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Resumo:
A dimensão social dos processos participativos no domínio das práticas artísticas assumiu nas últimas
décadas uma visibilidade e importância acrescidas na medida em que artistas e outros agentes culturais
desenvolveram um interesse particular pelo trabalho coletivo, colaborativo, baseado num contacto direto
com as comunidades. Este interesse por parte dos artistas, enquadrado sob designações como community–
based art, socially–engaged art, collaborative ou participatory art, entre outras, observou, por vezes, uma
diluição de fronteiras entre artista e público, profissional e amador ou entre produção e receção pois o que
estava em jogo era a recompensa criativa da experiência social.
Atualmente este interesse pela dimensão social da arte repercute-se quer no campo da formação
académica especializada em arte e educação, quer no campo da investigação, abrindo espaço para um
cruzamento entre os domínios da prática artística, da educação e das ciências sociais. Apesar do crescente
interesse sobre as práticas educativas em contextos não formais, designadamente no que diz respeito à
arte, o facto é que escasseiam os estudos sobre os processos e o impacto de tais práticas no contexto
português tendo em consideração as ligações entre educação artística não formal, comunidade, imigração
e integração de imigrantes.
A investigação realizada parte precisamente da necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as
potencialidades educativas das artes (nos domínios das artes visuais, música e teatro), em contextos não
formais, para a integração de populações de origem imigrante, assumindo desde logo que a integração se
constitui como um processo dinâmico, marcado pela reciprocidade e que se joga em grande parte à escala
local. Neste sentido propõe-se, através do estudo “Integr(arte) - Imigração, Artes, Educação e Estratégias
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Locais de Integração”, a realização, em primeiro lugar, de um mapeamento de plataformas, redes e
entidades que na sua ação prefigurem estratégias educativas que concorrem para práticas de integração de
imigrantes sustentadas nos domínios das Artes Visuais, Música e Teatro. Em segundo lugar propõe-se a
identificação de estratégias educativas desenvolvidas pelas plataformas, redes e entidades que contribuem
para a integração de imigrantes, mobilizando as Artes Visuais, Música e Teatro, com o intuito de,
finalmente, em terceiro lugar, compreender os significados atribuídos aos processos de participação dos
imigrantes nestas instâncias capazes de configurar percursos de integração, envolvendo práticas artísticas
nos referidos domínios artísticos.
A criação de plataformas e redes informais de aprendizagem e partilha tem-se constituído como uma
dinâmica de mobilização de conhecimentos e experiências que, nas fronteiras das instituições, procuram
dar espaço e voz a formas renovadas e/ou inovadoras que potenciem a reconfiguração de discursos e
práticas em áreas artísticas e culturais de interesse comum.
Através da proximidade, entendimento, experimentação e conhecimento de processos e práticas artísticas
– integradas nos domínios das Artes Visuais, Música e Teatro – é possível um desenvolvimento de
competências sociais, comunicacionais e expressivas, que, para além de potenciarem a criatividade e a
inovação, possibilitem uma participação ativa na vida cívica e cultural, prevenindo ou revertendo situações
de exclusão social, em particular, discriminação social e/ou expressões de racismo.
Considerando que esta problemática implica uma visão multidimensional, o estudo integra uma equipa de
investigação composta por dez elementos que reúne um conjunto de docentes da Escola Superior de
Educação de Lisboa (ESELx) e investigadores contratados cuja formação pós-graduada, investigação
científica e experiência profissional se encontra estruturada em torno de três grandes eixos: a Educação
(formal, não formal e informal), a Intervenção Comunitária e as Artes (Artes Visuais, Música e Teatro).
