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A cidade [é feita] das relações entre as medidas do seu espaço e os 
acontecimentos do seu passado […]. Mas a cidade não conta o seu passado, 
contém-no como as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades 
das janelas, nos corrimões das escadas, cada segmento marcado, por sua 
vez, de arranhões, riscos, cortes e entalhes.1 

 
É a partir desta citação de Calvino – que nos convida a considerar a cidade como 

«obra» de arte humana e como resultado duma colaboração de formas e redes de 

comunicação – que decidimos abordar o tema da cidade. Calvino descreve a cidade 

como uma estrutura complexa que encerra em si simultaneamente a herança dos 

sucessos e as cicatrizes dos insucessos que a criaram, como uma memória colectiva 

concretizada numa estrutura espacial concreta, surpreendentemente frágil, e que se 

baseia também na força poderosa e invisível do seu tecido humano. Entendemos que as 

relações são os fios que tecem o desenho estável da cidade, e é nisto que consiste o seu 

carácter paradoxal. 

Uma cidade que se constrói tendo como base as relações entre os seus 

habitantes produz espaços eternos como os Forum, Agora, Castrum, Piazza, que 

constituem, por um lado, conceitos espaciais e teóricos e, por outro lado, centros 

activos de vida comum, porque imprimem vida à cidade. Na óptica de Lefebvre, estes 

lugares tornam-se espaços humanos de interpretação da comunidade e funcionam em 

três níveis: a nível teórico, ou seja, como reflexão sobre a sociedade; a nível prático, 

como lugares funcionais: espaços geograficamente activos; e, finalmente, a nível 
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 Italo Calvino, Le città invisibili, Turim, Einaudi, 2009, p. 10-11. 
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experiencial, como lugares vividos e reinterpretados pela obra do homem. H. Lefebvre2 

fala do fenómeno de socialização da cidade, normalmente associado a um princípio que 

trava o desenvolvimento do espaço urbano, defendendo que esta socialização nunca 

aconteceu, pelo menos no espaço das grandes capitais europeias (especialmente em 

Paris). Desta forma, Lefebvre questiona o que de facto socializamos: socializamos 

apenas os signos, os símbolos duma realidade, sem socializar princípio nenhum. Da 

mesma forma que fizemos do campo uma estética e um marketing (diríamos hoje) mas 

simultaneamente afastamos cada vez mais de nós a sua presença real3. 

Assim, questionamos se a cidade, tal como hoje se apresenta, ainda constitui 

uma unidade sócio-político-económica, caracterizada por um raciocínio teórico-

filosófico reconhecível. A impressão que temos é que nestes anos se desenvolveu uma 

ideia de «Cidade Total» como soma aritmética das suas partes, sem se considerar 

suficientemente a hipótese de uma unidade urbana baseada na influência recíproca, na 

comunicação das partes e num desenvolvimento sinergético. Como se pode ver em 

estudos recentes, é a restituição do impulso à identidade e às acções autónomas de 

pequenas áreas que dá à cidade a força de se reler como identidade específica: 

reconhecendo a legitimidade das suas diferenças intrínsecas e das peculiaridades do seu 

conjunto4. 

                                                 
2 Henry Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 2000. 

. 
3
 Estas ideias posicionam-se na linha teórica de Foucault, de Baudrillard e de Guy Debord, e resumem 

bem os princípios sobre os quais se desenvolveram conceitos como Heterotopia, Simulacros e Deriva, 

que respondiam à tendência, ainda activa, de enfraquecimento do carácter originário do quotidiano da 

cidade. Consequentemente, sublinha Lefebvre, verifica-se uma fraqueza da sua identidade conceptual – 

como espaço no sentido teórico, o primeiro que apresentámos e que nos impede de repensar a cidade de 

forma autónoma e, portanto, de passar ao terceiro nível: o da reinterpretação experiencial. Cf. Michel 

Foucault «Des espaces autre» (conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967), 

