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As práticas artísticas colaborativas de comprometimento social procuram, 
não raras vezes, um processo de diálogo com os cidadãos. Embora em termos 
etimológicos não exista ainda uma estabilização, é hoje claro que estas 
práticas se movem num território que envolve a arte e a política.  
Por sua vez, embora este seja um território indefinido, cujo perímetro muito 
depende das abordagens ontológicas de arte e de política que se adotam, 
nele um conjunto de elementos partilhados, como sejam a imaginação e a 
criatividade, a comunicação ou ainda a visão de mundos, entre mundos. 

Em termos de compreensão histórica, estas práticas artísticas “têm um 
papel importante em estabelecer uma ligação entre a participação cultural 
quotidiana e a autoconsciência da prática artística contemporânea (…)” 
(Matarasso, 2019, p.19), não se resignando ao campo da criação artística 
autotélica. Por seu turno, em termos de dimensão social, têm também 
um papel importante, praticando uma visão de cultura democrática 
(Bishop, 2012; Kester, 2015). Assim, as práticas artísticas colaborativas de 
comprometimento social caracterizam-se por dois eixos de acção: a co- 
-criação e as dinâmicas e condições sociais, sendo que o primeiro  
eixo é o veículo de interacção com o segundo.

Em Portugal, as práticas artísticas colaborativas de comprometimento 
social tiveram um crescimento exponencial no século XXI, sobretudo na 
última década. A este crescimento não será alheio o contexto social e político 
nacional vivido a partir de 2008. Existindo, na sua base, um comprometimento 
social objetivo, é um facto histórico que sempre que se manifestam crises nos 
sistemas económicos e políticos — sejam elas de natureza sistémica ou não — 
dá-se um aumento das práticas artísticas colaborativas de comprometimento 
social. Em Portugal, desde a Revolução do 25 de Abril de 1974 que assim  
tem acontecido.

Partindo do pressuposto de que 

a definição de práticas artísticas comunitárias inclui elementos 
idiossincráticos como, por exemplo, o facto das pessoas  
de uma comunidade serem capacitadas no próprio processo 
criativo, reunindo-se com o propósito de criar objetos artísticos.  
(Cruz, 2017, p.34) 

é aplicável a todas as áreas artísticas, a sua dimensão metodológica tem 
necessárias variações, dependendo da abordagem disciplinar. Embora estas 
práticas artísticas tendam a ser transdisciplinares, é um facto que têm uma 
forte influência da área das artes cénicas e performativas onde, aliás, o seu 
crescimento tem sido mais vincado, também em Portugal. 

Não obstante, os projetos que neste texto se confrontam têm na sua base 
a escultura. E embora exista neles uma performatividade associada, por 
via da processualidade, há uma dimensão metodológica e uma abordagem 
formal e estética que os distingue, em vários aspetos, de outros projetos 
enraizados na prática teatral e performativa. O fazer, neste caso, tem  
um sentido objetal, próprio das artes plásticas, que implica a construção  
e edificação no lugar. 

Por seu turno, tratam-se de projetos que articulam a experiência artística  
e a experiência científica, mantendo uma relação intrínseca com a academia. 
A investigação artística assume por isso características académicas, tanto  
no que se refere à edificação dos projetos como no que se refere às atividades  
de disseminação, que incidem substancialmente na comunidade científica.

‘Trás di Munti’1

Entre 2006 e 2017, a artista Virgínia Fróis desenvolveu dois projectos em Trás 
di Munti, uma localidade do concelho do Tarrafal (Santiago, Cabo Verde),  
com menos de quinhentos habitantes. Localidade marcada historicamente 
pela produção de olaria, o fabrico de peças em barro constituiu aí um 
importante recurso económico de subsistência familiar até à década de 
1980, altura em que a sua produção entrou em declínio, tornando-se uma 
actividade praticamente inexistente na década de noventa.

Os dois projetos aí desenvolvidos pela artista — Guardar Águas  
(2006-2009) e Ar no Mar (2014) desdobraram-se em diferentes frentes de 
trabalho, sistematizadas por Virgínia Fróis a partir de um percurso assente em 
‘Escutar’, ‘Cooperar’ e ‘Interagir’. Estas componentes incluem os dois projetos, 
mas também outras iniciativas por eles potenciados, pelo que embora 
existam especificidades próprias em todos eles, é possível assumir que existiu 
um percurso construído em constelação relacional.

