não 

de um modo eficazmente homogéneo; apesar de conscientes da heterogeneidade do 

público, não existe uma adequação contextual e discursiva para com todos, a fim de 

facilitar os processos de compreensão. O espaço tradicional ainda se encontra muito 

direcionado para as elites e por conseguinte de complexa linguagem e difícil acesso a um 

público menos erudito nas questões artísticas.  

 O CLN ao realizar a sua proposta expositiva, critica e percetiva trava uma luta 

política; a democratização do espaço expositivo bem como a sua acessibilidade, a 

emergente procura de construir novos modelos existenciais, sem a pretensão de mudar o 

mundo segundo a perspetiva histórica, mas dentro da realidade circundante. A 

legitimação do seu discurso é impulsionada por uma nova função e capacidades dos 

agentes culturais, onde o espaço expositivo rompe com a lógica institucionalizada e 

                                                        
88 TRAQUINO, Marta; A construção do lugar pela Arte Contemporânea; p. 125 
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permite um ingresso democrático, bem como a liberalização do seu acesso. A Arte 

transforma-se, assim, num estado de encontro e potenciada em espaços públicos fora do 

círculo institucional do sistema da arte, em estreita relação com a vida quotidiana dos 

seus habitantes. O encontro, e encontro com o Outro, desperta para novos modos de 

identificação e colaboração.89 

 As instituições e os seus procedimentos adquiriram historicamente um estatuto de 

intrínseca necessidade pelo modo como identificam e fazem reconhecer os objetos do 

mundo da arte. O poder legitimador que detêm, adquirido segundo uma perspetiva 

histórica, onde as instituições museológicas e galerias se afirmam como os grandes 

elementos certificados a entender as relações que envolvem as questões da Arte. Contudo, 

hoje temos consciência que para compreendermos a esfera estético-artística devemos 

entender as transformações ocorridas desde o século XX e por conseguinte os efeitos dos 

processos de globalização. As relações entre artistas, instituições, públicos e obras foram 

reconfiguradas segundo novas premissas; onde o artista contemporâneo é um agente de 

mudança que impulsiona uma nova perspetiva de entendimento do mundo, sendo que ele 

próprio detêm a capacidade de transformar através do seu discurso. A obra de arte, hoje 

dessacralizada das premissas modernas invade e deixa-se invadir, legitima-se por meios 

que rompem com a lógica convencional e afirma-se nos circuitos artísticos por meios que 

extrapolam as instituições.  

 

 

  

4.1.3 – Agentes Culturais e mutações de diligências  

 

 

Os agentes culturais detêm um papel fundamental no seio social; além de 

desempenharem funções que promovem dinamismo e interatividade na comunidade, são 

eles os principais causadores das mutações culturais que implodem no campo social. No 

                                                        
89 TRAQUINO, Marta; A construção do lugar pela Arte Contemporânea; p. 157 
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caso concreto do CLN, os agentes culturais que pretendo destacar são os próprios artistas; 

os alunos da ESAD e os restantes membros envolvidos nos projetos. Dotados de uma 

pluralidade de competências, um pouco causa/efeito do período em que se inserimos, 

observamos a crescente expansão das suas atividades e funções; assim como uma tomada 

de consciência de que são efetivamente prestadores de serviços em prol da sociedade, um 

elemento mediador na relação entre o indivíduo, comunidade e arte. 

 O agente cultural contemporâneo dotado de fortes qualidades de adequação ao 

meio, bem como de solucionar problemas evocados na transmissão, disseminação e 

legitimação dos seus discursos; tornou-se num herói cultural cuja missão primordial é 

regenerar a vida artístico-cultural. Conscientes do desaparecimento do espírito coletivo, 

invocado pelo Era do vazio e do hipertecnológico, a arte permanece enquanto força de 

resistência; onde o artista apela à interioridade e sensibilidade. 

 O CLN visa fomentar e motivar a criação de projetos livres e experimentais, cujo 

o objetivo é estabelecer uma ponte comunicacional entre criadores e públicos; cessar com 

a individualidade do ato criativo, bem como da sua exposição e disseminação. É neste 

contexto que os agentes emergem como as forças sociais ativas, implementando a 

interatividade e dinamismo no seio social.  

