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Pouco preparado para esta apreensão, o público parece contar com a 

acumulação das suas experiências, com um certo acostumar, maneira de 

habituar os olhos, olhando para tudo o que lhe é dado a ver, para tentar 

possuir um certo julgamento estético, ou, na sua falta, poder sentir um certo 

“reencontro”. (Cauquelin, 2005, 5)



RESUMO

Está o público, enquanto elemento fundamental do espaço público, 

preparado para a recepção de elementos artísticos não contemplados pela 

tradicional escultura monumental?

As dinâmicas sociais surgem no espaço público no quadro do espaço 

urbanizado, naquilo a que se pode referir como um nível da estrutura da 

esfera pública. É a partir desta relevância que tais dinâmicas adquirem 

importância para se abordar no desenvolvimento do trabalho de projecto da 

mestranda, o qual consiste na intervenção no quotidiano através da 

colocação de elementos banais no espaço público.

O texto que se segue reflecte a análise das reacções individuais pontuais, 

despoletadas por um conjunto de acções artísticas no espaço, tendo como 

objecto de estudo a prática artística que tem vindo a ser desenvolvida no 

âmbito do envolvimento do espectador perante a prática artística, em que a 

receptividade desta mesma prática é observada. 

A inserção de elementos plásticos com características banais na esfera 

pública, assim como a problematização das intervenções desencadeadas por 

parte dos transeuntes, não os relacionando com as mesmas à priori, são 

elementos que dão corpo à investigação tanto teórica como prática que 

fundamenta este texto.

Baseando-se na prática artística desenvolvida, o trabalho foca 

preocupações e problemas encontrados durante todo o processo de 

investigação, sendo resultado de um questionamento artístico induzido na 

esfera de produção de factos quotidianos.

3



ABSTRACT

Is the public ready, as a key  element in public space, for the embracement 

of artistic elements not “included” in the traditional monumental sculpture?

The social dynamics emerge in the public space side by side with the 

urbanized space, in what can be pointed at on the degree of the public sphere 

structure. It’s from this relevance that such dynamics gain meaning to be 

approached during the development of the author’s project, which consists on 

the meddling in the every  day’s life through the placing of plain elements on 

public space.

The following text reflects the “study”  of the individual & punctual 

reactions, triggered by a set of artistic actions on the space, having, as the 

study  subject, the artistic practice that has been being developed in the field 

of the involvement of the spectator faced with the artistic practice, where the 

receptibility of these same practices.

The inclusion of plain elements inside the public sphere and the reaction of 

the interventions cause by  the passer-bys, non scripted, are elements that 

give body  to the investigation, both theoretical an practical, that this text is 

based on.

Based on the artistic practice that was developed, the text is focused on 

the preoccupations and problems found during the process of investigation, 

being the feedback of an artistic questioning purposely  introduced in the every 

day act-producing sphere.
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INTRODUÇÃO

No âmbito do Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público, este 

texto surge enquanto complemento teórico e auto-reflexivo do trabalho 

prático desenvolvido ao longo de dois anos de questionamento e 

experimentação artística na cidade do Porto.

O envolvimento do público em projectos artísticos no espaço público é 

uma preocupação que existe na mestranda há algum tempo, tendo-se 

materializado em pequenos gestos através da sua prática artística tanto 

antecedente como coincidente aos dois anos curriculares de mestrado.

Partindo do espaço e do público e, consequentemente, de questões 

sociais que florescem no espaço público urbano, pretende a mestranda 

debruçar-se sobre a temática de uma outra perspectiva, em que se advogam 

a participação na arte. Isto é, olhando o espaço público não apenas pelas 

suas razões enquanto espaço urbanisticamente planeado, mas enquanto 

espaço social.

Uma vez escolhido o alvo para a abordagem artística - o público urbano - 

os transeuntes, os utilizadores dos espaços, procedeu-se à interrogação da 

posição que este adquire no seu quotidiano perante o social e o ambiente em 

que se desloca e vive assim como perante as peças. O processo artístico 

vem assim a estabelecer-se não só na interacção, mas também na reflexão 

intelectual sobre acções humanas perante o espaço edificado.

Coloca-se a hipótese da produção de uma abordagem artística através da 

interacção humana sobre a “tela” da cidade, aquém de um controlo e edição.

O trabalho de projecto visa por conseguinte uma abordagem do espaço 

público enquanto espaço de partilha social onde existe um pouco de cada um 

e que igualmente pertence a cada um dos que dele usufruem, reflectindo 

sobre as diferentes dinâmicas sociais presentes no mesmo e relacionando-a 

com estas.
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De que forma é possível sugerir algo, através de um objecto ou de 

uma acção, numa dinâmica social e no quotidiano dos que utilizam o 

espaço público? E como fazê-lo na continuidade / descontinuidade da 

incisão artística?

Para que haja um melhor esclarecimento, todo o processo desenvolve-se 

a partir do questionamento do espaço enquanto tal, a um nível de unidades / 

espaços mínima(o)s , debruçando-se sobre a opção pelo objecto de estudo, 

o espaço social em prevalência ao urbanizado, tendo consciência que se 

determinam e pressupõem mutuamente, bem como nas preocupações que 

levam a optar por estas relações sociais ao invés de problemáticas relativas 

ao espaço edificado.

A reflexão converge do espaço social para o interesse na partilha de 

experiências que este mesmo incita, teorizando-se através do envolvimento 

do público na abordagem artística, assim como na sua importância intrínseca 

enquanto manifestação plástica, liminarmente autoral.

As premissas em que a prática projectual foi desenvolvida baseiam-se na 

abordagem teórica que a complementa e nos questionamentos que surgiram 

a partir da consciencialização da temática a abordar e, posteriormente, a 

trabalhar. Há que frisar a completa consciência de que todo este processo é 

consequência de uma investigação pessoal que foi evoluindo e onde, toda a 

pesquisa e leituras inerentes contribuiu para a evolução de um objectivo 

artístico da mestranda: o de reflectir e questionar acerca das reacções 

individuais perante algumas intervenções artísticas pontuais.

