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RELATÓRIO DA 1ª FASE
Participação pela Arte Rua-a-Rua

Organização: Centro de Convergência/ GAIA Alentejo

Data e local: Maio e Junho 2010, Aldeia das Amoreiras

Grupo de trabalho
Sara Serrão (conceptualização, co-coordenação, facilitação e arranjo grá!co dos mapas)
André Vizinho (co-coordenação e relacionamento com os Aldeões)
Ricardo Inácio (apoio nas sessões e no relacionamento com os Aldeões)
Sébastian Rost (!lme)
Beatríz Martínez (aconselhamento técnico para estrutura das sessões)
+ observadores

Objectivos

1. Envolver e iniciar a população da Aldeia das Amoreiras na dinâmica de participação pública; 
2. Incentivar os indivíduos a visualizar a Aldeia das Amoreiras tal como ele ou ela gostaria que fosse. 
3. Formalizar a visão da Aldeia de Sonho colectiva.

Resultados previstos/ obtidos

Histórias sobre a Aldeia das Amoreiras e sobre as suas gentes (para uso no projecto Memória aos Quadrados);  
Envolvimento das pessoas na participação; Mapas das diferentes zonas da Aldeia, desenhadas pelos seus 
habitantes; Visão dos Sonhos dos habitantes, pontos comuns e documentação por desenho; Vídeo documental do 
processo participativo (A Aldeia de Sonho).

Metodologia

Considerando os objectivos estipulados na fase inicial do projecto, decidimos utilizar a Participação pela Arte 
como meio para captar a atenção e promover a participação, envolvendo também as pessoas com pouca formação 
formal (que se sentem inibidas em processos mais formais) e que não sabem ler ou escrever. A “Arte”, neste caso, 
corresponde ao contar das histórias e ao desenho, muito simples, da sua própria casa. A opção de Participação 
pela Arte advém também da existência no grupo de trabalho do Centro de Convergência de pessoas experientes, 
disponíveis e motivadas para promover a iniciativa, neste caso sob a coordenação de Sara Serrão, deste modo 
continuando e sublinhando a vertente de Arte Comunitária do Centro de Convergência. Todas as sessões foram 
facilitadas por Sara Serrão e seguindo a mesma estrutura.

A área da Aldeia foi dividida em 7 zonas, de modo a podermos trabalhar com grupos mais pequenos e, ao mesmo 
tempo, tentar cativar o maior número de participantes possível, convidando os habitantes directamente e casa-a-
casa. As 7 áreas vêm assinaladas no mapa da Aldeia das Amoreiras em Anexo 1.  Em cada zona, os habitantes 
foram convidados casa-a-casa a participar, trazendo algo para um lanche em comum.

As sessões compuseram-se de duas fases 1. Contadores de Histórias; 2. Desenhadores de mapas. O Anexo 2 
apresenta a estrutura e conteúdo detalhados de ambas as fases, que foram aplicadas em cada uma das 7 zonas da 
Aldeia das Amoreiras. Em cada sessão havia na equipa do Centro de Convergência pelo menos: 1 facilitadora, 2 
câmaras (camera man) e 1 observador. Cada sessão teve a duração média de 2H.
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Fase 1: Contadores de Histórias

Em cada uma das zonas da Aldeia das Amoreiras identi!cou-se à priori o melhor local para reunir, que fosse 
central, de fácil acesso a todos os habitantes e agradável (por exemplo um jardim, debaixo de uma !gueira ou de 
uma amoreiras, à sombra…). No local colocámos duas mesas compridas. Os participantes sentavam-se em torno 
destas mesas e colocavam em cima delas o lanche, que era partilhado.

O lanche funcionou como quebra-gelo. Depois da apresentação do projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável e 
da equipa do Centro de Convergência presente, a facilitadora conduzia uma conversa leve e animada acerca das 
memórias da Aldeia e do local que habitavam. A conversa era depois conduzida para o Agora e para o que mudou 
entre o cenário passado e o presente, culminando numa ideia de futuro possível, ou de Sonho.