 

A revisão das práticas de vanguarda e do papel do artista como 

herói estão a sofrer novos desenvolvimentos. A flexibilidade e 

mobilidade dos artistas – que implica uma prática 

desmaterializada – não podem ser vistas meramente como o 

resultado da revisão de práticas do passado. Este momento de 

revisão torna-se possível pela nova liquidez que as práticas 

desmaterializadas adquiriram em museus e instituições no mundo 

da arte. A crítica institucional como estratégia artística é agora 

encomendada pelas próprias instituições e os artistas tornam-se 

analistas críticos no local e por encomenda. Por outro lado, a 

viragem nos modos como de produção dos artistas é consistente 

com as mudanças no trabalho e com as novas formas de produção 

e distribuição em outras áreas, onde termos como flexibilidade, 

mobilidade, troca, e expressões como “expandir a rede” ou 

“alcançar públicos mais vastos” têm circulado crescentemente 

nas últimas décadas como resultado das tecnologias de 

comunicação e das novas economias em desenvolvimento.90 

 

                                                        
90 MAIO, Fernanda; A encenação da Arte; p. 64 
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4.1.4 – Plataformas de disseminação 

 

 

A tomada de consciência do que representa a arte e o artista no meio cultural levou 

a transformações tanto da esfera pública e indústrias culturais, bem como na construção 

e colonização de novos territórios. Com o surgimento de novos média eletrónicos, formas 

culturais e expressões, indubitavelmente emerge deste contexto uma nova forma de 

público, bem como novas estratégias de legitimação e disseminação da arte. 

A crescente descaracterização da sociedade instiga a busca pelo seu 

entendimento; os agentes culturais travam uma luta constante por visibilidades e 

existências culturais. O artista contemporâneo procura conceber e difundir fenómenos; 

pretende colocar um ponto final no axioma da passividade, adotando práticas dinâmicas 

de cariz social e cultural.    

No contexto do evento CLN, a lógica da arte desafia a segregação iminente das 

instituições dominantes, neste sentido as habitações invadidas afirmam-se como novos 

territórios de exploração da linguagem plástica e até mesmo matéria do objeto / projeto 

artístico; transformando o ambiente íntimo habitacional, num lugar de vacina cultural. 

Para além das habitações, o espaço público é também invadido pelas formas e conceções 

artísticas; reconfigurando os lugares, as relações e a disseminação de práticas artístico-

culturais. A incessante procura de visibilidade impulsionou a crescente expansão de 

plataformas, cujo intuito é a difusão e disseminação; não obstante, o artista propõe-se a 

fazer uso delas, bem como assumir uma posição de liderança na construção de novos 

mecanismos; conscientes que estas agilizam todo o processo.  

Sendo o evento CLN organizado e construído quase exclusivamente pelos alunos 

da ESAD; temos consciência que os discursos por estes praticados são de alguma literacia 

artística, pois estes integram um polo artístico-cultural bastante denso. A formação destes 

artistas cada vez mais longa e de fasquias mais elevadas, regenera o papel destes agentes 

e instiga-os a dominarem uma série de competências que excedem as práticas da criação. 

Com o intuito de adquirir visibilidade e legitimar o seu discurso, e por conseguinte, de 

protagonizarem a sua própria saída da zona de silêncio; os processos de gestão e 
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intermediação começam a ser apreendidos pelo artista e potenciam o aparecimento de 

novas plataformas, circuitos e entidades; transformando-o assim num gestor cultural.  

O aparecimento de novas plataformas e novas práticas discursivas demonstram a 

crescente emancipação do agente cultural, conscientes de que as estruturas e 

metodologias tradicionais adquirem um carácter anacrónico na contemporaneidade. 

 

 

 

4.1.5 – CLN: desfragmentação do legado  

 

 

 O CLN emergiu da necessidade de reconfigurar as relações de efetividade entre 

artistas, obra e comunidade. O objetivo primordial do evento é fomentar e motivar a 

criação de projetos; bem como estabelecer laços mais profundos entre o criador e o 

público; em suma o evento rege-se pelo princípio de união e coesão com o intuito de 

melhor habitar o mundo e preservar o espírito comunitário. Não obstante, observamos a 

perda do conceito portas abertas (conceito chave do evento). Ao longo das edições 

observamos a proliferação das iniciativas em locais públicos, bem como a aglutinação 

dos estabelecimentos comerciais aos projetos artísticos; abandonando assim a intervenção 

no espaço habitacional privado para se depositarem em espaços comerciais.  

O evento que inicialmente se regia por uma visão estética e critica, hoje demonstra 

a falta de orientação bem como a influência de entidades exteriores, alheias ao principal 

objetivo do evento. Uma das grandes preocupações sobre o futuro do evento é a sua 

possível transformação em um festival ou festa académica, ao longo de cada edição não 

deixam de ser visíveis os sinais disso mesmo; a conceção de evento artístico está a 

extinguir-se. 

 Conscientes de que ao longo de cada edição se está a perder fragmentos do legado 

herdado, é importante preservarmos o espírito indomável que motivou o seu 
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aparecimento e por conseguinte fomentar o seu crescimento qualitativamente por meio 

de conceções estéticas, artísticas e críticas. 