Neste percurso, o ‘Escutar’ teve inicio em 2006 com o projeto Guardar 
Águas. Em residência artística em Trás di Munti, o contacto com um grupo 
de oleiras da localidade conduziu Virgínia Fróis a adotar uma “metodologia 
exploratória baseada na observação, contacto direto e troca de histórias  

1 Não existindo um título oficial que unisse os projetos aí desenvolvidos adoptou-se  
o nome da localidade no concelho do Tarrafal na Ilha de Santiago em Cabo Verde, onde os 
mesmos decorreram.
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e experiências de cerâmica com o grupo” (Fróis, 2017, p.203)2. Daí resultou  
a proposta de realização da oficina de olaria ‘Modelar o barro para 
reconstituir o passado e construir o futuro’ com o intuito de “retomar  
a cadeia operatória da olaria da localidade, tal como existia no passado,  
e transmiti-la às gerações mais jovens” (Madureira, 2012, p.32). Esta 
formação foi orientada por três mulheres detentoras das técnicas locais de 
produção: Pascoalina Borges, Isabel Semedo e Saturnina Tavares, às quais 
de juntaram cerca de vinte mulheres como formandas3. Desta experiência, 
Virgínia Fróis destacou “o trabalho em equipa, propondo diferentes técnicas 
para alcançar diferentes formas.” (Fróis, 2017, p.203) (Fig. 1).  
Os trabalhos de cerâmica apresentados no formato expositivo pela artista em 
2006, em Montemor-o-Novo e na Ilha de Santiago na Cidade da Praia, foram 
realizados com os mesmos métodos, formas e materiais da olaria de Trás  
di Munti, explorando a ideia de vazio e leveza da água a partir  
da aprendizagem retirada do projeto Guardar Águas.

O ‘Cooperar’ surgiu a partir da intenção de dinamizar as atividades 
artesanais de Trás di Munti, resultando na requalificação de uma antiga 
cooperativa da localidade. A escultora colaborou novamente com  
a Câmara Municipal do Tarrafal (CMT), que inaugurou o Centro de Artes  
e Ofícios (CAO) de Trás di Munti em 20094, com a missão de promover  
o acesso da população ao desenvolvimento. O CAO existe desde essa altura 
como centro interpretativo, formativo e educativo, funcionando ainda como 
oficina de trabalho, de posto de venda e local de exposições. Virgínia Fróis 
considera que a criação do CAO foi um dos resultados alcançados com  
o processo de mediação (Fróis, 2017, p.204) iniciado em 20065. A interpretação 
feita à olaria de Trás di Munti e às suas raízes tradicionais, vertida no projeto 
Guardar Águas, foi utilizada aqui com o intuito de salvaguarda (Fróis, 2017) 
e “patrimonialização da olaria” (Madureira, 2012, p.40). 

Neste percurso constelar, se o ‘cooperar’ aconteceu na relação 
estabelecida entre a artista e a comunidade local — tanto na ótica  
da mediação cultural como na ótica da criação artística —, ele também se 

2 As traduções das citações incluídas neste texto são da responsabilidade da autora.
3 Para além de custear a formação, a Câmara Municipal do Tarrafal (CMT) forneceu o 

material e atribuiu um subsídio mensal às participantes (Madureira, 2012, p.32)
4 Contou com as parcerias da CM de Montemor-o- Novo e com a Cooperação portuguesa na 

Cidade da Praia. 
5 Apresenta ainda como resultados a realização de dois trabalhos académicos que utilizaram 

o trabalho desenvolvido em Trás di Munti como estudo de caso (Fróis, 2017, p.5)

1
Projeto Guardar Águas: 
Oficina de olaria na escola básica (2006).  
Créditos: Virgínia Fróis.
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cumpriu na relação que outros artistas estabeleceram com a localidade,  
a partir do contacto com a artista6.