A este ponto introduzia-se o “Bicho dos Sonhos”. Esta !gurinha surgiu espontaneamente na 
primeira sessão da Rua de Banzé, um objecto encontrado no bolso para servir de pau falante, isto 
é, um objecto que dá permissão de fala a quem o tem na mão, permitindo que cada um fale de 
cada vez enquanto os outros ouvem. [O “Bicho dos Sonhos” teve um impacte muito curioso nos 
participantes da primeira sessão, que lhe falavam como se fosse um interlocutor para os seus 
desejos ou um microfone. Por isso foi imediatamente adoptado e surgiu em todas as sessões 
seguintes.] Com o “Bicho dos Sonhos” na mão, cada pessoa respondia à seguinte pergunta: qual 
é o seu sonho para a Aldeia ou o que é a sua Aldeia de Sonho?

A estratégia do pau falante tem duas grandes vantagens: a primeira é que permite a todo e cada um dos 
participantes exprimir a sua opinião, enquanto o restante grupo ouve; a segunda é permitir uma clara captação 
dos sonhos no vídeo, diminuindo drasticamente as conversas sobrepostas. 

Observações:

Iniciar as sessões, na primeiríssima abordagem com a população da Aldeia das Amoreiras, com as histórias da sua 
rua, da Aldeia e da sua própria vida funcionou muito bem. Tal como previsto, o envolvimento foi imediato, 
espontâneo e natural, todas as pessoas se entusiasmaram em partilhar vivências ou em conhecer as memórias mais 
antigas (no caso dos habitantes recentes da Aldeia). Este ambiente de partilha e comunhão foi também facilitado 
pelo cenário que montámos: colocámos as mesas em locais agradáveis e convidámos as pessoas a contribuírem 

- 3 -



para o lanche – trouxeram bolos, frutas, licores e medronho, sonhos e bôla, iguarias que todos quiseram partilhar e 
saborear. Esta metodologia de “contar histórias em conjunto” permitiu captar boas história para utilizar no 
projecto Memória aos Quadrados, tendo o duplo efeito de preservar memórias da Aldeia e de servirem de base  
para o próximo projecto de Arte Comunitária do Centro de Convergência. Também permitiu identi!car os 
melhores contadores de histórias!

Rua do Banzé

Largo da Amoreira e Rua do Cerro Largo da Igreja

Entre a Rua da Ribeira e a Rua de Garvão 
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Fase 2: Desenhadores de Mapas

A fase seguinte consistiu em desenhar o mapa da zona onde a sessão decorria, ou seja, as pessoas desenharam a 
sua rua e a sua casa. A ideia de desenhar o local onde moram os participantes da sessão surgiu dos mapas com 
que a coordenadora contactou na Associação Shinai (shinai.org.pe), em Lima – Perú, desenhados pelos indígenas 
da Amazónia. A organização limitou-se a entregar papel e canetas e pediu aos indígenas que desenhassem o seu 
território. O objectivo era trabalhar com a população a consciencialização dos limites legais do seu território, de 
modo a que eles não se assujeitem às companhias petrolíferas e de extracção de minério, que os convencem não 
terem direito sobre determinada área. Mas nos mapas resultaram também marcas “sentimentais” do território, 
ligadas com a natureza (referências a rios, árvores, animais selvagens, outras referências naturais) e com a 
imagética e crenças fantásticas. 

Preparámos um grande papel de cenário e demos toda a liberdade aos participantes para orientar a rua, localizar a 
sua casa no mapa e desenhá-la. Convidámo-los depois a trazer uma fotogra!a ou algum outro objecto pessoal que 
gostassem de colocar junto à sua casa. Os mapas assim resultantes pertenciam às próprias pessoas, eram 
representantes da sua individualidade mas também da sua pertença a um grupo de pessoas, uma zona habitada na 
Aldeia das Amoreiras.