Architecture Mouvement Continuité, n.° 5, Outubro de 1984, p. 46-9 ; J. Baudrillard, L’Échange 
symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976; J. Baudrillard, Simulacre et simulation, Paris, 
Gallimard, 1981. 
4 Com a qual nos mantemos numa relação de distância de observação (Jonathan Crary, Suspentions of 
Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture, Cambridge, MIT Press, 2000) ou numa posição 

incerta entre a observação e a habitação do que está à nossa volta (John Wilie, Landscape, New York, 

Routledge, 2007). Cf. J.-Y. Authier, M.-H. Bacqué, F. Guerin-Pace, Le Quartier, Enjeux scientifiques, 
actions politiques et pratiques sociales, Paris, La Découverte, 2007; Bernard Loche, Chantal Talland, 

Quand les quartiers réinventent la ville. Les acteurs de la rénovation urbaine, Paris, Autrement, 2009. 
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O espaço, conceito abstracto que define a possibilidade que se oferece ao 

homem de se posicionar em relação ao seu contexto, à sociedade e à comunidade – 

espaço de acção –, tem por detrás de si, no momento da sua concretização, um 

pensamento, um planeamento, um fim. E é o fim que define um espaço, que não 

sobrevive fisicamente sem a sua identidade conceptual. A «arquitectura» dum espaço 

de troca funciona no tempo quando está em condição de responder a uma exigência 

existente e simultaneamente não se opõe a eventuais exigências futuras. Criar espaço 

para o futuro é o dever do presente, parece dizer Calvino, e para fazer isto é preciso ver 

onde é que há espaço vivido; e como se constitui a estrutura essencial do lugar onde 

vivemos5. 

Cada tempo precisa de estruturas teóricas e físicas em proporção ao conjunto 

humano e à individualidade. As artes ajudam, hoje, a reequacionar o conceito de cidade 

em relação ao «limite» do seu território, ao fluir dos seus serviços e às suas trocas. Os 

espaços ainda esquecidos podem talvez ser preenchidos por uma acção cultural que 

traga ao lugar uma auto-reflexão e uma descoberta de identidade, uma vez que a 

intervenção artística neste processo pode agir como elemento revitalizante e revelador 

das potencialidades dos lugares e das características e exigências das comunidades e 

dos indivíduos. Isto torna-se evidente quando consideramos as várias áreas novas da 

cidade, ainda em construção, mas sobretudo as áreas já construídas, mas que ainda não 

se tornaram partes efectivas da cidade: é o caso de muitos bairros dormitórios nos quais 

as ruas constituem círculos sem sentido à volta de prédios, distantes da estrutura 

cultural ou institucional mais próxima. Se pretendermos falar destes territórios como 

partes da cidade, temos de assumir que eles configuram uma fractura, uma malha solta 

na sua rede. Se, pelo contrário, considerarmos estes lugares apenas como parte das 

«Coroas» em torno da cidade, então temos de aceitar que há neles uma ausência de 

                                                 
5
 H. D .F. Kitto, «The Polis», in R. T. LeGates e F. Stout (ed.), The City Reader, Londres, Routledge, 2003, 

p. 43-8. 



 
 

4 

 

identidade, um vazio, que os afecta, condenando-os a uma invisibilidade cuja 

consequência é a sua impossibilidade de crescimento.  

Como já foi demonstrado em relação a diferentes partes da Europa, e como será 

clarificado na segunda parte desta comunicação, a deslocação da arte e da cultura pode 

desempenhar um papel fundamental no processo de desenvolvimento e reabilitação 

das periferias e das áreas marginais através de festivais de teatro e eventos artísticos e 

estruturas de formação implantados fora dos limites históricos das cidades, e pode 

combater a tendência para a museificação da cidade e a sua divisão em áreas 

favorecidas e desfavorecidas. Estas manifestações mostram que os limites das cidades, 

em termos de acção cultural e de políticas locais, não constituem fronteiras inamovíveis. 

Pelo contrário, a intervenção cultural sobre estes buracos pode trazer consigo a 

redefinição das identidades das áreas, pondo-as numa situação de confronto e abertura 

regulares6. 