Por fim, o ‘Interagir’ começou em 2013, tendo-se desenvolvido durante vários 
anos, a partir da interação da artista com as oleiras. O projeto artístico Ar no 
Mar (2014), que resultou na criação de um conjunto escultórico constituído por 
várias colunas de terracota para serem colocadas na beira mar (Fig. 2), foi 
desenvolvido “num modelo participativo com o local e para o local”, assumindo 
“a relação como exercício poético” e o “pensamento de Edouard Glissant 
como referência e reflexão” (Virgínia Fróis, 2017, comunicação pessoal, 28 de 
Janeiro). De acordo com a artista, “o processo criativo foi desenvolvido a partir 
da relação criada entre nós, a partir das histórias de vida partilhadas (...)” 
(Fróis, 2017, p.205) e o trabalho nasceu dos 

(…) modos de interacção e diversidade de ideias, formas 
desenvolvidas por cada uma, pensando e experimentando 
os processos da cerâmica, medindo os nossos corpos para 
estabelecer dimensões (…) construindo um espaço partilhado 
como metáfora. (Fróis, 2017, p.205).

No conjunto, entende-se o percurso realizado por Virgínia Fróis em Trás 
di Munti como uma forma de relançamento da cultura local, procurando 
valorizar e revitalizar a produção de olaria. A partir da exploração  
dos recursos plásticos do barro, este percurso procurou contribuir para  
um pensamento centrado na capacitação de cada um para  
o desenvolvimento social.

Nas suas diferentes componentes, as iniciativas e projetos ali 
desenvolvidos tiveram a duração de onze anos e pode dizer-se que houve 
um crescimento em trama, como uma rede que se vai costurando de forma 
processual, onde o caminho percorrido foi fundamental. Nele, destaca- 
-se a componente de animação cultural, como aliás Virgínia Fróis referiu 
(Madureira, 2012, p.34) e a componente de disseminação artística e 
académica, presente nas exposições, oficinas, workshops e conferências 
realizadas. Por seu turno, destaca-se igualmente a componente relacional, 
de estímulo das relações interpessoais, e a componente social, contribuindo 
para a melhoria da condição de vida das pessoas que participaram  

6 A este respeito consultar Fróis, 2017.

2
Projeto Ar no Mar: exposição/instalação  
na igreja do Convento do S. Francisco  
na Cidade Velha Ilha de Santiago (2014). 
Fotografia: Virgínia Fróis.

3
Projeto Ar no Mar: as oleiras de Trás di Munti  
e Virgínia Fróis. Fotografia: Virgínia Fróis.
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em diferentes fases do percurso7 (Fig. 3). Embora esta componente tivesse 
elementos efémeros, a continuidade das plataformas e estruturas criadas 
têm um impacto social relevante.

Na ótica da produção comum, importa referir as diferentes matizes 
presentes ao longo do percurso da escultora em Trás di Munti.  
A matéria-prima explorada é, desde há largos anos, o material de eleição 
no trabalho de Virgínia Fróis e aqui foi denominador comum nos projetos 
Guardar Águas e Ar no Mar. Se Guardar Águas se enquadrou no campo  
da animação cultural, existiu nele “uma vertente individual bastante vincada” 
(Fróis, 2007, p.90). Como a artista referiu, “Parecendo ser o pólo principal 
a reabilitação da olaria, ele contém o desejo da criação como acto interior 
e silencioso.” (Fróis, 2007, p.90), pelo que o cunho autoral se justapôs à 
experiência colaborativa. Por seu turno, o projecto artístico Ar no Mar seguiu 
um modelo colaborativo na fase de produção, concretizado no trabalho 
conjunto entre Virgínia Fróis e as oleiras, que conceberam  
a maioria das peças realizadas.

Se podemos dizer, por um lado, que a experiência colaborativa se 
constituiu aqui como um exercício artístico, por outro lado, podemos 
considerar que a responsabilidade autoral e criativa dos projetos foi 
desenvolvida a partir de um modelo piramidal, não existindo uma constante 
distribuição horizontal da responsabilidade entre os interlocutores envolvidos 
ao longo do percurso aqui traçado. A prática colaborativa existiu em 
momentos particulares — de reflexão, conceção ou produção de obras  
— mas no cômputo geral destaca-se a criação artística individual  
e objetal da artista, Virgínia Fróis.

‘Um Monumento para o Lousal’

O projeto Um Monumento para o Lousal teve início em janeiro de 2018, 
na aldeia mineira do Lousal (Grândola, Portugal), estando ainda em 
desenvolvimento, pelo menos até 2021. Esta aldeia, hoje com cerca de 
trezentos habitantes, foi criada devido à exploração de pirite, na década 
de 1940, pela empresa SAPEC, que desenvolveu um controlo sobre o seu 
território, mas também sobre a vida social da população. A fisionomia dos 

7 Nomeadamente por um pagamento regular às oleiras formadoras, às formandas que 
participaram nos cursos, à venda das peças, à criação de postos de trabalho no CAO, etc.