São temas como espaço, público, quotidiano, dinâmicas sociais, 

espontaneidade relacional, envolvimento e outros que dão corpo e fomentam 

o crescente interesse pela investigação da temática anteriormente 

mencionada. Através do seu questionamento, desenvolve-se ao longo da 

pesquisa direccionada a problematização do espaço que nos está inerente, 

tal como a influência que este pode exercer sobre cada indivíduo. Reflecte-se  

também sobre uma modalidade de produção artística deliberadamente liberta 

de contigentes autorais, documentais, de valorização e mercado; uma 
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produção que se reduz à consciência de processos com pouca visibilidade 

que estes Projectos (In)visíveis provocam.
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

A contextualização surge em resposta à necessidade da mestranda 

teorizar as preocupações relativas ao lugar que a sua abordagem artística 

adquire na esfera pública; bem como a problematização que o espaço exige 

e a importância que a sua consciência e experiência tiveram em 

desenvolvimento das intervenções para o espaços públicos urbanos.

11
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ESPAÇO

A passo com a cultura ou a tradição, o espaço público tem vindo 

progressivamente a sofrer alterações quer a nível espacial, geográfico ou 

social, de acordo com as necessidades e expectativas por parte dos 

professionais que o pensa, tanto política, urbanística como construtivamente 

“correcto”. Refere-se aqui apenas o público que pensa o espaço devido aos 

desajustes que, por vezes, os espaços têm na relação com o outro público, o 

que o habita. Sendo que, na maioria das vezes, é este último que tem de se 

adaptar e não o contrario.

Colocando-nos numa posição privilegiada de artistas ou estudantes, é-nos 

permitido que possamos reflectir sobre o espaço assim como as suas 

abordagens. Poder-se-á estar então em posição para questionar a 

adequação1  (Lynch, 1999, 177) enquanto qualificação do grau de inter-

relação entre os espaços que nos rodeiam com o público para quem se 

destinam.

Numa abordagem superficial aos espaços ditos públicos, pelo seu 

carácter partilhado, nota-se que a utilização destes tem vindo 

progressivamente a diminuir devido a determinações sociais, estruturais e 

muitas vezes também económicas, enfatizando a afluência a espaços semi-

públicos, como centros comerciais (em termo de exemplo) devido às 

características que os mesmos incorporam. Um exemplo será a versatilidade 

funcional, sendo nestes espaços possível congregar acções de lazer, 

necessidade e outras.

Agregando esta razão ao facto de a população ter cada vez menos tempo 

para o lazer, consequência das exigências sócio-económicas que lhe são 

impostas, os espaços públicos passam a incorporar mais a adaptabilidade ao 

12

1 Em “A Boa Forma da Cidade”, Kevin Lynch, “trata das ligações generalizáveis 
entre os valores humanos e a forma dos aglomerados populacionais” (Lynch, 
1999, 43) propondo que, para o planeamento de uma forma da cidade com 
características mais direccionadas para os seus habitantes, esta se deve reger 
(regendo-se) segundo “5 dimensões básicas”, vitalidade, sentido, adequação, 
acesso, controlo, eficiência e justiça.



quotidiano frenético recente, adquirindo desta forma muito mais funções de 

passagem do que de permanência. Como alternativa, os espaços semi-

públicos, devido às suas características, são privilegiados com uma maior 

adesão populacional, sendo que possibilitam a congregação de momentos de 

lazer e funcionais (compras, cinema, restaurantes, etc.) abrangendo 

igualmente um grupo de utentes mais alargado e diferenciado.

Não se pretende aqui, contudo, combater ou tentar arranjar soluções para 

temas como a desertificação, nem sequer cair na tentação de tentar criar a 

ambiguidade daquilo que chamaríamos melhores espaços público2  (Shaftoe, 

2008, 4). Contudo a primeira é uma problemática bastante preocupante que 

envolve a realidade vivida na cidade do Porto (cidade escolhida para a o 

estudo e realização do projecto) e a segunda uma fasquia ambiciosa demais 

para a actuação de um artista plástico.

As preocupações que vão surgindo tendem a ir de encontro àquilo que se 

problematiza nos espaços. A ideia de pensar em alguma forma de alterar e 

“subtilmente harmonizar” o quotidiano daqueles que ainda dispendem algum 

do seu tempo nos espaços públicos da cidade do Porto torna-se no grande 

motivo para o desenvolvimento deste projecto (processo), ou pelo menos 

uma componente assumida do seu ethos.

13
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Denominação pelo Governo Britânico baseado nos valores elaborados por 
designers enquanto criadores de espaços melhores,  não valorizando a 
consideração dos utentes do espaço.



PORTO CENTRIFUGADO

É bem visível, mesmo com um olhar mais descuidado, que na cidade do 

Porto a constante degradação dos espaços se tem vindo a tornar numa 

ameaça à taxa de habitantes da mesma. Por um lado o crescimento do 

número de edifícios devolutos, ou extremamente degradados, por motivos 

económicos ou outros é visível nas estatísticas: no período de tempo entre 

2000 e 2007. Prova desta situação são os 34 4463residentes que deixaram a 

14

3 Diferença entre População residente (N.º) por Local de residência referente ao 
período de 2000 a 2007 na cidade do Porto; INE, Estimativas Anuais da 
População Residente
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cidade do Porto juntamente com os 75 6074  residentes que procuraram a 

área do Grande Porto5, nos arredores da cidade.