Uma vez concluídos os desenhos, a facilitadora escreveu neles os sonhos dos participantes, sempre a azul dentro 
de uma núvem azul, o que deu origem a uma imagem de identi!cação dos Sonhos. 

A sessão era assim concluída, convidando à Primeira Celebração da Aldeia das Amoreiras Sustentável, onde 
poderiam ver o seu mapa e os mapas das restantes zonas da Aldeia.
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Observações: 

A expectativa inicial para os mapas da Aldeia das Amoreiras era não intervir de todo no seu desenho e dar toda a  
liberdade aos participantes de o fazerem. O impacte desta proposta nas sessões iniciais foi muito grande e as 
pessoas retraíram-se até ao momento em que lhes desenhámos as ruas e lhes dissemos onde deviam desenhar a  
sua casa. 

Largo da Amoreira e Rua do Cerro Bairro Novo

Cremos ser possível induzir os participantes a desenhar sozinhos, mas para isso é necessário sessões mais 
prolongadas e talvez mais bem trabalhadas – quando decidimos reduzir o número de sessões por área de duas 
para uma, esta ideia !cou de!nitivamente posta de lado. Com a redução signi!cativa do tempo dedicada a esta 
função, desapareceu também a ideia de as pessoas intervirem no mapa em si, depois de desenharem a sua casa, 
como por exemplo árvores ou outras referências da rua, ou ainda pintarem os espaços em branco. Em 
contrapartida ganhou-se uma maior participação no desenho das casas. Nos casos em que !zemos duas sessões 
(com o desenho do mapa na segunda sessão), a primeira foi mais participada e a segunda foi mais difícil de 
iniciar, directamente de lápis na mão! Assim obtivemos mapas parcialmente desenhados. Em cada sessão de 
Desenhadores de Mapas (com excepção da sessão dos Montes, sendo a maioria das pessoas mais instruídas) todos 
os participantes se negaram veemente a pegar no lápis, inicialmente. Algumas pessoas disseram que não sabiam 
escrever, logo nem pegar no lápis sabiam. Mas de todas as vezes essas mesmas pessoas acabaram por se 
entusiasmar. A grande maioria delas acabou por dedicar mais do que se propuseram em compromisso connosco 
(vou só desenhar os muros, a janela e a porta!) e desenharam os pormenores da casa, pintaram as barras da casa, 
desenharam "ores ou passaram por cima a preto. Foram mesmo muito poucos os participantes que acabaram por 
não desenhar nada. Enquanto desenhavam estavam alegres, brincavam consigo mesmos ou com os desenhos dos 
outros, e acabavam a sessão a rir. Convidámos as pessoas a trazerem fotogra!as para porem junto dos seus 
desenhos, o que gerou mais momentos de alegre convivência, lembrando histórias deste ou daquele familiar e 
recordando os !lhos quando eram pequenos. Quando dispunhamos de tempo, perguntávamos ainda aos 
participantes informação adicional para escrever no mapa: qual o sítio mais bonito; o que é produzido na rua e 
por quem. 
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Montes Entre a Rua da Ribeira e a Rua de Garvão

Rua do Marco Rua do Banzé

Bairro Novo Rua do Banzé

Finalização dos mapas e exposição

Os mapas assim resultantes tinham lindos desenhos de casas, mas dispersos no grande papel branco e pouco 
contrastados com o branco, já que a maioria das casas estava apenas desenhada a lápis ou com cores ténues. O 
nosso objectivo era que as pessoas gostassem muito de ver o seu mapa, na exposição !nal, assim decidimos 
preencher os mapas. Os objectivos do arranjo grá!co foram: 

1. Colar a cópia das fotogra!as entregues;
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2. Assinalar o lugar de todas as casas, mesmo as das pessoas que não participaram na sessão; 

3. Destacar as casas do fundo branco e preencher a imensidão branca: passando os contornos a preto 
(“Entre a Rua de Garvão e a Rua da Ribeira”, “Rua do Banzé”, “Largo da Igreja”, “Rua do Marco”), 
pintando a rua (“Rua do Banzé”), preenchendo as zonas brancas com texturas/ padrões (“Largo da 
Amoreira”, “Bairro Novo”, “Largo da Igreja”, “Rua do Marco”), emoldurando o desenho (“Rua do 
Banzé”, “Os Montes”; “Entre a Rua de Garvão e a Rua da Ribeira”) ou, no caso extremo da “Rua do 
Marco” cujo mapa resultou mesmo muito despido, assinalando os desenhos originais com uma área 
pintada a verde.