   

O problema não consiste em confinar a arte ao horizonte atual das 

grandes massas, mas em ampliar o horizonte das massas tanto 

quanto possível. O caminho para uma apreciação autêntica da 

arte passa pela educação. Não a simplificação violenta da arte, 

mas o treinamento da capacidade de julgamento estético é o meio 

pelo qual se pode impedir a constante monopolização da arte por 

uma minoria. Também neste caso, como em todo o campo da 

política cultural, a grande dificuldade está em toda e qualquer 

interrupção arbitrária do desenvolvimento esquiva-se ao 

verdadeiro problema, ou seja, cria uma situação em que o 

problema não se apresenta e, portanto, simplesmente adia a tarefa 

de encontrar uma solução. Dificilmente se encontrará hoje 

qualquer caminho praticável que conduza a uma arte primitiva e, 

no entanto, valiosa. A arte genuína, progressista, criativa só pode 

significar hoje em dia uma arte complexa. Nunca será possível que 

todas as pessoas derivem dela igual deleite e apreciação, mas a 

participação das massas nessa fruição pode ser ampliada e 

aprofundada. As condições prévias para o abrandamento do 

monopólio cultural são, sobretudo, económicas e sociais. Não 

podemos fazer outra coisa senão lutar pela criação dessas 

precondições.91    

 

 

 

 

4.2 – O Comboio de Lata  

 

 

A cidade Marinha Grande nasceu da ocupação industrial impulsionada por 

Guilherme Stephens; onde a proximidade de matéria-prima como areia (proveniente das 

praias) e madeira (do pinhal de Leiria facultada com autorização de D. João I) instigou 

ao desenvolvimento das indústrias vidreiras. É neste contexto que a Marinha Grande vai 

alicerçar ideologias e princípios enquanto comunidade; defendendo causas, 

                                                        
91 HAUSER, Arnold; História social da arte e da literatura; p.992 
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nomeadamente a emancipação do proletariado, bem como, anos mais tarde a afirmação 

da posição sociopolítica contra o regime Salazarista na revolta de 18 de janeiro de 1934.  

 O termo Comboio de Lata é a designação popular atribuída à locomotiva MNN3, 

que circulou durante os anos de 1923 a 1965 no Pinhal do Rei. Com a construção da rede 

de estradas, a locomotiva ficou inativa, tendo a Câmara Municipal adquirido uma das três 

máquinas e uma carruagem de passageiros. Após a sua aquisição esta esteve exposta em 

São Pedro de Moel no parque infantil Arala Pinto, contudo devido a atos de vandalismo 

bem como à sua indevida exposição, esta foi retirada em 1996 e posteriormente restaurada 

devido ao seu mau estado de conservação. Atualmente o Comboio de Lata encontra-se 

nas instalações do Parque Municipal de Exposições do município, estando a sua visita 

limitada aos dias em que o Parque Municipal elabora eventos.  

Conscientes da cultura de consumo, que bem caracteriza o nosso presente, muito 

do legado cultural instigado pelo espírito comunitário extinguiu-se, onde em seu lugar 

eclodiram discursos vincados pela singularidade. Pelas ruas da Marinha Grande onde 

outrora eclodia vida e dinâmica, hoje reina a solidão do vazio; ruas silenciadas pela 

ausência. É nesta insuficiência e pobreza que a associação Comboio de Lata vêm afirmar 

a sua posição enquanto agente cultural, cuja missão primordial é restaurar a vida social e 

cultural implementado princípios de proximidade, diálogo, partilha e troca. 

  A Associação Comboio de Lata é uma associação sem fins lucrativos de cariz 

cultural e recreativo, fruto das relações de proximidade entre artistas de diversas áreas 

bem como elementos ativos da comunidade. Fundada por quatro elementos a fevereiro 

de 2014, a iniciativa Marinha a tempo e horas foi evento de apresentação da associação. 

É com o elemento da locomotiva a vapor e das memórias que evoca, que a associação CL 

vai procurar avivar o espírito coletivo e comunitário característico do passado da Marinha 

Grande. 
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4.2.1 – Caracterização do evento Marinha a tempo e horas 

 

 

 

 

Marinha a tempo e horas foi um evento artístico-cultural realizado no centro 

histórico da Marinha Grande, a 31 de maio de 2014; integrou a mostra de diversas 

expressões como instalação, escultura, pintura, fotografia assim como performances 

musicais. No total foram cerca de 28 intervenções e projetos difundidos pela rua Machado 

Santos, rua Marquês de Pombal, rua Pereira Crespo, rua Álvaro Coelho e a praça 

Stephens. Alguns dos projetos foram apresentados em espaços comerciais abandonados 

ou extintos de atividade comercial, sendo outros em espaços públicos. Os elementos que 

integraram os projetos procuraram um relacionamento entre as suas obras e o espaço, 

tiveram preocupações de adequação da obra com o contexto e o seu público. Além da 

disseminação destes projetos nas ruas do centro histórico, esteve disponível um espaço 

criança, que compreendia atividades como contadores de histórias, marionetas, pinturas 

faciais e insufláveis.  