A fuga ao centro da cidade do Porto, com a constante busca de melhores 

ou diferentes condições de vida, por mais ou menos motivos que se 

poderiam apresentar, é bastante visível e reflecte-se no quotidiano, tanto dos 

espaços como dos utentes da cidade, deixando estes de serem 

maioritariamente habitantes, passando a ser trabalhadores e visitantes.

Em consequência desde acto migratório constante, os espaços públicos 

planeados para a permanência de mais ou menos tempo passam, apenas, a 

ser predominantemente de passagem.

Tal como os cinemas, os mercados dos frescos ou os antigos centros 

comerciais, os espaços públicos do centro da cidade do Porto são hoje mais 

vazios, onde o movimento que se possa registar é pouco ou quase nenhum. 

Para a tomada de consciência do impacto deste processo de migração 

crescente ano após ano, basta efectuar uma deslocação ao centro da cidade 

do Porto a um domingo. Nesta folga semanal da maioria do comércio 

tradicional, pode-se ter a experiência de deambular através de uma cidade 

vazia, quase “cidade fantasma”.

15

4 Diferença entre População residente (N.º) por Local de residência referente ao 
período de 2000 a 2007 na zona do Grande Porto excepto a cidade do Porto; 
INE, Estimativas Anuais da População Residente.

5  Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do 
Conde, Vila Nova de Gaia.



CAPÍTULO 2 – PROCESSO

Para dar seguimento ao capítulo anterior, onde se contextualizou a 

posição tomada no que diz respeito ao espaço físico da abordagem artística, 

pretende-se neste capítulo abordar as relações e posições adquiridas 

perante este mesmo espaço na vertente do desenvolvimento conceptual e 

projectual.

16
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DERIVA

Sem pôr em causa outras precedências, tudo começa a fazer sentido a 

partir do momento que se toma consciência do significado que “deriva” tem 

enquanto acção. Assim, e como Guy Debord refere, “A ‘deriva’ envolve um 

comportamento lúdico-construtivo e uma consciência dos efeitos psico - 

geográficos, o que é bastante diferente das noções clássicas de viagem ou 

de passeio.” (Debord, 1958)

O acto de andar à deriva que era já tão frequente no quotidiano, quer 

fosse no espaço físico quer psicológico (até mesmo o uso da internet gera

(va) tão facilmente uma deambulação de página para página perdendo-se o 

rumo à mais simples pesquisa que se previa fazer), torna-se agora no âmbito 

da investigação num conceito bastante importante. É assim que, através da 

predisposição de seguir minimamente a leitura da Teoria da Deriva de Guy 

Debord, se começa a “clarificar” o sentido do projecto.

Surgiram questões como: “Porquê andar à deriva?” ou “Qual o prazer de o 

fazer?” Questões que ganham sentido com esta tomada de consciência, ou 

seja, progressiva e inconscientemente, deixou-se de “desprezar” os motivos 

incutidos no processo de deambulação emergindo a intenção de olhar o 

espaço público. A busca das preocupações que este sugere ou o encontrar 

de um objectivo e um sentido nele passaram a ser razões prevalecentes.

Com o desenvolver do processo de investigação é através das semi-

derivas6  que se sucederam, começa-se a ponderar acerca do espaço e a 

olhar para o mesmo não apenas enquanto espaço unificado, englobando 

espaço urbano edificado e o espaço das relações sociais, mas separando 

ambos respectivamente, enquanto espaço edificado e espaço social.

17

6 Refere-se semi-deriva pois, mesmo que inconscientemente, passou a 
existir uma certa preocupação em entender o espaço envolvente e assim 
uma tomada de consciência das acções e das dinâmicas sociais e 
espaciais.



Sem que se ouse sugerir uma ruptura total entre estas duas “definições” 

uma vez que estão inter-ligadas, escolhe-se prevalecer o espaço social para 

actuar e o tecido habitacional no qual operar uma abordagem “artística”  no 

espaço (público) para o público (utentes do espaço).
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ABORDAGEM

Consequente às derivas realizadas foi adquirida uma tomada de 

consciência dos espaços públicos frequentados, preferencialmente 

seleccionados enquanto espaços de passagem, os quais suportam todo um 

cariz social onde as dinâmicas sociais ocorrem mais fluentes que em 

espaços sem este cariz transitivo. Como reflexo das abordagens ao espaço e 

a esta tomada de consciência dos espaços públicos que constituem a cidade 

do Porto foi quase que instantânea uma análise “reflexiva” das preocupações 

que o espaço despoletava. Se, por um lado, a desertificação pesa na 

requalificação da cidade, por outro a criação de pontos que suscitam a 

curiosidade comercial nos subúrbios fazem com que o valor da centrifugação 

da população para o exterior da cidade pese substancialmente para a 

abordagem ao espaço, numa primeira instância. E com esta abordagem 

assiste-se a uma adaptação de um espaço que, em tempos, foi 

19
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primordialmente habitacional para um ponto de encontro; o centro e ponto de 

encontro de várias e diferentes dinâmicas sociais.

De que forma é possível inserir projectos de cariz artístico nas dinâmicas 

sóciais pré-existentes no espaço?

A progressiva desertificação do espaço tem vindo a dar origem a uma 

descaracterização do mesmo, reflectindo-se esta nas questões de 

abordagem pública. “É com abordar do espaço e do quotidiano dos cidadãos, 

sem oprimir cada qual da sua posição, que o processo começa a ganhar 

forma. Mas mesmo que planeadas e ponderadas as suas características, 

como podemos desenvolver realmente uma “arte do cidadão”?” (Remesar, 

2000, 67)

Perante esta última questão sugeria-se uma reformulação, uma auto-

reflexão acerca de como podemos desenvolver realmente uma “arte do e 

para o cidadão”.

Relacionar o movimento dos cidadãos (público) com algo seria a fasquia a 

alcançar neste desenvolvimento.

‘ (...) “Eu construo-me continuamente e construo-o a si, e você faz a 

mesma coisa.”