A existência anónima à qual se condenam as pessoas, mantendo-as também 

longe do tecido urbano, limitando a possibilidade de se exprimirem individualmente e 

como comunidade, é para Levinas o equivalente a uma verdadeira negação do ser: «La 

Negation de l’être se fait sur le plan de l’exister anonyme de l’être en general.»7 A não 

consideração de exigências, direitos e identidades específicos para as diferentes 

circunstâncias da cidade é uma falta de pensamento «político»: uma falta no princípio 

de unificação do território urbano. Se hoje fazer cidade é uma exigência imprescindível, 

também imprescindível é a criação da cidade no seu sentido mais completo.  

O arquitecto Fernando Távora, referência na arquitectura portuguesa e 

precursor de muitas ideias teóricas fundacionais sobre a cidade e o espaço colectivo, 

                                                 
6
 Por exemplo, o centro de arte André Malreaux à Créteil, ou o Festival Suresnes Cité Danse, o Festival do 

Livro em Montreuil, entidade que antigamente não estava incluída no tecido das actividades da cidade de 

Paris, ou ainda a Fábrica do Braço de Prata e a LX Factory em Lisboa, que deram a áreas descentradas – 

por razões diferentes – um novo impulso; ou as Universidades e os Centros de Estudos deslocados, que na 

última década começaram a surgir em áreas marginais das cidades, levando nova vida a sítios sem uma 

vitalidade preexistente. De facto, os exemplos poderiam ser muitos e heterogéneos. 
7
 Emmanuel Levinas, Le Temps et l’autre, Paris, PUF, 2009, p. 78. 
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convida-nos a considerar a cidade como «fruto dum sistema de circunstâncias» 

(entidades espácio-temporais autónomas), no qual o que é presente é tão importante 

quanto o que está ausente, e que se constitui como uma herança dum passado e o seu 

perpétuo debruçar-se para o futuro. Já nos anos 60 ele sublinhava como a 

descontinuidade se tornava cada vez mais a característica da cidade contemporânea, e, 

de facto, temos de reconhecer que esta descontinuidade no planeamento também 

representa uma descontinuidade nas ligações e no tecido social à qual é premente dar 

resposta. Um território fragmentado é espelho duma sociedade com fracturas, e 

reflecte também uma falha no planeamento político: aquilo que nos anos 60, sobretudo 

com a obra de Lefebvre e Foucault, se tornou evidente, foi a presença duma 

consideração do espaço vivido e do homem como produtor deste espaço – como o 

próprio Távora explica. Assim, parece-nos que no contexto actual esta consideração do 

espaço vivido (e da acção do homem sobre ele) tem de ser pensada a nível do projecto 

do habitar urbano, de forma não politizada, mas política. Hoje revela-se necessário 

preservar o quotidiano com mais força do que antes, para que a cidade não se limite a 

ser teatro da sociedade, mas espaço vivido.  

Consideramos que toda a acção humana e in primis a actividade artística, e uma 

sólida política artística a longo prazo, tem de adquirir uma nova importância vital na 

sociedade urbana contemporânea, porque a cidade é ambiente peculiar do homem, e a 

arte como actividade de auto-reflexão é característica específica da espécie humana. É 

esta acção que constitui aquele thirdspace que Lefebvre nos sugere8, e que faz da 

Cidade não apenas uma paisagem9, mas um lugar de revelação. As novas ruas por vezes 

têm nomes de poetas mas não conhecem poesia nenhuma, começam e regressam a si 

próprias sem direcção, representam lógicas incongruentes ou não-lógicas. E 

infelizmente não são sequer não-lugares mas Lugares sem espaço. Voltando às palavras 

de Calvino: 

                                                 
8
 Edward Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other Real-and-Imagined Places, Oxford, Basil 

Blackwell, 1996. 
9
 Henri Lefebvre, Espace et politique. Le droit à la ville II, Paris, Anthropos, 2000. 
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O Inferno dos vivos é o que está aqui, o inferno que habitamos todos os dias, 
que nós formamos ao estarmos juntos. Há dois modos para não o 
sofrermos. O primeiro torna-se fácil para muita gente: aceitar o inferno e 
fazer parte dele a ponto de já não o vermos. O segundo é arriscado e exige 
uma atenção e uma aprendizagem contínuas: tentar e saber reconhecer, no 
meio do inferno, quem e o que não é inferno, e fazê-lo viver, e dar-lhe 
espaço.10 
 