 

Figura 8. Marinha a tempo e horas – Rua 

Pereira Crespo.                                      

Fonte: Organização Comboio de Lata 

 

Figura 9. Marinha a tempo e horas – Instalação 

Operária de Sónia Santos, Rua Pereira Crespo. 

Fonte: Organização Comboio de Lata 
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Não existindo plataforma de inscrição ou open call, os integrantes dos projetos 

são elementos de uma rede de conhecimentos (networking), isto é, artistas que por 

afinidade, correlação e identidade foram convidados a participar. Sónia Santos uma das 

fundadoras da associação CL e artista plástica, estabeleceu alguns contactos com 

elementos ativos da comunidade a fim de integrarem o projeto; devido à natureza da sua 

área de trabalho detêm alguns contactos assim como conhecimentos para afirmar uma 

linguagem coerente e concisa, sendo ela própria criadora de um projetos de instalação no 

evento.  

Figura 10. Itinerário marinha a tempo e horas            

Fonte: Organização Comboio de Lata 
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Por vários pontos da cidade, assim como em plataformas virtuais foram 

disseminados os itinerários do evento. Ainda inspirados no elemento da locomotiva e na 

sua linguagem, o itinerário adquire algumas das características, tais como a sua 

semelhança a um horário de comboio, a não formalidade do horário estabelecido, a 

delimitação das paragens e apeadeiros sinalizando os locais dos projetos. Nas ruas da 

cidade a fim de ser facilmente reconhecido o trajeto, foi colocado vinil em forma de 

caminho de ferro; assim como caruma evocando o trilho realizado entre as matas 

nacionais e São Pedro de Moel. Todos estes elementos, compreendendo a linguagem e 

características procuram evocar as memórias do transporte ferroviário que circulava pela 

região, mas acima de tudo, um espírito comunitário que hoje já não perpétua. E é através 

dessa evocação que a associação CL define um dos seus principais compromissos, 

procurar avivar um espírito comunitário, instigar princípios de partilha e união; fomentar 

a vida cultural por meio de experiências estético-artísticas.  

 

 

 

4.2.2 – A política da arte e a comunidade 

 

 

 O espírito comunitário e social tem sido alvo de grande hostilidade, consequência 

de uma era volta para o individualismo e total esquecimento do outro. Contudo, ainda se 

vislumbra manifestações que procuram e promovem o envolvimento coletivo. A arte, na 

sua forma única e peculiar reinventa estes modos de agregar e fomenta uma conciliação 

efetiva com a vida e todas as suas formas inerentes. É segundo esses pressupostos que o 

evento marinha a tempo e horas, vem afirmar a sua eclosão. É num contexto 

culturalmente estéril que as manifestações artísticas vêm povoar e demonstrar a 

efetividade do seu engajamento; pois é por elas e através delas que se criam lugares que 

enlaçam a comunidade.  

 O centro histórico da Marinha Grande que outrora se completava e preenchia pela 

vida comunitária, hoje totalmente desalentado, apático, letárgico e em urgente 
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necessidade de restauração cultural e social. Conscientes da decadência e degradação das 

formas sociais e culturais, os elementos da associação CL procuram atuar de forma efetiva 

na sua reabilitação. Marinha a tempo e horas representa uma manifestação artístico-

cultural positiva na incumbência restruturadora; agregou formas e concepções artísticas 

de modo a fomentar o envolvimento dos públicos através da evocação de memórias 

colectivas do passado; acentuando um contraste entre o antes e depois, com um forte 

apelo ao reaparecimento do espírito comunitário. A exemplaridade do poder das práticas 

artísticas revela a sua influência sobre os demais discursos; o seu carácter factual 

demonstra a sua importância enquanto elemento regenerador do seio cultural e social. 

 A política da arte expressa-se pelo poder que as suas formas e concepções detêm 

de experienciar o mundo, reconfigurar a vida pública e privada e esclarecer as estruturas 

que edificam o seio social. Desta forma as práticas estéticas são transparente na sua 

missão; como formas de visibilidade das práticas da arte, do lugar que ocupam, do que 

fazem no que diz respeito ao comum 92; ostentam-se sem antagonismos na luta contra as 

forças regressivas.  