E é nesta construção infinita de imagens que surgem, então, cem mil 

Moscarda, tantos quantos os que viam e construíam uma determinada 

imagem que se baseava nas experiências que com ele tinham 

partilhado.’ (Tavares, 2009, 20)

É exclusivo de cada um a leitura que faz de tudo o que o rodeia, assim 

como o próprio é olhado de diferente forma de pessoa para pessoa. Até que 

ponto este se deixa envolver, participando em algum gesto que lhe é 

estranho, mesmo que lhe suscite curiosidade?

É regular, no dia a dia na cidade, ser-se abordado por diversas 

campanhas publicitárias que seduzem e envolvem o público através de 

regalos com vista a vender um produto, uma imagem corporativa. De 

abordagem directa, estas intervenções ambicionam seduzir e integrar 

“forçosamente” o público de forma “positiva”, do ponto de vista da instituição.

20



Em oposição a tais actos, mas tendo algo em comum no objectivo, ou 

seja, o envolvimento deliberado por parte do público, a abordagem a este 

veio a materializar-se através de gestos subtis no espaço, com 

características mais ou menos específicas e contrastantes com os meios em 

que se inserem.

PARTICIPATIVIDADE

A participatividade entende-se enquanto campo e especificidade artística 

da perspectiva em que diariamente no quotidiano se assiste a pequenos 

gestos artísticos, muitos deles quase invisíveis, ou então que estão mesmo 

direccionados para um determinado público. Nestes últimos o que acontece é 

que na maior parte das vezes, só o público para que se direccionam os 

compreende e formaliza como tal. Porém, mesmo que por vezes estas 

21
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manifestações não sejam reconhecidas como arte, podem adquirir toda uma 

atitude e posição performativa perante a sociedade.

Embora inseridas na esfera pública muitas intervenções - género graffiti, 

stencil ou stickers, de cariz “clandestino”  - têm, em parte, a finalidade de 

testar as acções reactivas institucionais e / ou populares.

No entanto, aqueles que se encontram minimamente à vontade no meio 

apercebem-se de que nada de complexo lhe está intrínseco. Todavia, nem 

todo o público lê uma intervenção da mesma forma, podendo até especular 

em volta do seu conceito, ou até ignorar a mesma, não lhe prestando 

atenção, nem lhe dando qualquer importância.

Nas palavras de Claes Oldenburg: “Sou a favor de uma arte que 

desenvolva algo mais do que limitar-se a permanecer com o traseiro 

refastelado num museu.” (Wood, 2002, 28/29)

Ao longo dos tempos e como consequência das rupturas artísticas na 

história da arte, surgem cada vez mais manifestações artísticas com um cariz 

efémero e simplista mas, simultaneamente, mais directo no que diz respeito à 

abordagem do público alvo. Sendo que o artista, ao participar na intervenção, 

traduz uma certa ideia, perspectiva, de que ninguém pode ser exterior e 

invisível, possibilitando a aquisição de um grau de cumplicidade que irá ser 

intrínseco ao próprio e ao público em simultâneo.

De que forma se pode incluir o público no processo criativo e artístico?

“Participatividade” ou interacção, são termos que aparecem a partir do 

interesse em incorporar no quotidiano dos cidadãos comuns dos espaços 

públicos portuenses a capacidade de poder contribuir para algo, como o 

desenvolvimento de processos artísticos criativos e de tornar estes 

processos públicos “abertos” perante a intervenção popular.

O interesse por uma activação “(…) o desejo de criar um assunto, que 

seja reforçado pela experiência de participação física ou simbólica”7 (Bishop, 

2006, 12), ou por uma estética que, de alguma forma, relacionasse o público 

22

7  (...) the desire to create an active subject, one who will be empowered by 
experience of physical or symbolic participation. (Bishop, 2006, 12), tradução de 
autor.



com as intervenções, como Bourriaud nos sugere no que propõe como 

Estética Relacional, são temas que sustentam e simultaneamente fomentam 

ao desenvolvimento da fase do projecto perante a esfera pública.

Tendo em conta que, para haver uma partilha simbólica enquanto 

interacção social não é necessariamente obrigatório que o emissor e o 

receptor partilhem nem dominem a mesma cultura, mas que de certo modo 

partilhem conhecimento, bom ou mau, de um mesmo sistema representativo 

comum, é de todo o interesse que, incorporado nos “gestos” simbólicos 

propostos, haja algum reconhecimento representativo, gestos através dos 

quais se pretende proporcionar e testar as reacções inter-disciplinares com 

os mesmos, podendo até criar diferentes dinâmicas sociais, perante uma 

certa caracterização específica que os contextualize.

Uma vez (des)contextualizados e de fácil leitura, a percepção e 

consequente activação tornam-se num reflexo mais “condicionado” e 

previsível, podendo os intervenientes tirar algum partido dos mesmos actos.
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CAPÍTULO 3 – COMPONENTE PRÁTICA

O capítulo que se segue, como o título indica, vai abordar a parte mais 

prática de todo o desenvolvimento projectual. É composto, inicialmente, por 

uma breve descrição dos projectos realizados entre 2007 e 2009 que melhor 

se enquadram na temática que tem vindo a ser desenvolvida no presente 

texto. Sendo que os restantes projectos, tal como uma abordagem mais 

esquematizada aos que seguidamente vão ser apresentados, irão ser 

incluídos num documento que segue em anexo, intitulado “caderno de 

projectos”.

No desenvolvimento conceptual e projectual serão abordados os temas 

que têm vindo a ser referidos assim como outros que, progressivamente, vão 

aparecendo e que se consideram pertinentes enquanto suporte teórico às 

posições tomadas na prática artística; não podendo aprofundá-los tanto 

quanto seria desejável por convocarem um ambito demasiado vasto para a 

presente dissertação.