 
A organização do espaço é um tema específico nas artes contemporâneas, 

que procurou e encontrou expressão nas formas que estas assumiram nas últimas 

décadas: a urban dance e urban music e a própria dança contemporânea, as 

performances mas também as chamadas instalações – Site specific art –, bem 

como a arte urbana em geral, englobaram a problemática do espaço e começaram 

a representar a necessidade da sua reinvenção como meio para representar a 

própria condição humana na sua complexidade. O diálogo com o espaço já se 

tornou portanto o seu tema central. 

Todos estes fenómenos da contemporaneidade artística trabalham com o 

conceito de espaço roubado, conquistado, e com a descoberta da sensação do 

espaço sobre o corpo e do corpo como elemento activador e revelador do espaço. 

As artes souberam utilizar os espaços marginais como ambientes de exploração e 

experimentação, que entretanto se afastaram da própria marginalidade para 

ganhar uma dignidade nova, após terem ocupado uma posição de reacção. A arte 

representa hoje a procura do diálogo com a cidade como território de confronto 

entre sujeito e sociedade. Os diferentes pontos de vista e a subjectividade 

tornaram-se conteúdo da construção artística e vão produzindo novas formas de 

arte que procuram reflectir sobre o espaço colectivo, responder aos seus 

problemas e investigar a própria posição do indivíduo. Arte e espaço urbano já 

                                                 
10

 Italo Calvino, ob. cit., p. 164. 
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não são elementos separados, mas vertentes diferentes duma mesma 

«circunstância» contemporânea. 

 
Henri Lefebvre conceptualizou o espaço da cidade como activo, «poroso», 

indissociável da experiência. A cidade é, por isso, um espaço que pode continuamente 

moldar-se e acomodar-se, mas deixando continuamente as marcas da sua 

transformação. Os fenómenos artísticos contribuem também para esta inscrição 

individual e colectiva, bem como para a encenação da cidade. O espaço urbano está 

sujeito a um movimento de reprodução, envolvendo narrativas, representações, 

imaginações e experiências que o (re)definem continuamente. Michel de Certeau 

analisou, desta forma, os percursos como uma parte vital da prática quotidiana, porém 

muitas vezes invisível, criando a possibilidade de olhar para espaços negligenciados e 

também para inventar novos espaços.  

Partindo de um fenómeno artístico que teve lugar na capital portuguesa, Lisboa 

Mistura 2009, organizado pela associação Sons da Lusofonia e que decorreu no Teatro 

Municipal S. Luiz (a 28 e 29 de Novembro, www.sonsdalusofonia.com), pretende-se aqui 

reflectir sobre a cidade como espaço criativo, na medida em que é dependente das 

interpretações (práticas) que os indivíduos fazem do território que habitam. Com vista a 

estabelecermos uma ponte com a primeira parte desta comunicação, escolhemos um 

exemplo promovido por uma associação cultural, mas apoiado pelo governo local. 

Trata-se de uma prática cultural que tem uma origem marginal, embora não se localize 

nas margens da cidade. O próprio título sugere logo a reivindicação desta relação 

simbólica entre a cidade (Lisboa) e a diversidade, o carácter de experimentação que 

nela encontramos, seja cultural, artístico ou geográfico (Mistura). O espaço (físico da 

cidade) surge portanto como elemento central neste evento, o que nos leva a 

questionar de que forma é que esta prática artística e cultural se insere (ou não) num 

contexto de uma reinvenção contemporânea da cidade de Lisboa, e ainda como se 

http://www.sonsdalusofonia.com/
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relaciona quer com outras intervenções artísticas, quer com estratégias pensadas para a 

cultura nesta cidade. 