 Marinha a tempo e horas constitui uma experiencia artística de embargo político, 

pois o lugar-comum organiza-se pela asserção da partilha do sensível, sendo que o seio 

social é eminentemente político. A Partilha do Sensível faz ver quem pode tomar parte 

do comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se 

exerce.93 Desta forma, a amplitude política da arte reside na proposta de tomar a realidade 

comum e de modificar o visível, na intervenção em formas pré-estabelecidas e 

hegemónicas, na capacidade de restruturação, visibilidade e agregação. A arte constitui 

uma forma de saber, estar e conhecer muito singular, formas estas permitidas pela 

experiência estética.  

  

 

 

 

                                                        
92 RANCIÈRE, Jacques; Estética e política: a partilha do sensível; p.17 
93 Idem, Ibidem; p.16 
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4.2.3 – O interstício social 

 

 

A comunidade desvinculada da lógica capitalista e económica, que se edifica 

sobre os princípios de partilha e troca representa o interstício; sendo a arte um elemento 

que opera contra a lógica espetacular à qual o indivíduo se sujeita enquanto habitante de 

um corpo social pós-moderno. A cultura do excesso, individualismo e desequilíbrio tem 

manifestado no corpo social profundas adversidades e mazelas, o homem ascende 

desfragmentado de si próprio e do mundo. A arte surge assim enquanto elemento 

regenerador, capaz de equilibrar o mundo e o homem; pois contradiz a síndrome da apatia 

e decadência.  

 

As obras de arte são sedimentos de experiências e estão 

orientadas, como todas as expressões culturais, para fins práticos. 

E só com grande esforço e sob condições histórico-sociais 

especiais que a arte se deixa arrancar do contexto da vida em que 

tem as suas raízes, da praxis e noese, às quais está ligada para 

sempre, e se deixa julgar e movimentar como uma actividade 

autónoma, com as suas leis próprias e com o seu próprio valor. 94 

 

 A associação CL ao propor e realizar o evento marinha a tempo e horas procura 

reunir o corpo social numa totalidade orgânica e compreende o evento enquanto uma 

experiência com princípios unificadores da arte com a vida. Desta união resulta uma 

dimensão identitária e vivencial, o sentido de agregação comunitário através da 

experiência estético-artística instiga a emancipação intelectual do homem. A Arte opera 

no sentido inverso, do distanciamento para a proximidade. Procura contrariar a 

síndrome do telespectador com redução do olhar, atrofiamento da percepção táctil, 

incapacidade de valorizar ou mesmo reconhecer identidades.95 

 É pelas características catalisadoras que a arte assume um papel determinante na 

vida social; pela experiência que proporciona, pelo diálogo que possibilita e pela 

agilização dos processos de conhecimento de si próprio e do mundo. Mais do que nunca, 

                                                        
94 HAUSER, Arnold; A arte e a sociedade; p.9 
95 TRAQUINO, Marta; A construção do Lugar pela Arte Contemporânea; p.157 
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é importante elaborar discursos plurais, inclusivos e transformadores; a arte deve 

continuar a propor modelos participativos, críticos e relacionais, pois sempre constituiu 

um modelo de ação e existência dentro da esfera vivencial. 

 O interstício gerado pela experiência estética é entendido como o “espaço entre” 

criado pela obra de arte para promover as relações humanas e encorajar o processo de 

construção de pensamento, bem como a fabricação e descodificação de signos. São as 

manifestações culturais que avivam e intensificam as qualidades do homem enquanto um 

ser sensível e que o caracterizam como um elemento fulcral nas configurações do seio 

social. Marinha a tempo e horas rege-se sob princípios unificadores e procura derrubar 

uma ideologia repressiva que procura sacrificar o homem em prol de valores ignóbeis.  

 

 

 

4.2.4 – Perspetivas futuras do CL 

 

 

A associação CL apresentou-se à comunidade através do evento marinha a tempo 

e horas, uma iniciativa com abordagens diretas com o público e práticas efetivas de 

enriquecimento cultural. Não obstante, as suas propostas de intervenção no seio social 

estão longe de se acomodarem ao sucesso da iniciativa já passada; a associação tem como 

objetivo a constante dinamização cultural da cidade, promovendo eventos e experiências 

que façam prosperar a cultura.  

Devido à falta de fundos, patrocínios e recursos materiais e humanos a associação 

CL não agenda mais iniciativas no ano de 2014, contudo no início do próximo ano a 

associação está a reunir esforços para promover uma iniciativa alusiva às comemorações 

de 18 de janeiro de 1934; data marcante da história da cidade. A iniciativa proposta 

consiste numa mostra fotográfica com a temática do vidro e indústrias vidreiras, sendo o 

principal objetivo apelar às memórias dos habitantes, incentivar e promover a cultura, 

avivar a dimensão histórica das indústrias na construção de uma identidade coletiva. Foi 

elaborado um comunicado com as informações necessárias a fim de os interessados 
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poderem participar e incluir os seu projetos, bem como definido o local e data de 

exposição. 