4
2.a Sessão de trabalho 
de Um Monumento para o Lousal 
Fotografia: Equipa Um Monumento
para o Lousal.

5
3.a Sessão de trabalho 
de Um Monumento para o Lousal 
Fotografia: Equipa Um Monumento 
para o Lousal.
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bairros ali construídos cumpria uma estratificação social precisa, dividindo a 
população a partir dos postos e funções que exerciam na mina. Para além das 
casas de habitação, todas as infraestruturas existentes na aldeia —  
a escola, o centro de saúde, a igreja, a mercearia, etc. — eram propriedade da 
SAPEC, existindo uma omnipresença de modelo paternalista (Rodrigues, 2005), 
coincidente com a ditadura fascista que se vivia em Portugal. 

A mina do Lousal entrou em atividade no início do século XX e teve  
o seu apogeu de laboração entre 1930 e 1960. O processo de declínio da 
exploração de minério deu-se no decorrer da década de 1970  
e a mina acabou por encerrar em 1988. Com o seu encerramento, aquilo que 
eram os modos de vida específicos, as práticas e vivências simbólicas dos 
habitantes da aldeia enfrentaram uma nova fase. A mina era o centro da 
comunidade do Lousal e a causa primeira da sua existência. A sua ausência 
determinou uma experiência social traumática de certa forma irrecuperável. 

Este projeto começou com a assinatura de um protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de Grândola (CMG) e a Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL), em 2017, sob a iniciativa e coordenação do 
escultor Sérgio Vicente.

Com base no protocolo, a FBAUL convidou investigadores e artistas de 
diferentes áreas e instituições académicas a integrarem a equipa responsável 
pela realização do projeto. Esta foi composta por nove especialistas (em Arte 
Multimédia, Antropologia, Arquitetura, Escultura, Geografia e História da Arte) 
e cinco alunos de Escultura8. Embora atento às fragilidades sociais do lugar, o 
projecto teve como “objetivo devolver a arte à sociedade” e, por isso, as técnicas, 
estratégias e dimensões estéticas e artísticas foram desde o início centrais. 

Tal como em Trás di Munti, a primeira abordagem utilizada foi a  
de aproximação ao território e à comunidade local, no sentido de se trabalhar 
em conjunto para o reconhecimento público da identidade coletiva dos 
habitantes do Lousal. Para tal, foram várias as entidades envolvidas —  
a Câmara Municipal de Grândola, a Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros 
e a Associação Cultural e Desportiva das Minas do Lousal. Embora exercendo 
um papel de mediação entre os artistas/investigadores e a população,  
estas entidades participaram também no processo criativo.

8 Equipa constituída por: Catarina Monteiro, Cristina Pratas Cruzeiro, Diana Pereira, 
Fernando Fadigas, Filipa Ramalhete, Helena Elias, Joana Jordão, João Quintela,  
Maria Assunção Gato, Maria Elisa, Mariana Vinheiras, Miguel Condeça, Pedro Costa  
e Rogério Taveira.

6
1.a escultura inaugurada  
em 2019. Fotografia: Equipa  
Um Monumento para  
o Lousal.
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O projeto foi estruturado em duas fases. A primeira, compreendida  
entre janeiro e junho de 2018, correspondeu ao desenvolvimento  
do processo colaborativo, através da realização de sessões de trabalho 
mensais, abertas a toda a população e às entidades e associações locais, e 
teve como objetivo projetar o monumento (Fig. 4). Em cada sessão, recorrendo 
a metodologias colaborativas, a comunidade foi refletindo sobre o Lousal, 
foi criando coletivamente histórias sobre aquele lugar e território, objetos 
concretos e imaginados e as maquetes das esculturas. Recorreu-se ao registo 
oral, escrito e visual, a partir da construção de objetos tridimensionais, 
em relação aos quais se foram introduzindo conceitos e procedimentos da 
linguagem escultórica. Progressivamente e em coletivo, decidiu-se o tema 
— a mina —, o conceito, o espaço, a forma, o material e demais elementos 
necessários à concretização do projeto escultórico (Fig. 5). 

