
Projetos de Arte e 
Design Participativo 
na Periferia de Lisboa: 
Mais Sul e Catapulta

António Gorgel Pinto
Paula Reaes Pinto

CHAIA | Centro de História de 
Arte e Investigação Artística 

da Universidade de Évora



Catapulta, sessão fotográfica com participante.
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Existem diversas possibilidades de alavancar 
o capital de uma comunidade. A proliferação 
de capital social e o reforço de capital cultural 
são factores decisivos para o desenvolvim-
ento holístico de uma comunidade. No en-
tanto, a tendência dominante baseia-se, em 
grande medida, no esforço para reduzir o 
consumo de capital natural, melhorar o capi-
tal material, consolidar o capital económico 
e aumentar o capital humano, que são aspe-
tos fundamentais para o desenvolvimento da 
sociedade, mas que geralmente concentram 
em si a maioria das preocupações, em detri-
mento do desenvolvimento sociocultural.   

A cultura é um sistema complexo que é si-
multaneamente um meio e uma mensa-
gem, que inclui os valores e os meios de 
expressão cultural, bem como a respectiva 
produção social que está presente em todas 
as áreas da sociedade. A actividade cultural 
dá sentido à existência do ser humano e ao 
território que este ocupa, permitindo a par-

tilha de interesses comuns para a definição 
e comunicação de valores e necessidades 
(Hawkes 2004).

A fim de aumentar o desenvolvimento cul-
tural e a coesão social de uma comunidade é 
importante ter uma compreensão crítica do 
património, que é assumido como um meio 
para desenvolver uma linguagem de arte e 
design social. O património é hoje assumido 
como uma apropriação e utilização do pas-
sado, bem como um recurso estratégico do 
presente. Esta é uma apropriação que pode 
ser feita por um indivíduo, um grupo ou uma 
comunidade, a nível local, regional, nacional 
ou transnacional. O apoio a determinadas co-
munidades para que partilhem a sua cultura 
pode constituir um trampolim tanto para o 
desenvolvimento social como económico 
(Reaes Pinto et al. 2019).

Como um recurso do presente, o património 
pode ser um meio de abordar problemas 
económicos, sociais e políticos contemporâ-
neos, tais como a sustentabilidade de uma 
comunidade. Em muitos casos, a cultura é o 
único bem à disposição da comunidade. 

Assim, o património é um recurso cultural 
e social, criando ou recriando identidades 
pessoais e coletivas, para além de ser um 
recurso económico. Trata-se de um recurso 
partilhado e um bem comum que pode ser 
um pilar do desenvolvimento sustentável, 
bem como um instrumento eficaz de edu-Catapulta, workshop de fotografia.

Mais Sul, brainstorming.



Mais Sul, workshop de gravura.

Catapulta, sessão fotográfica com participantes.



cação formal e não formal ao longo da vida 
que cria oportunidades de emprego, pro-
move o desenvolvimento de competências 
e é um factor de conhecimento, criatividade 
e inovação.

No âmbito dos projetos artísticos que temos 
vindo a desenvolver, como é o caso das ini-
ciativas Mais Sul e Catapulta, o conceito de 
lugar assume um caráter particular. O pro-
cesso artístico em questão compreende o 
desenvolvimento de uma visão integrada 
do lugar, através da interação com a co-
munidade. O lugar deve ser entendido, na 
sua complexidade, enquanto relação entre 
factores humanos, biofísicos, geográficos, 
económicos, políticos, sociais, culturais, 
históricos e ecológicos que caracterizam e 

determinam a vida desse mesmo lugar (Re-
aes Pinto 2013).

O nosso envolvimento com as comunidades 
desenrola-se segundo três vertentes: (1) con-
hecimento do lugar através da experiência 
multisensorial; (2) a observação directa, com 
o objectivo de perceber as dinâmicas do 
lugar; (3) e a observação participante, que 
implica a interação com a comunidade (Re-
aes Pinto 2013).

Por outro lado, a colaboração artística com 
a comunidade é por nós entendida como 
um mecanismo de ampliação e reforço para 
gerar o crescimento da criatividade existente 
no indivíduo e na comunidade, a qual con-
tribui para a regulação do capital de criativi-
dade, assim como para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade no que diz respeito 
à capacidade de se encontrarem soluções 
diferentes e originais face a novas situações 
(Gorgel Pinto 2019). No âmbito da teoria de 
sistemas, este mecanismo tem a designação 
de “circuito de retorno e reforço”, o qual tem 
como objetivo aumentar o fluxo de entrada 
no capital do sistema para além do existente 
(Meadows 2009). 

Acreditamos que o mecanismo em questão 
estimula a resiliência de cada grupo social no 
que diz respeito ao capital de criatividade, ou 
seja, tendo em conta que a criatividade exis-
tente no indivíduo ou na comunidade pode 
estar pouco ativa, a colaboração artística com 

Mais Sul, workshop de gravura.

Mais Sul, espaço de costura.



Mais Sul, workshop de costura.

Mais Sul, workshop de poesia visual.



a comunidade funciona como um “circuito de 
retorno e reforço” cujo objetivo é reabilitar 
um sistema que esteja a ser alvo de perturba-
ções (Gorgel Pinto 2019).