A comunidade de artistas contribui para a representação e para o 

desenvolvimento urbano, sobretudo na visualização de novas ideias sobre «lugar» e 

«comunidade» e no que diz respeito à definição de identidades próprias dentro de cada 

cidade. Paul Makeham defende um valor cívico para a performance urbana, que implica 

uma relação participativa entre a Polis e os seus habitantes: «it inables citizens to invent 

– through memory, imagination and desire – new ideas about themselves and their 

relationships with the urban landscape» (p. 158)11. Além disso, a incessante produção 

de imagens e histórias urbanas fazem-nos constantemente rever a nossa percepção da 

cidade através de processos de marketing e criação de identidade. No caso de Lisboa, há 

um evidente esvaziamento do centro e da zona histórica desertificada em termos de 

habitação e população. Há, contudo, uma crescente polarização nas várias periferias da 

cidade. Por outro lado, assiste-se a uma crescente realidade multicultural, sobretudo 

associada a certas zonas da cidade. A reinvenção de Lisboa tem passado por uma 

tentativa de criar uma imagem de uma cidade aberta, através de slogans ou de um 

discurso que privilegia uma imagem de espaço de modernidade com história; a abertura 

da cidade a outras culturas, acentuando a vocação e identidade multicultural de Lisboa 

– veja-se a título de exemplo o anúncio da EGEAC na imprensa nacional a promover os 

seus equipamentos culturais: Castelo de S. Jorge, Cinema S. Jorge, Maria Matos Teatro 

Municipal, Museu da Marioneta, Museu do Fado, Padrão dos Descobrimentos, São Luiz 

Teatro Municipal, Festas de Lisboa:  

Lisboa a vinte e quatro imagens por segundo 
Lisboa cidade cosmopolita, centro de criação, espaço de identidade, Lisboa 
cidade de imagens 
Fonte: Revista Obscena 

 

                                                 
11

 Paul Makeham, «Performing the City», Theatre Research International, vol. 30, n.º 2, Julho de 2005, p. 

150-60. 
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O anúncio assenta na ideia de uma cidade cosmopolita que atrai a diversidade e a 

criatividade. Trata-se não só de promover locais, mas também de criar uma marca da 

cidade, ou seja, de reinventar, de reescrever a cidade, tecendo mitos que a colocam 

num fluir e cruzamento geral de imagens urbanas e práticas representativas. Estas 

representações não são inocentes, visto que se encontram imersas numa complexa teia 

de políticas culturais. J. R. Short nota que as «marcas» associadas hoje em dia à cidade 

são a cidade multicultural, amiga do ambiente, rica em atracções culturais e que apoia 

novos investidores – por outras palavras, uma cidade divertida, verde, pluralista e 

empreendedora12. 

 São de salientar igualmente os esforços que têm sido empreendidos a nível da 

autarquia de Lisboa para fomentar reflexões, encomendar estudos e avaliações sobre 

várias áreas como a governação ou o planeamento, com especial relevo para a área da 

produção cultural, cultivando um modelo de cidadania participativa – veja-se a título de 

exemplo o documento «Estratégias para a Cultura em Lisboa». 

Ao analisar este evento cultural específico, ter-se-á em conta o seu contexto e as 

condições materiais de produção e recepção, material de divulgação do evento, 

incluindo descrição, objectivos delineados pela associação promotora, apoios, o próprio 

programa e local do evento. Algumas das questões que pretendemos aflorar são: de que 

forma as práticas artísticas participam ou intervêm na política e no espaço. De que 

forma estas intervenções manifestam (ou não) uma crítica dos espaços físicos e 

institucionais onde têm lugar. Interessa-nos perceber se é dada voz à identidade de 

comunidades que são representadas neste evento ou (e) se esta identidade é construída 

através da performance. É igualmente importante questionar de que forma é que num 

evento vindo das periferias da cidade (e bairros) para o seu centro histórico e 

institucional, ou seja, o mostrar diferenças culturais em palcos de salas municipais, não 

                                                 
12

 John R. Short, The Urban Order. An Introduction to Cities, Culture and Power, Oxford, Blackwell, 

1996. 
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constitui uma forma de comodificação destas práticas culturais, ou se, pelo contrário, 

permite uma acção subjectiva de interpretação e uma reabilitação do centro histórico. 