PROPOSTA

Iniciado na cidade do Porto, na qual a mestranda se questiona como se 

pode abordar os diferentes utentes do espaço público, sem que sejam 

obrigados nem pressionados a actuar sobre os elementos previamente 

pensados e estipulados.

O banal como "objecto" a intervir, o olhar o transeunte enquanto utilizador 

privilegiado do espaço público da cidade e testar a forma mais adequada se 

este é ou não o principal receptor e “criador” de uma dita “arte para o espaço 

público”.

Propõe-se olhar o espaço público pelos seus usuários, enquanto espaço 

social e não tanto pela sua urbanistica. O inteirar das dinâmicas sociais, 

assim como o explorar dos relacionamentos públicos, tornam-se assim 

questões bases deste processo artístico.
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Pretende-se intervir nas dinâmicas sociais, onde os utilizadores da cidade 

actuem enquanto cidadãos como sempre fazem, tentando não obrigar estes 

a algo mas que ,através das suas tarefas mais regulares, incorporem a arte 

na sua rotina. Criando um relacionamento entre o agente social (cidadão 

comum) e o artista, para que seja gerada toda uma partilha experimental na 

interacção e intervenção artísticas.

Deste ponto de partida os projectos que foram elaborados têm escalas de 

abordagem diferentes de acordo com as situações em que se inserem, 

materializando-se através de gestos artísticos inseridos no tecido urbano e 

no espaço social de algumas das zonas da cidade do Porto.

PROJECTOS

Dadas as especificidades “efémeras”  que a temática sugere e em 

consequência do desenvolvimento e rumo que a pesquisa tomou no primeiro 

ano, optou-se pela idealização, concepção e produção de projectos de menor 

escala perante o espaço que ocupam; obtendo-se uma maior diversidade de 

experiências perante a espacialidade proposta. 

“...existem situações comuns, gestos quotidianos, acções que carregamos 

continuamente e que podem tornar-se o ponto de partida para aquele 

deslumbramento que dá origem à filosofia. Se estivermos dispostos a aceitar 

que filosofia não é uma questão de pura teoria. (...)

A ideia é provocar pequenos momentos de consciência.” (Droit, 2002, ix)8
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continuously which can each become the starting point for that astonishment 
which gives rise to philosophy. If we are ready to accept that philosophy is not a 
matter of pure theory (…)
The idea is to provoke tiny moments of awareness. (Droit, 2002, ix), tradução de 
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“O Porto seria melhor se...”

Iniciado a partir de uma preocupação / inquietação pessoal sobre a 

cidade, este projecto desencadeia-se a partir de um workshop, promovido 

pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, que se debruçava 

sobre a criação de alternativas para o futuro do Mercado do Bolhão. O 

workshop surge em sequência da polémica que houve em torno daquele 

mercado, quando a Câmara Municipal do Porto colocou a hipótese de ceder 

o espaço a uma entidade privada para construção de mais uma superfície 

comercial e lazer de grande envergadura (centro comercial), na zona da 

baixa do Porto. Esta situar-se-ía perto de outras três superfícies de função 

semelhante, sendo que uma das mais recentes não tem quase fluxo 

populacional, razão que no entanto não foi suficiente, dentro de uma certa 

lógica de senso comum, para se contra argumentar que era desnecessário 

inserir outra superfície similar num raio de 1Km das mesmas.
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O projecto surge então enquanto recolha da opinião pública perante este 

e outros problemas que os usuários da cidade considerassem pertinente 

formular acerca da mesma, tendo como principal função a de documentar 

estas opiniões pessoais acerca da mesma. O projecto foi materializado 

através de três diferentes meios de comunicação.

Foram afixadas 116 folhas de anúncios, cada uma com 20 vinhetas 

destacáveis, colados cerca de 350 autocolantes e distribuídos em mão 117 

postais, onde estava inscrita a frase “O Porto seria melhor se...”, seguido de 

diferentes meios de estabelecer contacto: números de telemóvel (um de cada 

operadora para facilitar as respostas a enviar), morada postal e endereço 

electrónico. Pretendia-se que em troca os populares emitissem a sua opinião 

para os destinos fornecidos.
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“Afinal somos um número...!”

Inseridos em diferentes grupos na mesma sociedade e como forma mais 

básica e homogénea, é vulgar o método utilizado de numeração enquanto 

denominação de cada indivíduo. 

Embora simples, este método é utilizado perante quase todas as 

situações em que se pretende organizar um determinado número de pessoas 

envoltas num acontecimento, através da numeração dos elementos 

colocando-os a um mesmo nível de reconhecimento.

A concepção deste projecto, iniciado de uma forma mais informal, tinha 

como principal função a de abordar e testar a reacção identitária, ou não, de 

cada aluno matriculado no Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público 

no ano lectivo de 2008-2009.

O código de barras foi o elemento escolhido para a criação de uma série 

de crachás. Este aparece enquanto símbolo de estandardização industrial, da 
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generalização e diferenciação (uma vez que numa linha de códigos não se 

devem repetir enquanto elementos de identificação) a que cada um é 

submetido no seu quotidiano na maioria das situações com que se depara.

Perante a colocação de um cartaz com a identificação de cada elemento 

pelo nome e o respectivo número onde estavam dispostos os 15 crachás, 

com o código de barras referente ao número mecanográfico de cada 

elemento da turma, pressupunha-se que cada qual através do auto 

reconhecimento enquanto número, desse o uso adequado ao objecto.
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“Post-it”

O projecto “Post-it”, composto por uma serie de 26 caixas em cartão com 

um bloco de ± 50 notas de post-it e um material riscador, baseia-se na 

afixação das mesmas em diferentes espaços públicos.

Esta série foi afixada, maioritariamente, em espaços públicos da cidade 

do Porto, na Galiza (Ourense) e no Alentejo (Aguiar e Évora).

