
O “Por detrás de um rosTO” (SER+), dinamizado por duas Terapeutas Ocupacionais

explora de forma profunda e por um período de um ano, a narrativa de vida de 10

pessoas em situação de sem-abrigo. A premissa deste projeto, inovadora no que respeita

à abordagem com esta população, é a evocação de memórias como veículo para a

reconstrução da identidade.  

Apostando no aprofundamento da narrativa de cada uma destas pessoas, esta

abordagem evita reforçar a estigmatização e afasta-se de simplificações abusivas e

reduções a evidências fáceis. Considerando que o fenómeno em Portugal carece de um

novo olhar, acreditamos que esta intervenção permite descobrir novas pistas sobre o

que é possível fazer com as pessoas em situação de sem-abrigo, dando assim a

oportunidade a novos saberes. 

A primeira edição do projeto culminou numa exposição no Centro Cultural de Cascais

que resultou das 10 vozes dos participantes e de vários artistas que se associaram ao

projeto na tentativa de tornar visíveis as pequenas grandes coisas que a Humanidade

teima em negligenciar. Intersetámos várias perceções que se cruzam num mesmo

ponto:

Parte desta exposição foram as narrativas digitais que agora partilhamos convosco! 

Este foi o mote:  "Histórias que se contam com a alma cheia de vida e vontade de criar

sem limites. Mensagens de quem vê, ouve e sente a rua e não deixa de querer ser visto,

ouvido e sentido. Luz, câmara, ação! É hora de filmar tudo aquilo que foi desenhado,

dando finalmente cor e vida à obra que cada um idealizou."

Por detrás de um rosTO

 O que é estar sem-abrigo?
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Com a realização de Guilherme Cabral - Embaixador do “Por detrás de um rosTO” - e a cinematografia de Tiago Silva, os dois da 
Mood2Create.