Para este estudo recorrer-se-á a uma leitura «performativa» (performative) da 

prática, por um lado, e a uma análise materialista das condições materiais (cultural 

materialist), por outro. Ambas as abordagens permitem duas formas complementares 

de análise a este evento. A leitura performativa, por um lado, é uma leitura mais 

optimista de uma prática cultural que pretende abrir-se à subjectividade dos seus 

agentes, artistas e espectadores, envolvidos numa dialéctica de encontros 

performativos com a história da cidade e a ideologia. Esta permite, sobretudo, perceber 

de que forma a «cidade oficial» confronta, negoceia e partilha práticas com a «cidade 

performativa», e quais os novos modelos de cidadania urbana e de planeamento 

cultural que dela emergem. A performance permite abarcar uma série de práticas, por 

vezes até marginais, tendo em conta texto e acção, experiências físicas, sensoriais, de 

encontros sociais que enquadram a experiência urbana em geral. Por outro lado, uma 

leitura materialista tende a ser mais céptica, ou seja, tende a mostrar um espaço que 

nas suas condições materiais (uma sala de teatro clássica), no seu contexto de produção 

(com o apoio de instituições autárquicas), vem restringir uma possível participação 

cívica. Esperamos encontrar na intersecção destes dois conceitos uma percepção mais 

complexa deste evento e da nossa vivência social contemporânea. 

 

Interacção entre alternativo e institucional 

De acordo com o programa e material de divulgação, o Lisboa Mistura 2009:  

«traz ao centro da cidade, pelo quarto ano consecutivo, outros sonhos e 
novos artistas que normalmente não têm possibilidade de se apresentar 
num festival intercultural no coração de Lisboa. Será um sítio de encontros 
de artes, de culturas e de vários projectos: um postal ilustrado da Lisboa 
contemporânea.» 
 
«A experimentação artística é o ponto de partida. […] Como a 
experimentação de novos idiomas, com novos públicos e em locais onde o 
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centro somos nós. Apresentar as artes dos bairros de Lisboa no centro da 
cidade é o que propomos com este destino» (programa) 
 
Quer o programa, quer o material de divulgação centram-se na ideia de partilha, 

experimentação, encontro e de uma nova imagem de Lisboa. Trata-se de uma prática 

artística onde se cruzam vários olhares e culturas, onde se cria uma nova cidade e uma 

nova vivência que convida à prática de uma subjectividade interpretativa. A sua 

realização numa sala de teatro comporta mais um nível de transformação do espaço, e o 

facto de reunir o público convencional e dos bairros (que normalmente não frequenta 

este espaço) produz um sentimento de partilha de grupo, uma criação colaborativa, de 

apropriação deste espaço pela periferia e apropriação da periferia pelo centro. Não se 

trata da apropriação de um espaço público, como a praça, mas de um espaço fechado, 

com acesso restrito a quem paga bilhete. Por isso, constitui uma forma circunscrita de 

comunicação cultural (circunscrita a um espaço fechado), ou seja, chega àqueles que se 

interessam, e legitima o trabalho e valor dos artistas. 

Quanto à programação do evento, incluiu participações de grupos mais ou menos 

profissionais e amadores, representando diversas nacionalidades, culturas, práticas, 

incidindo sobretudo na música (com diversos estilos musicais) e na performance, em 

sintonia com os objectivos da associação promotora. Há um intuito claro de mostrar o 

trabalho feito nos bairros periféricos de Lisboa a um público mais abrangente. Além 

disso, estas formas artísticas não têm normalmente um lugar no mercado de bens 

culturais, sendo muitas vezes resultado de condições precárias de trabalho. Portanto, 

verifica-se um objectivo de diversificar e de construir uma cidade alternativa, com vista 

a lutar contra a uma crescente «museificação da cultura». 

A edição de 2009, com a duração de dois dias, teve ainda a particularidade de 

associar a este evento outro projecto: a apresentação dos resultados de Oficina Prática 

das Artes, este de educação pelas artes. Esta Oficina dirige-se a residentes nos bairros 

de Lisboa, com o intuito de estimular a criação artística em grupo ou individualmente. 