A segunda fase, com início em julho de 2018 e ainda a decorrer à  
data desta publicação, corresponderá à produção e implantação das obras no 
território. Esta é uma fase técnica, relacionada com a execução das esculturas, 
a cargo do escultor coordenador e dos arquitetos da equipa. 

O processo de trabalho com a comunidade local, a compreensão da forma 
como o espaço da aldeia está organizado e é utilizado e a vivência particular 
em cada bairro foram tidas em conta, sendo que da implantação de uma 
escultura, se passou para a consideração da implantação de sete esculturas, 
espalhadas pelos bairros e locais de comunhão simbólica, como o salão,  
o mercado ou o caminho para a Tapada. A primeira escultura foi inaugurada 
em dezembro de 2019, junto ao salão (Fig. 6), estando projetadas, em 2021, 
outras duas esculturas a implementar nos dois anos seguintes.

Neste projeto, todos os procedimentos, as etapas e os propósitos foram 
decididos em conjunto. Assim, a equipa multidisciplinar preparou cada uma 
das sessões de trabalho sem saber o que resultaria dela. Os papéis e os 
recursos de cada um foram exponenciados em questões técnicas, mas sem 
existir qualquer hierarquização. Todos os participantes, fossem  
os habitantes, os investigadores, os artistas, os técnicos ou os políticos do 
poder local tinham a mesma autoridade de negociação e partilha.

Os artistas e investigadores assumiram o papel de impulsionar a criação do 
grupo, no sentido em que convidaram a população e as diferentes entidades 
locais a produzir em conjunto uma obra artística. Mas procuraram não conduzir 
ou manipular os resultados. Por seu turno, a população e os membros das 
entidades locais — políticas e recreativas —, responderam  
a um convite inicial que foi entendido como um desafio de transposição de 
limites autoimpostos em matéria artística e que, depois de aceite, se foi 
estruturando e transmutando em autoconfiança mútua.

Considerações finais

Em comum, os dois projetos têm o facto de recorrer a metodologias 
colaborativas, o desenvolvimento de práticas escultóricas, a ligação  
à comunidade académica e a instituições de poder local e o facto de terem sido 
realizados em pequenas localidades que, no seu contexto próprio  
e distinto, são dominadas por dificuldades sociais de vária ordem.

Ambos têm ainda em comum o comprometimento social que os motivou, 
embora em óticas diferentes. No caso de Trás di Munti, o propósito  
de ação social é mais visível, no sentido da promoção e criação de estruturas 
culturais e postos de trabalho. Em contrapartida, no caso de Um Monumento 
para o Lousal, o propósito de capacitação criativa da comunidade é o que mais 
se destaca, no sentido de haver um enorme empenho para que as sessões de 
trabalho contribuíssem para esse propósito.

Se os dois projectos partilham um compromisso de comunhão que envolve os 
artistas e demais participantes, a comunidade, instituições académicas  
e de poder local, quando atentamos às intenções das câmaras municipais, 
as distinções tornam-se evidentes. A CMT teve o intuito de, através do 
projeto, incrementar o turismo, promovendo a revitalização de uma atividade 
tradicional. A colaboração com a CMG integrou os propósitos camarários de 
capacitação social. Embora o turismo possa também aqui ser potenciado,  
o projeto do Lousal não recupera nem pretende revitalizar a atividade mineira 
ou outros ofícios ligados ao lugar. 

Por fim, no caso do percurso desenvolvido em Trás di Munti, existe  
um compromisso estético repartido entre a visão conceptual da escultora 
Virgínia Fróis e uma interpretação identitária da tradição oleira. Este 
compromisso determinou uma compatibilidade estética entre o trabalho 
plástico individual da artista e o trabalho realizado em colaboração com 
as oleiras, seguindo-se um modelo misto onde a colaboração e a relação 
conviveram com a criação individual. No caso do projeto desenvolvido no 
Lousal, foi o modelo colaborativo que vingou.

Pesem embora as distinções, citando Grant Kester, o propósito 
transformativo está presente nos dois projetos, patente na “habilidade em 
produzir olhares novos (…) sobre a constituição do poder e da subjetividade.” 
(Kester, 2015, p. 79). Esta é conseguida essencialmente através do produzir em 
comum. O grau de interdependência dos envolvidos e o reconhecimento de 
que nenhum deles, sozinho, poderia alcançar  
o mesmo resultado, é aquilo que os caracteriza. 
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