 Para além desta iniciativa a associação CL propõe uma agenda mais densa para 

2015, inspirando-se na ideologia que fez brotar a iniciativa marinha a tempo e horas. 

Sónia Santos afirma que as práticas políticas não demonstram a sua efetividade e carácter 

factual na missiva da regeneração do seio social; desta forma resta a experiência estético-

artística reparar as lacunas de um sistema disfuncional. Consequentemente as iniciativas 

proposta pretendem afirmar-se como práticas frequentes na dinâmica da cidade e 

projetam a consolidação da associação enquanto um agente cultural ativo e atento às 

necessidades da comunidade.  

 

 

 

4.3 – Confronto 

 

 

 O evento CLN estabelece pressupostos conceptuais bem definidos e claros pela 

sua historicidade, sendo que em 2014 contou a sua décima oitava edição; contudo através 

do tempo, este foi perdendo algumas das características e ideologias que propuseram a 

sua base. Hoje a grande preocupação reside na sua não transformação em festival ou festa 

académica, bem como o seu desvinculo dos estabelecimentos comerciais que influenciam 

negativamente a aura do evento. Comparativamente, marinha a tempo e horas é o 

discurso cultural pioneiro e define os pressupostos ideológicos da associação CL, por 

ainda não estar estabelecido enquanto uma prática contínua e sucessiva é impossível 

atribuir-lhe uma prognose, como foi estipulada no caso anterior.   

 O evento CLN comparado a marinha a tempo e horas estabelece um impacto e 

dimensão largamente superior; obviamente que tal magnitude lhe é proporcionada pela 

maior disponibilidade de recursos materiais e humanos; sendo que tal constatação é válida 

pela análise quantitativa de pessoas, entidades e projetos envolvidos. Não obstante a 
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proposta do CLN impera na vida artística cultural uma vez por ano, sendo a sua duração 

variável entre um a cinco dias; enquanto a associação CL propõe uma continuidade 

mediante os recursos disponíveis, a sua proposta premeia pela efetividade transformadora 

e regeneradora do corpo social.  

 As preposições relativas ao espaço expositivo bem como às plataformas de 

disseminação constituem as problemáticas que impulsionaram a origem do fenómeno 

artístico caldense. São os alunos da ESAD os agentes culturais protagonistas do 

nascimento e contínua existência do evento, foram eles que na sua origem procuraram 

refutar uma série de inquietações e problemáticas. O evento nasce assim de um profundo 

espírito crítico e profunda atenção para com os fenómenos da vida e da arte. O discurso 

cultural marinhense fundamenta-se na reconstrução do seio social, das formas culturais e 

espírito comunitário; sendo que os discursos e conceções artísticas surgem como 

agilizadores dos processos regeneradores, pois os discursos meramente políticos não 

instigam á resolução das problemáticas pós-modernas. A associação CL inserida na 

comunidade da Marinha Grande vem agilizar e reavivar ligações histórico-culturais 

esquecidas. 

 Cada evento instigou diferentes problemáticas, mas ambos procuraram promover 

os discursos artísticos, estéticos e culturais; sendo o seu impacto profundo nas 

comunidades e indivíduos.  
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4.4 – Conclusão  

 

 

 Este estudo possibilitou observar dois eventos artístico-culturais alicerçados em 

conceções, problemáticas e valores diferentes. Apesar de ambos dirigidos e construídos 

no seio social, cada um dos eventos revela particularidades distintas assim como práticas, 

respostas e discursos em torno de problemáticas díspares; não obstante os discursos em 

arte e pela arte representam a constante. 

A arte, o lugar, o indivíduo e a comunidade representam os elementos centrais dos 

eventos; se no CLN a arte sugere as suas práticas como resposta a indagações, no evento 

marinha a tempo e horas a arte representa a matéria regeneradora do homem e por sua 

vez da comunidade. Os eventos abordados partilham a capacidade de gerar plataformas 

fundadas no diálogo, partilha e crítica e regem-se pela dicotomia produzir / agir. 

Construídos no seio social e edificados segundo eixos e práticas culturais, os eventos 

produzem discursos que se articulam com a comunidade e fomentam os sentimentos de 

pertença; a cultura representa a identidade coletiva, sendo que revela a expressão de uma 

comunidade.  