Trata-se da consolidação de um projecto com várias vertentes, inclusivamente 
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acompanhada de publicação de livros, debates, e de pequenos documentários sobre 

Lisboa (Lisboa Mistura TV), disponíveis no site da associação. Este projecto promove-se 

como movimento que pretende não só criar uma nova imagem e prática da cidade 

(«lugar de observação e de acção na cidade», nas palavras do director artístico), mas 

também contribuir para uma reflexão para a qual são convocadas a dar testemunho 

várias figuras de destaque do âmbito artístico, cultural, autárquico, político, académico. 

Além disso, estamos na presença da intervenção de uma associação que, pelo seu 

carácter de pequena dimensão, espelha um movimento de representatividade da 

sociedade e da cidadania, com uma dinâmica cultural e educativa importante no tecido 

urbano. Neste caso, com o apoio da autarquia e outras entidades públicas e privadas. 

Estas associações representam também uma oferta cultural mais descentralizada e 

variada. Neste caso, a Sons da Lusofonia, fundada por um músico, «privilegia a 

interacção entre comunidades, pessoas e artes, estimulando o conhecimento mútuo, a 

experimentação e a criação colectiva». Esta associação instalou recentemente a sua 

sede no Bairro Alto, um local de grande vitalidade cultural, criativa e de «verdadeira 

mistura». Facto que vem reforçar espacialmente o carácter interventivo deste projecto 

através de um gesto de apropriação/inscrição de um/num território associado aos seus 

âmbitos de acção. 

Contudo, estamos na presença de uma cultura criada, produzida e difundida de 

forma consciente e propositada, através de múltiplos agentes, apresentada num 

espaço/equipamento municipal, e que, portanto, se adequa perfeitamente a uma 

imagem de multiculturalidade promovida pelo poder local. O próprio Teatro S. Luiz, nas 

suas condições (e leitura) material – incluindo quer a sua história, quer a sua 

configuração e estrutura –, é um espaço que condiciona o seu espectador a uma posição 

de consumidor (veja-se, por exemplo, o restaurante e café associados). É um espaço 

simbólico (pelo seu passado), constituindo a materialização de uma relação de poder no 

espaço, associada também a uma zona da cidade de oferta cultural e de lazer.   
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Estamos, desta forma, perante um evento que se encontra no cruzamento entre 

o fluxo de uma política urbana, e, por outro, perante uma tentativa de afirmação de 

uma identidade cultural variada, ao ser transportada para outro espaço, tratando-se, 

assim, de um festival de aproximação. Apesar das suas origens marginais, o Lisboa 

Mistura inscreve-se num sistema in/off de produção artística, social e política, 

permitindo uma diversificação de gostos e práticas de consumo, o que vem substituir o 

mercado-nicho associado geralmente ao trabalho das associações. Assim, estamos na 

presença de um hibridismo que mistura géneros, tradições e públicos, uma interacção 

entre alternativo e institucional que poderá levar à sua legitimação cultural, o que 

também é uma forma de intervir, de quebrar fronteiras – este evento decorre num local 

historicamente associado ao prestígio da cidade, mas utilizado por artistas e por um 

público que normalmente não frequentam este local. 

As práticas culturais contemporâneas, assim como a participação do público, são 

complexas e ambivalentes. É portanto necessário reavaliar a forma como as lemos, com 

vista a considerar a sua complexidade. É na negociação entre as suas forças e 

fragilidades; entre o potencial para encontros urbanos e acção individual, e a sujeição a 

uma lógica de comodificação, que poderemos encontrar uma visão mais completa 

destes fenómenos. 

As margens activas permitem novas dinâmicas na sociedade e inventam novos 

padrões espaciais, ao fomentar a mobilidade e ao interrogar as fronteiras entre 

economias, políticas e instituições contemporâneas. A prática artística pode constituir 

um dos elementos revitalizadores das potencialidades de um território, e da 

reestruturação do espaço urbano, cujas fronteiras físicas deixam de fazer sentido, e 

onde a cidade se recria continuamente através de uma intervenção participada. 

Consideramos que a marginalidade não é um limite, mas um recurso da cultura 

urbana que surge de forma espontânea, mas só com a nossa atenção pode sobreviver e 

constituir uma força de renovação e projecção para o futuro. 

 