4. Dar título, data e referência ao projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável e Centro de Convergência.

Os mapas foram apresentados na 1ª Celebração da Aldeia das Amoreiras Sustentável a 26 de Junho de 2010, 
expostos no espaço da tenda comunitária, ao lado do Centro Social da Aldeia das Amoreiras. A montagem da 
exposição teve o apoio da associação CAC Centro Ambiental de Cabaços, que disponibilizou material e mão de 
obra. 

Esta celebração foi muito participada pela população da Aldeia e a reacção aos mapas foi muito positiva. Os 
mapas continuaram expostos no local até às primeiras chuvas de Setembro, altura em que se começaram a 
degradar e foram arquivados.

Pormenor de mapa Exposição a 26 de Junho

Outros resultados: Jogo dos Sonhos e documentário Aldeia de Sonho

A partir dos sonhos mencionados pelos participantes das sessões rua-a-rua, a Beatriz Martínez realizou uma 
folha compilando e agrupando os sonhos, respeitando a imagem do Sonho escrito dentro de uma nuvem (Anexo 
3). Esta folha expõe todos os sonhos individuais e re"ecte, de maneira aproximada e através do tamanho da 
núvem, a quantidade de pessoas que partilha o mesmo sonho, permitindo assim uma abordagem visual aos 
resultados e não meramente escrita. Esta folha foi apresentada e distribuída na 1ª Celebração da Aldeia das 
Amoreiras Sustentável (26 de Junho 2010) e mostrou-se muito útil para o seguimento do projecto Aldeia das 
Amoreiras Sustentável, nas suas fases seguintes e como apresentação muito prática dos resultados da primeira 
fase.

Além deste documento, a Beatriz Martínez concebeu o Jogo dos Sonhos que foi também apresentado  na 1ª 
Celebração. O Jogo compunha-se de pequenos cartões, cada um com a inscrição de um sonho  e uma imagem 
associada (para as pessoas que não sabem ler), e de um quadro onde colocar o cartão/sonho que a pessoa achava 
mais importante, o mais fácil de realizar, aquele que deveria ser realizado primeiro e aquele em que a pessoa 
gostaria de participar. A análise e apresentação dos resultados deste jogo segue em anexo (Anexo 4).

- 8 -



O resultado com maior impacto foi, no entanto, o documentário das Sessões de Participação, realizado por 
Sebastian Rost e focado nos Sonhos dos participantes, de título “Aldeia de Sonho”. Todas as sessões de 
participação foram !lmadas e montadas neste !lme. As !lmagens funcionaram muito bem, sem que as pessoas se 
sentissem incomodadas na presença da câmara, na opinião do Sebastian pelo facto das pessoas não estarem 
familiarizadas com uma câmara e não forçarem o comportamento na sua presença.

O documentário foi apresentado na 1ª Celebração com grande emoção do público e desde então tem sido 
mostrado regularmente a visitantes do Centro de Convergência e a entidades parceiras, tendo sempre um impacte 
muito positivo.

Apresentação do !lme no Centro Social a 26 de Junho

 

Anexos

Anexo 1: Mapa da Aldeia das Amoreiras e da sua divisão em 7 zonas

Anexo 2: Estrutura e conteúdo detalhados das sessões de Participação pela Arte

Anexo 3: Folha dos Sonhos resultantes das sessões de Participação

Anexo 4: Relatório do Jogo dos Sonhos

Aldeia das Amoreiras, Novembro 2010
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