A escolha do posicionamento para cada objecto enquanto peça individual 

terá sido feita através de uma abordagem estimada da afluência frenética das 

dinâmicas que passam pela cidade, como por exemplo, as ruas de grande 

movimento como a Rua de Santa Catarina e a Avenida dos Aliados, paragens 

de autocarro (onde a permanência momentânea dos indivíduos costuma ser 

maior que a que se sucede nas ruas), cabines telefónicas e outros espaços.
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O intuito desta acção era que os utilizadores dos espaços utilizassem os 

blocos de notas para a inscrição de pequenas mensagens ou afazeres e os 

afixassem nos espaços adjacentes ou em outros.

O processo tinha o intuito de testar até que nível as pessoas, durante a 

sua rotina diária, se deixariam ou não envolver perante situações que lhes 

são estranhas e extrínsecas.
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“Púlpito”

Deixe o seu palpite no púlpito para o público...

Composta por um púlpito em madeira de aproximadamente 140 cm de 

altura, com um microfone e um gravador, esta intervenção tinha como 

principal objectivo o de captar intervenções espontâneas por parte dos 

transeuntes de algumas das praças da cidade do Porto.

Formalmente um púlpito, que se traduz e contextualiza apenas como um 

objecto, uma vez que sem orador fixo e sem alguma forma tecnológica de 

projecção de som do possível discurso que o mesmo despoletasse, perde as 

características técnicas e físicas que proporcionariam desempenhar a sua 

função mais básica.

A nível formal, tecnológico ou estrutural, esta intervenção de maior escala 

perante o espaço, face às dimensões que ocupa, pretendia para além da 

razão acima referida, causar estranheza no espaço em que era inserida e, 

32

11



em consequência disso, tirar partido das reacções desencadeadas com a 

peça.

Criando uma certa analogia com o "Speakers' Corner", Hyde Park em 

Londres , pretendia-se que as pessoas usufruíssem do elemento “fornecido” 

dando pelo seu carácter um ênfase aos seus pareceres ou exteriorização das 

suas ideias individuais.
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ANÁLISE

Nos projectos apresentados foi visível a preocupação com o grau de 

interactividade do público e procurou-se observar o processo criativo 

enquanto complemento da experiência social e estética. 

Os projectos em que ocorreram tais preocupações tinham, 

preferencialmente, uma abordagem facultativa mas, no entanto, a 

participatividade por parte do público funcionaria como um complemento do 

proposto. O exemplo é o de entregar pins ou balões9 esperando que cada um 

tomasse a sua posição de acordo com a abordagem.

Consequentemente, a curiosidade despoletada pela prática e pela 

temática tornou-se maior que a de produção material de “obras de arte”, 

correspondendo à necessidade de procurar a melhor forma de encadear a 

prática artística e a abordagem do público através da fomentação de gestos 

comuns.

Estudar o impacto de uma intervenção pontual que conduz ao 

desencadear de diferentes “testes” com diferentes níveis de impacto.

Em todos os projectos anteriormente apresentados é visível, como 

anteriormente se havia referido nos procedimentos projectuais, uma 

valorização dos usuários do espaço público da cidade do Porto (embora as 

intervenções não se tenham cingido a esta cidade, genericamente, por uma 

questão prática vai-se referir apenas às que tiveram lugar na cidade do 

Porto) enquanto sujeitos merecedores da projecção de abordagem e 

questionamento artístico.

De projecto para projecto a abordagem ao público varia na sua escala, 

dispositivo, contexto e resposta idealizada, uma vez que por mais 

neutralidade adquirida nas posições tomadas há e haverá sempre, mesmo 

que não tão evidente, uma idealização embora que “especulativa”  da 

34

9 Conforme realizado em projectos antecedentes ao mestrado.



utilização dos dispositivos, enquanto resposta ao exercício de abordagem 

pública.

Por dispositivo entende-se segundo Giorgio Agamben, “Tudo o que de 

uma maneira ou de outra, tem a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, condutas, opiniões e 

discurso dos seres humanos.”10 (Agamben, 2007, 31); seguindo um princípio 

identitário11 , tentando assegurar que o público possa, de alguma forma, 

sentir-se familiarizado com a intervenção, para que se possa instintivamente 

despoletar a interacção com o dispositivo.

Ao referir a escala, dispositivo e contexto enquanto especificidade dos 

projectos, pretende-se evidenciar que as suas relações articuladas com os 

públicos que abordam variam de projecto para projecto. Deste modo, quase 

que se pode classificá-los enquanto “pirâmide”, relacionando o seu 

posicionamento gradual de acordo com a adequação12, dispositivo, contexto 

e escala.

O esquema que se segue dispõe os projectos através de uma “escala” 

representada por quatro quadrados ( ), em que o menor corresponde à 

menor escala e assim sucessivamente, sendo que a dimensão do quadrado 

corresponde à escala relacionando projecto com o público, não tendo 

necessariamente que a dimensão do dispositivo ser proporcional à dimensão 

do quadrado ( ).
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10 (...) J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacite 
de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et 
d’assurer les gestes,  les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. 
(Agamben, 2007, 31), tradução de autor.

11 Anne Cauquelin em “A Arte Contemporânea”,  define que os dispositivos de 
comunicação inscrevem a necessidade social de assegurar o nível tecnológico 
desenvolvido na sociedade, segundo dois princípios, progresso e identidade. 
Enquadrando no processo artístico enquanto objectos discretos, pontuais, 
decidimos referir apenas no segundo princípio,  enquanto referimos à 
necessidade de que algo poderá despoletar em cada transeunte.

12  Os níveis de adequação referidos referem-se de leituras da mestranda, 
enquanto interpretação meramente pessoal, sem a basear em nenhuma escala 
pré-definida.