Os eventos observados envolvem-se em eixos e discursos estruturais divergentes, 

partindo desse silogismo, em cada estudo de caso foi abordado conceções diferentes, 

sendo estas as mais apropriadas em função das problemáticas evocadas. a importância 

destes estudos reside na compreensão das motivações, dos pressupostos que embargam 

as mudança, assim como a sua significância no porvir. É importante reconhecer que as 

manifestações artísticas e culturais refletem claramente as indagações que atravessam os 

agentes culturais; desta forma constata-se que o evento CLN envolve-se e foca-se nas 

questões artísticas, indagando sobre o espaço expositivo, as mutações das diligências dos 

agentes culturais e as plataformas disseminadoras. A associação CL centra-se nos aspetos 

comunitários e políticos, procurando restaurar a vida cultural através da arte, 

centralizando a sua abordagem numa função social. Apela à identidade comunitária 

evocando a memória coletiva, elemento essencial de uma sociedade.     
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O lugar que arte ocupa, bem como as problemáticas, conceções e discursos daí 

inerentes representou um dos alicerces da investigação; as manifestações artísticas 

afastadas das instituições tradicionais, ocorrendo em lugares informais têm alcançado 

êxitos e implementados discursos eficazes na regeneração social e cultural. Questões 

ligadas á sobrevivência de uma identidade cultural e artística; ao alargamento dos 

territórios contaminados pela arte; bem como ao papel e compromissos dos agentes 

culturais assumem um carácter determinante para a compreensão dos fenómenos da arte. 

Novos princípios e fundamentos ergueram-se pela consciência da desfragmentação do 

mundo, fruto de uma sociedade incoerente e desarticulada. 
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CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A arte é o único elemento capaz de reunir todas as dimensões humanas; a sua 

singularidade é concedida pela maneira peculiar como esta nos instiga ao conhecimento 

do mundo e de nós mesmo; nos modos como identifica e define uma cultura ou 

comunidade; no entendimento por ela proporcionado em várias esferas do conhecimento. 

Excluir a Arte da experiência humana seria o equivalente a retirar frações de nós próprios 

e do mundo; seria retirar de nós a capacidade de sentir. 

Para compreender as transformações ocorridas dentro da esfera artística e cultural 

é impreterível entender os princípios orgânicos da sociedade, o contexto histórico, 

político e social. A arte é um elemento revelador do mundo e da mesma forma que este 

se reconfigura por influencia da arte, o inverso também é valido. Numa relação em 

equilíbrio de contágios e influências nenhum dos elementos deve ser analisado 

isoladamente.  

 Novos princípios e fundamentos estimulam o aparecimento de fenómenos 

artísticos em contextos informais; o lugar da arte constitui a problemática chave para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Compreender as motivações e consequências das 

transformações ocorridas no campo estético-artístico; identificando as problemáticas, 

discursos e princípios que impulsionam o aparecimento das novas conceções e formas 

artísticas representou o objetivo de estudo. Definindo três alicerces a partir dos quais a 

arte germina nos contextos contemporâneos, sendo estes: o lugar, os agentes culturais e 

os princípios da estética relacional; os fenómenos artísticos abordados no capítulo IV 

clarificam a praticidade dos discursos e conceções. 

 Relativamente ao lugar consagrada à arte tentamos entender quais as motivações 

e discursos que fundamentam a multiterritorialização, as transferências dos fenómenos 

artísticos para lugares comuns. Através dos eventos analisados nos estudos de caso, 

compreendemos que arte a arte não se encontra segregada da vida, expandiu-se além dos 

espaços tradicionais a ela confinados. O lugar que a arte ocupa no seio social representa 

a tentativa de envolver os públicos e comunidades com a experiência estética num 
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ambiente comum, sem a imposição de pré-requisitos ou sentimentos de intimidação. A 

arte é compreendida enquanto um elemento capaz de reunir o homem, transformá-lo num 

ser ativo, crítico e consciente. As problemáticas na definição do lugar sugerem um 

discurso cada vez mais direcionado para o público e estratégias sociais efetivas; regidos 

por princípios de encontro e partilha, o lugar alvitra formas e contextos indetermináveis 

contudo o interstício social e a construção de pensamento representa o seu fundamento.  