A diversidade da formação e experiência da equipa possibilitou o cruzamento de múltiplas perspetivas de
análise acerca das ligações entre educação artística não formal, intervenção social e integração de
imigrantes. Neste sentido foram desenvolvidas metodologias de trabalho que contemplaram,
simultaneamente, uma abordagem extensiva da qual resultou uma base de dados e uma abordagem
intensiva da qual emergiram estudos de caso no âmbito de cada área artística. No primeiro caso foi
realizado um mapeamento prévio de plataformas, redes e entidades localizadas em territórios dos
concelhos de Lisboa e Loures que pertencem aos diferentes setores de atividade - setor público, privado e
terceiro setor – e que desenvolvem uma ação educativa no domínio artístico que contribui para a
integração de imigrantes. Este mapeamento possibilitou, por um lado, traçar um quadro geral acerca da
educação artística não formal nos referidos territórios considerando o carácter das entidades envolvidas
(i.e. social, artística e/ou cultural), a sua localização, os seus objetivos, equipas de trabalho envolvidas bem
como a continuidade e natureza das atividades desenvolvidas nos domínios das Artes Visuais, Música e
Teatro. Por outro lado, possibilitou a construção de uma base de dados, disponível online para consulta
quer em contexto de investigação, quer como ferramenta capaz de potenciar o estabelecimento de novas
redes e parcerias.
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Com base na informação recolhida, sistematizada e analisada foram desenvolvidos estudos de caso em
ambos os concelhos que compreenderam um contacto aprofundado com entidades escolhidas pela
diversidade e continuidade da atividade desenvolvida no âmbito da educação artística não formal nos
domínios da Artes Visuais, Música e Teatro. Deste modo foi possível aprofundar o conhecimento de
estratégias e metodologias de trabalho desenvolvidas pelas diferentes entidades que configurem práticas
implicadas em processos integradores – considerando diversas faixas etárias, desafios sociais e culturais –
bem como compreender e avaliar os discursos a partir dos processos criativos, produtos artísticos e vozes
de participantes/organizadores das atividades que, à escala local, contribuem para a integração de
imigrantes.
Todos os processos de pesquisa obedeceram a metodologias específicas que incluem a criação de
instrumentos de recolha, análise e sistematização de informação, trabalho de campo que incluiu a
entrevista, observação de processos criativos bem como a análise de objetos de arte produzidos. A
descrição mais detalhada das metodologias utilizadas será realizada no âmbito do capítulo 2 do estudo.
Este estudo organiza-se em cinco capítulos. No Capítulo 1 realiza-se um enquadramento teórico (com vista
à discussão conceptual em torno das questões da integração de imigrantes, da educação não formal e das
práticas artísticas que cruzam as dimensões anteriores) e um estado da arte da investigação produzida em
torno da educação artística não-formal nas Artes Visuais, Música e Teatro e populações imigrantes entre os
anos de 2014 a 2017.
O Capítulo 2 integra uma definição de estratégias metodológicas seguidas no âmbito do estudo,
considerando igualmente a caracterização das unidades territoriais selecionadas – Lisboa e Loures.
No Capítulo 3 é desenvolvida a análise em torno do mapeamento das entidades envolvidas, de acordo com
as diferentes dimensões que nortearam a sua elaboração, designadamente as áreas artísticas abrangidas,
localização, missão e objetivos, tipologias de intervenção, programação, públicos envolvidos e participação
em redes.
Nos Capítulos 4 e 5 são apresentados os estudos de caso que envolvem entidades de Loures e Lisboa que
desenvolvem, com regularidade, atividades de natureza artística inseridas no domínio da educação não
formal e que se constituem como exemplos variados de práticas que participam em processos de
integração de populações imigrantes.
A análise dos discursos de responsáveis pelas entidades mapeadas, dos processos de trabalho, de
testemunhos dos participantes e a análise dos resultados finais (sob a forma de objeto de arte) permitiu
aceder a informação relativa às áreas de intervenção, estratégias de atuação, graus de participação dos
envolvidos, bem como das modalidades de comunicação, explícitas ou implícitas, nas diferentes linguagens
artísticas e opções estéticas que incorporam os objetos analisados.
Finalmente apresentam-se as conclusões e um conjunto de recomendações baseadas nas principais
conclusões do estudo, tendo em linha de conta os domínios das práticas, das políticas culturais, da
formação de profissionais ligados à intervenção social, educação e artes bem como da comunicação e da
disseminação da ação desenvolvida.
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