 “Afinal somos um número...!”, composto por um dispositivo de 

abordagem indirecta para com o público que pretendia abordar, pensado 

para ter um impacto menor, uma vez que mais direccionado para as 15 

pessoas em questão. Diverge dos outros projectos pela sua limitação ao 

nível do público alvo. 

 “Púlpito”, embora com um dispositivo de maior dimensão, a sua 

escala interventiva torna-se numa actividade diminuta por vários motivos: ser 

um objecto único, ser colocado apenas em sítios específicos e por a duração 

das intervenções ser limitada por condições climatéricas e outros, sendo que 

assim o dispositivo não acompanha  todas as dinâmicas sociais do espaço.

 “Post-it”, contrariamente ao anterior, os dispositivos utilizados 

nesta experiência, que identificam as intervenções pela sua versatilidade de 

colocação, proporcionam uma maior disseminação por diferentes espaços.

A quantidade de objectos que fizeram parte da intervenção, agregando o 

facto de serem de fácil e rápida colocação , não sendo posto em causa por 

condições exteriores ao mesmo, facilitou todo o processo interventivo.

 “O Porto seria melhor se...”, projectado para abordar a opinião 

pública, teve como principal intenção / preocupação o alcançar o maior 

número de pessoas, reflectindo numa grande diversidade de possibilidades 

interventivas, daí a sua materialização de vários dispositivos que 

possibilitaram uma disposição mais abrangente no espaço.

A diversidade dos projectos embora não premeditadamente, foi 

progressivamente suscitando mais interesse em avaliar, mesmo que de 

forma empírica, as diferentes situações a que se submetia o público: as 

abordagens, respostas, o método e esquema de conteúdos, a nível de 

dispositivos, em cada projecto em particular.
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REFLEXOS / LEITURAS

Os dados reflexivos obtidos perante os projectos divergiram consoante a 

especificidade do próprio projecto. Assim sendo, será elaborada, 

seguidamente, uma abordagem a cada um em concreto, da mesma forma 

que se tem vindo a desenvolver anteriormente.

Em “Afinal somos um número”, por se direccionar para um público mais 

formado em termo de educação artística, todos os que tomaram 

conhecimento da intervenção e deram conta que estavam de alguma forma 

relacionados com a mesma superaram positivamente a expectativas pré-

concebidas, dando posteriormente uso dos dispositivos;

Já em “Púlpito”, materializado através de uma abordagem mais radical, na 

sua generalidade, o público estranhou tal objecto no espaço em que estava 

inserido mas não lhe deu muito uso enquanto tal; mesmo os que dele se 

serviram, fizeram-no sempre com um pouco de receio. Houve, no entanto, 

um utilizador que usufruiu das características físicas do objecto, porém não 

lhe dando o uso que se “pressupunha”, utilizando-o para escrever postais 

durante um longo período de tempo. Sugerindo o questionamento de se a 

apropriação dos objectos funciona ou não enquanto resgate, activamente 

limitado das potencialidades das peças.

“Post-it” terá sido o projecto que mais tipos de reacções diferentes 

despoletou. Se, por um lado, uns usaram os post-it para deixar as suas 

mensagens ou desabafos (não se consegue ter a certeza), outros utilizaram-

no para desenhar, levaram consigo a caixa ou então procederam à sua 

destruição total na via pública, espalhando-os post-it pela rua. Houve também 

quem desse outra função à caixa: em Aguiar um utilizador decidiu que esta 

deveria ficar no tecto do espaço em que se inseria. Houve também  quem 

utilizasse o material riscador que a caixa possuía para outros projectos 

paralelos, como que afirmando o seu potencial de utilidade.
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“ #105

foi complicado, ainda por cima não fiz o TPC ... sem nada para escrever e 

coordenadas antigas. ligar à net e voilá. escrever foi com um lápis de cera 

dos post-it da paragem.

TFTC, (AnakinPT) “13

Comentário lido no site: www.geocaching.com14 .

Terá sido no dia 28 de Fevereiro que o jogador “AnakinPT” utilizou o lápis 

de cera para registar o seu “post”  na “cache” “Praça da Batalha” posicionada 

como o próprio nome indica, na Praça da Batalha.

“O Porto seria melhor se...”, a sua multiplicidade de dispositivos 

despoletou um número bastante abrangente de diferentes reacções. Foram 

recebidos de volta 34 postais com respostas bastante diversificadas, desde 

comentários impróprios, passando por críticas de teor político, a apenas 

como era formulado uma opinião acerca do Porto; foram recebidas num total 

de 53 mensagens; 17 abordavam a questão que era pedida, outras apenas 

continham publicidade e diálogos com a suposta autora do trabalho; e um e-

mail. Para a realização do projecto, apenas foi estabelecido o contacto da 

autora com o público na entrega dos postais, sendo que não se respondeu às 

as mensagens de texto.
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13  in: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4ec98dae-
f37e-4055-9073-c7765b8b7671&log=y&decrypt= , [consult. 15 Abr. 2009]

14 Para que haja uma contextualização, geocaching é um jogo a nível mundial 
que consiste na colocação de “caches” em espaços maioritariamente públicos. 
As coordenadas de colocação são publicadas num site e, com a ajuda do GPS 
ou não, os jogadores procuram as caixas e assinam num logbook dentro da sua 
descoberta. Posteriormente fazem o “post”  no site agregando essa informação 
ao seu utilizador para que ambas as informações se complementem. Para mais 
informação visite: www.geocaching.com
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CAPÍTULO 4 - CONCLUSÃO

O conceito de (in)visibilidade no espaço surge enquadrado através de um 

esforço para fazer proliferar objectos de características imprevistas em 

espaços de carácter público acessíveis aos utentes dos mesmos. Assim, o 

objectivo principal que formalizou este trabalho de investigação teórico-

prático foi a abordagem artística a um público comum, o mais abrangente 

possível, através da criação de dispositivos que interceptassem o quotidiano 

de forma subtil.