 Os agentes culturais desempenham um papel determinante no seio social; afirmar 

um discurso que rompa com a descaracterização da sociedade têm sido uma preocupação 

constante bem como a sua grande incumbência. Ao constatar-se os obstáculos e 

adversidades dos tempos hipermodernos compreendemos a crescente preocupação em 

ativar formas culturais. A ascensão do individualismo e a fragilização do lugar-comum 

desfragmentaram o espírito comunitário e instigaram o isolamento. Segundo estas 

alegações, o agente cultural caracteriza-se como um ser ou entidade atenta ao mundo, 

sendo que detém um papel dinâmico e interativo no seio social, assim como uma 

pluralidade de competências. Os artistas contemporâneos assumem um papel 

determinante no circuito cultural, reconhecê-los unicamente enquanto criadores é 

diminuto face às diligências que lhes são incumbidas. A resolução de problemas no 

domínio da transmissão e difusão, as capacidades expressivas, a legitimação dos seus 

discursos bem como a construção de novas conceções e territórios férteis constituem 

novas valências destes agentes.  

Estabelecer pressupostos através da teoria de Nicolas Bourriaud sobre estética 

relacional foi um ponto determinante a fim de compreendermos as conceções e discursos 

das novas formas artísticas. Reconhecer o objeto estético enquanto um princípio de 

comunhão e as práticas artísticas como campos de experimentação social possibilitaram 

reequacionar valores como: a comunidade, o espaço, a obra, o público e os discursos. 

Cultivar princípios unificadores da arte com a vida integra a ideologia desta estética 

fundada nas relações humanas; a arte substitui a criação de utopias pela edificação de 

espaços concretos fundidos com a vida, procura romper com a lógica do espetáculo e 

destruir o entretenimento. É por meio da criação de novos modos relacionais que a arte 

poderá contrariar a desordem do sistema espetacular. 
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Os estudos de caso foram selecionados pela relevância que os eventos detêm nos 

circuitos culturais, bem como pelos pressupostos, problemáticas, motivações e 

consequências que evocam as suas práticas e discursos. De forma a não cair em repetição 

mediante os fundamentos e discurso de cada evento, foi estabelecido correlações com 

pressupostos teóricos; sendo que cada evento é abordado sob as premissas que mais 

identificam a ideologia. Não obstante, é de frisar que os pressupostos teóricos reificam 

em ambos os fenómenos, contudo de forma a evitar redundâncias foi necessário triar-se 

referências. 

As problemáticas do espaço expositivo identificadas no evento CLN regem-se por 

princípios democráticos, onde o espaço integra valores igualitários, vetando práticas 

elitistas. Os novos modelos existências procuram romper com a lógica convencional, 

afirmando uma nova relação com o público. Outro elemento analisado no evento é 

relativo ao agente cultural / artista, sendo que este representa o herói cultural que propõe 

regenerar o seio social por meio das formas culturais e artísticas. Se o agente cultural 

representa a força social ativa, a arte é a força de resistência capaz de transformar o 

mundo. Ainda no evento caldense, as plataformas de disseminação assumem uma 

dinâmica movida pelas transformações das conceções e formas artísticas; os territórios 

colonizados pela arte adquirem um novo discurso determinado pelas competências 

adquiridas por parte dos artistas / agentes.  

Relativamente ao evento organizado pela associação CL, marinha a tempo e 

horas representa a experiência de construção comunitária; o embargo político que a arte 

adquire através da regeneração do seio social pelo modo peculiar como toma a realidade 

comum. Reconhecer na memória coletiva uma função social possibilitou o 

reaparecimento de ligações comunitárias, bem como sentimentos de pertença. A arte 

demonstra verdadeira efetividade na reconstrução e reabilitação do seio social, contradiz 

os sintomas de apatia provocados pelas condições da era do vazio. As práticas e discursos 

artístico-culturais representam os interstícios sociais desvinculados da lógica capitalista 

e desprovidos de interesses económicos.  
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Através desta investigação é possível afirmar que os diversos discursos e práticas 

artísticas produzidos no presente detêm preocupações abrangentes, compreendendo o 

público, o meio, o espaço e todo um extenso circuito cultural. A arte apresenta-se 

enquanto matéria singular, capaz de reequacionar todas as premissas.  

 A nossa contemporaneidade submergida em antagonismos apresenta-se enquanto 

matéria para as problemáticas e discursos artísticos. O crescimento das manifestações 

artísticas e culturais afastadas das tradicionais instituições intensifica a ideologia da 

agregação da arte com a vida e com as suas formas mais comuns. As problemáticas sobre 

o seu lugar, a multiterritorialização e as plataformas de disseminação afirmam-se 

enquanto práticas e dinâmicas cada vez mais fundidas no quotidiano, extrapolando os 

limites e discursos institucionais. 

 O circuito artístico-cultural expandiu-se e avigora o interstício; a criação de novas 

experiências e intercâmbios fortalece os laços entre indivíduos, culturas e comunidades, 

aviva sentido de encontro e pertença. Reumanizar o homem através da possibilidade de 

sentir é a melhor e mais eficaz experiência para vislumbrar um futuro mais próspero.   
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