Mais Sul
2017 - 2018

Mais Sul foi um projecto de arte e design par-
ticipativo desenvolvido em dois bairros mu-
nicipais de habitação social em Oeiras, no-
meadamente o Barrio do Moinho das Rolas 
e o Barrio dos Navegadores. O projecto teve 
início com uma proposta da Fundação Aga 
Khan Portugal, com a qual foi estabelecida 
uma plataforma de colaboração para iniciar 

um projecto com um grupo de residentes lo-
cais, entre outros imigrantes estabelecidos em 
concelhos vizinhos. 

Partindo das atividades laborais dos partici-
pantes e dos seus saberes desenvolveu-se 
um processo de codesign que resultou na 
produção de sacos de pano com aplicações 
de tecidos africanos (capulana). Salienta-se 
a criação de poemas visuais em crioulos af-
ricanos e a sua impressão utilizando técnicas 
de gravura. A conservação do património 
imaterial local foi valorizada através da ap-
ropriação de fragmentos de modos de vida, 
memórias e tradições culturais, seguida pela  
sua reutilização criativa nos sacos de ombro 
produzidos.

O processo teve início na recolha de expressões 
populares em crioulos de Angola, Cabo Verde 
e Guiné Bissau, seguida pela experimentação 
de composições gráficas. As imagens criadas, 
após algum redesenho, foram transpostas 
para matrizes de impressão em linóleo e ma-
deira, de modo a permitir o processo de grava-
ção. Posteriormente, foi ainda experimentado 
o processo de impressão digital.

O projeto Mais Sul foi desenvolvido em colab-
oração com técnicos de ação social da Funda-
ção Aga Khan Portugal, residentes nos bairros 
referidos, entre outros imigrantes africanos. 
Neste contexto, para além do planeamento e 
sistematização das atividades, fomos respon-
sáveis pela formação em linógravura e xilogra-

Mais Sul, sacos estampados com poemas visuais.

Mais Sul, saco forrado com capulana.



Catapulta, workshop de cianotipia.

Catapulta, fotografia pinhole. Catapulta, sessão fotográfica com participante.



vura, pelo design de comunicação e multimé-
dia, bem como pela produção e pós-produção 
de vídeo e fotografia. 

http://bit.ly/38yG53a [catálogo]

http://bit.ly/2StO8c9 [fotografia e vídeo]

Catapulta
2018 - 2019

Catapulta foi um projecto de arte e design 
participativo desenvolvido no Bairro do 
Pendão, em Sintra, na periferia de Lisboa. O 
projecto teve início com uma proposta da 
Fundação Aga Khan Portugal, com a qual foi 
estabelecida uma plataforma de colaboração 

para iniciar um conjunto de ações cocriativas 
com um grupo de artistas amadores locais. O 
principal objetivo centrou-se na promoção e 
experimentação de técnicas  alternativas de 
impressão fotográfica, paralelamente ao de-
senvolvimento de uma metodologia e méto-
dos de design de produto. Este envolvimento 
social foi baseado na arte e no design como 
ferramentas para reproduzir o processo cria-
tivo, para melhorar as competências técni-
cas e artísticas dos participantes, bem como 
para alavancar ideias de negócio que alguns 
produtos poderiam originar. 

Outro aspecto importante foi o fortaleci-
mento do multiculturalismo que caracteriza 
o bairro e os seus moradores. Desta forma, a 
arte social e o codesign funcionam como um 
instrumento de empoderamento, designada-
mente através da utilização da fotografia e do 
saber  existente nas comunidades, o qual é 
um recurso de sustentabilidade e integração 
sociocultural.  

Depois de uma primeira fase em que vários 
moradores do bairro participaram em work-
shops de fotografia, o projeto continuou com 
um grupo mais reduzido visando o desenvolvi-
mento de peças de design que reproduzissem 
e integrassem as imagens criadas através  de 
processos digitais e analógicos (cianotipia e 
fotografia pinhole).

O projeto Catapulta foi desenvolvido em co-
laboração com as artistas locais Eduina Vaz 

Catapulta, bolsas de cortiça e tecido cianotipado.

Catapulta, workshop de fotografia.



Catapulta, biombo composto com cianotipia.

Mais Sul, workshop de gravura.



e Ana Fernandes. Neste âmbito, para além 
do planeamento e sistematização das ativi-
dades, fomos responsáveis pela formação em 
técnicas alternativas de impressão fotográfi-
ca, pela produção e pós-produção de fotogra-
fia, assim como pelo design de comunicação.

http://bit.ly/38yG53a [catálogo]

http://bit.ly/38vl8X3 [fotografias]

Reconhecimentos
Os projetos Catapulta [CHAIA-UÉ/AVD-
PROJ3/2018] e Mais Sul [CHAIA-UÉ/AVD-
PROJ2/2017] foram ambos desenvolvidos no 
âmbito do Centro de  História de Arte e In-
vestigação Artística da Universidade de Évora 
[CHAIA/UÉ]. O financiamento das atividades 

participativas, exposição e catálogo foi pro-
veniente da Fundação Aga Khan Portugal e 
do CHAIA-UÉ. Algumas iniciativas de divulga-
ção científica contaram com o financiamento 
do Centro de Investigação em Arquitetura 
Urbanismo e Design da Faculdade de Ar-
quitetura da Universidade de Lisboa [CIAUD/
FAUL].
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