(In)visibilidade foi o termo que se pensou ser o mais adequado para as 

acções que se desenvolveram ao longo de todo o processo artístico. Se por 

um lado há objectos que se podem dizer artísticos (ou não) na forma como 

surgem no espaço, por outro frisa-se a ausência de intenção para que haja 

um enaltecimento especial destes (contrário à forma de enobrecimento 

objectual característico de um museu ou de uma galeria) levando assim a 

uma interacção facultativa, não querendo no entanto colocar a(s) peça(s) de 

parte do contexto social em que se inserem.

A abordagem reflexiva ao espaço citadino acabou por promover os traços 

artísticos que complementaram o projecto como, por exemplo, a tentativa de 

ir de encontro às dinâmicas sociais, correntes, inconscientes, algo 

fundamental para o desenvolvimento quer reflexivo, quer prático do mesmo.

Como consequência desta abordagem, surge uma reflexão e talvez um 

certo sentimento de inquietação no que se refere ao espaço edificado. A (in)

utilização – ou simples não utilização - dos elementos urbanos do espaço, 

facto despoletado pela degradação progressiva dos edifícios e restantes 

espaços públicos, desencadeia um processo de fuga ao centro. Esta fuga, 

migração, para a periferia não é mais do que uma procura de melhores 

condições de vida, que se complementa com o crescimento das ofertas 

comerciais nas áreas suburbanas do Porto.
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Ao olhar o espaço enquanto categoria constituída socialmente e a partir 

da deambulação que levou ao envolvimento com o público, reflectiu-se 

acerca das suas rotinas e dinâmicas sociais e os objectivos foram focados no 

limiar da interactividade e no envolvimento dos projectos artísticos para com 

esta.

Da intenção principal da mestranda reflecte-se a abordagem ao público 

através de dispositivos que pudessem  ser enquadrados no quotidiano 

comum, adquirindo características voláteis de acordo com a inserção e 

reflexo que viriam a produzir perante o mesmo. E, deste modo projectar a 

sua visibilidade e efectivação através da intervenção, dispensando o carácter 

discursivo que poderia estar anexado a si enquanto complemento instrutivo.

É nessa abordagem mais efémera e directa que se procurou fazer 

despoletar, e que na maioria das vezes desencadeou, questões que não 

haviam sido pensadas anteriormente. Como, por exemplo, a questão da 

vulnerabilidade e fragilidade dos dispositivos, enquanto objectos dispostos na 

esfera pública, ou da subjectividade da sua interpretação (que por vezes terá 

sido entendida como objectos de acções de vandalismo, ou pura e 

simplesmente lixo urbano).

As respostas menos optimistas que terão surgido levaram à progressiva e 

consciente alteração da posição do dispositivo no espaço, que se observa, 

por exemplo, na evolução de post-it para púlpito; este último, ao ser mais 

imponente, deu lugar a reacções que embora não tão consequentes como se 

esperava, corresponderam ao que poderíamos chamar de “reverência” para 

com o objecto. Esta intervenção terá sido melhor sucedida nesse aspecto 

que as anteriores, com excepção da intervenção “Afinal somos um 

número...!” que, ao ser realizada apenas para um grupo restrito 

“artisticamente educado”, terá sido uma experiência mais controlada.
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Na sua generalidade, o projecto foi pensado para uma esfera pública 

abrangente, sem meios que prevenissem as pessoas e os intervenientes a 

reacções menos satisfatórias ou mais problemáticas. Determinou-se o 

projecto enquanto uma abordagem mais genérica ao público, consistindo 

numa experimentação de meios e dispositivos de intervenção para com o 

mesmo, servindo de alavanca “reflexiva”  para outras abordagens futuras ao 

mesmo objecto de estudo, o espaço social.

O interesse fomentado pelas acções efectuadas proporcionou o 

questionamento em torno da construção de novas formas de articulação 

projectual. Nestas visar-se-á manter as características, objectivos e conceito 

dos projectos que até aqui foram realizados, conjugando-os com um nível de 

envolvimento mais restrito, de forma a que o feedback se possa projectar 

quer a um nível artístico, quer na sua globalidade, enquanto intervenção.

Será então possível a sugestão de movimentos inerentes ao 

quotidiano público e às intervenções a efectuar?

Voltando à questão de investigação inicial, na qual o desenvolvimento do 

projecto se baseou para a sua evolução, poder-se-à dizer que as 

experiências terão sido construtivamente positivas e enriquecedoras, 

conclusivas. 

Dado o carácter social que as intervenções incorporaram em si, é visível a 

dependência das mesmas a factores externos, criando um ponto de 

vulnerabilidade pela falta de controlo interventiva. No entanto, há plena 

consciência, que esta vulnerabilidade poderia ter sido um pouco contrariada, 

através de estudos de impacto um pouco mais aprofundados acerca do 

espaço a envolver e no que se poderia reflectir no ponto de interacção do 

público com o espaço urbano, não tento contudo, controlo no campo social, 

objecto ao qual se pretendia interceptar em primeiro plano.
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Estará o público preparado para receber abordagens artísticas 

espontâneas no seu espaço público?

Não fazendo parte dos hábitos quotidianos, a abordagem artística a um 

público lato, que não tem obrigação de dominar a mesma linguagem, 

desencadeia porquês, e para quês, que nunca chegaram a ser totalmente 

esclarecidos, não facilitando a permeabilização das manifestações artísticas.

Ao abordar o público, enquanto artista e simultaneamente público, 

possibilitou uma tomada de consciência do espaço, social e estrutural, no 

decorrer do desenvolvimento destas acções (in)visíveis no espaço público, 

resultando no questionamento da posição do público, utente do espaço 

público, assim como a sua importância para a integração e aceitação dos 

movimentos artísticos na esfera pública.
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