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A quilo que nos habituámos a deno-
minar de arte urbana é, hoje, parte 
integrante da paisagem visual da 
cidade contemporânea. Esta é uma 
manifestação artística que deriva de 

diferentes práticas sociais e linguagens plásticas, 
resultando numa fusão inspirada quer em expressões 
minoritárias, populares e transgressoras, quer em 
manifestações estéticas mais consentâneas com o 
cânone artístico. A diversidade de técnicas, formatos 
e práticas artísticas neste campo é evidente, facto 
que é marcado pela biografia dos artistas, mas 
também pelos contextos sociais, culturais e urbanos 
onde estes atuam (Campos e Sequeira, 2018). A 
arte urbana é, por isso, uma categoria não apenas 
recente, mas também envolta em ambivalências 
várias e sujeita a múltiplos debates. São diversas 
as tensões e polaridades que atravessam a arte 
urbana contemporânea: entre a rua e a galeria, 
entre o formal e o informal, entre o espontâneo e 
o comissionado, entre o profissional e o amador 
(Bengtsen, 2014; Campos & Sequeira, 2018, 2019; 
Sequeira, 2016; Schacter, 2014).

A nosso ver, a questão da arte urbana ende-
reça, desde logo, para dois domínios de discussão 
que se cruzam.

Em primeiro lugar, o domínio da cidade e 
dos estudos urbanos, levantando um conjunto 
de questões de natureza mais micro-sociológica, 
relativamente a práticas sociais que se desenrolam 
no espaço público urbano, mas também de índole 
mais macro, sobre as dimensões mais estruturais da 
produção do espaço público urbano, no que respeita 
à construção da sua paisagem, à gestão e regulação 
do espaço, etc. Assim, têm vindo a surgir um con-
junto de novas linhas de investigação neste campo 
da arte urbana que remetem para as questões da 
turistificação, patrimonialização, gentrificação ou 
festivalização (Campos & Sequeira, 2019; Evans, 
2016; Guinard & Margier, 2017; Pavoni, no prelo), 
que dialogam claramente com os modos de pro-
duzir a cidade contemporânea. Os poderes locais 
têm vindo a assumir-se como protagonistas funda-
mentais na solidificação deste movimento artístico, 
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criando oportunidades e um contexto físico para o 
seu florescimento, mas também promovendo uma 
retórica que favorece a sua valorização, integrada 
em estratégias mais latas de promoção da arte e da 
cultura como mais-valias da cidade contemporânea. 
Não é, por isso, de estranhar que certas estratégias 
contemporâneas de city-branding recorram à arte 
urbana, enquadradas numa retórica algo banalizada 
que remete para a ideia da “cidade criativa” (McAu-
liffe, 2012; Schacter, 2014; Mould, 2015).  

Em segundo lugar, a emergência da arte 
urbana pode ser debatida a partir de um conjunto 
de questões que se têm revelado centrais no qua-
dro da sociologia da arte. Deste ponto de vista, o 
movimento da arte urbana pode ser estudado no 
quadro de processos artificação e institucionalização 
de um conjunto de práticas e expressões estéticas 
de índole tradicionalmente informal (Campos, 2010, 
2013; Bengtsen, 2014). A sua gradual legitimação e 
institucionalização tem aberto oportunidades de car-
reira e profissionalização (Kramer, 2010; Bengtsen, 
2014; Campos & Sequeira, 2019), correspondendo à 
criação de um novo mundo da arte (Bengtsen, 2014). 
A este respeito é relevante debater o surgimento de 
um conjunto de actores sociais que ganham parti-
cular evidência na constituição deste novo mundo 
da arte (curadores, críticos, colecionadores, etc.)

A proposta deste dossiê surge na sequência 
do congresso realizado em 2017 na Escola Supe- 
rior de Educação e Ciências Sociais – Instituto Po- 
litécnico de Leiria, no âmbito da segunda edição 
do Arte Pública Leiria. O objetivo central do 
congresso foi o de debater a arte urbana na sua 
pluralidade, dando atenção não apenas aos dife-
rentes contextos geográficos, sociais, culturais e 
económicos que a enformam, mas também à multi-
plicidade de manifestações estéticas e plásticas que 
se enquadram nesta categoria lata. Pretendemos 
transferir este objetivo para o dossiê temático 
que aqui se apresenta, resgatando um conjunto 
de trabalhos que se destacaram pela qualidade, 
pertinência e originalidade da temática, dando 
particular atenção aos critérios da pluridiscipli-
naridade e diversidade dos contextos empíricos, 
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de modo a produzir um dossiê diversificado nas 
abordagens ao tema.

O dossiê inicia-se com um artigo da autoria de 
Ana Estevens, Agustín Cocola-Gant, Daniel Malet 
Calvo e Filipe Matos, intitulado “As artes e a cultura 
nas práticas hegemónicas e alternativas na cidade 
de Lisboa. O caso do Largo do Intendente”. Neste 
artigo os autores reflectem sobre o papel que as 
artes e a cultura têm assumido nas últimas décadas 
para a regeneração de determinados bairros e para a 
fabricação de uma certa imagem de cidade. A partir 
do caso concreto do Largo do Intendente, que nos 
últimos anos foi alvo de um investimento forte no 
sentido da sua reabilitação, os autores examinam 
as contradições e as tensões existentes entre a 
implementação de políticas públicas de regeneração 
urbana e a emergência de espaços alternativos cul-
turais e artísticos. A partir deste caso discutem-se 
os fenómenos de turistificação ou gentrificação que 
surgem arrastados por uma aposta nas artes e na 
cultura como motores de dinamização económica 
e de promoção da cidade neoliberal.

José Luís Abalos Júnior é o responsável pelo 
artigo seguinte, que nos encaminha para direcções 
e contextos completamente distintos. O seu artigo 
denominado “Os gestos da arte urbana: por uma 
etnografia das gestualidades”, conduz-nos a uma 
análise mais microscópica, atenta não apenas à 
materialidade urbana, mas essencialmente ao corpo, 
à performance e ao gesto que se encontram na 
base de qualquer acção artística. Com base numa 
pesquisa de natureza etnográfica realizada em Porto 
Alegre (Brasil), o autor propõe uma “etnografia das 
gestualidades”, que permita, precisamente, desvelar 
esta dimensão tão esquecida pela pesquisa social. 
É o corpo presente na cidade, que se move, que 
sente e contacta com a materialidade urbana, com 
os edifícios, com os muros e com as barreiras do 
edificado. É o mesmo corpo que segura e movimenta 
as ferramentas artísticas (lata de spray, marcador, 
etc.), com vista à produção singular de um conjunto 
de símbolos (assinaturas, figuras, etc.). Não há 
autor sem gesto.

O texto seguinte desloca-se da materialidade 
e corporeidade do acto artístico, para se centrar 
numa dimensão incontornável do mundo actual: 
as tecnologias e circuitos digitais. Catarina Valente 
e Helena Elias propõe-nos a discussão deste tema 
no seu artigo “As smart-cities e a arte pública. O 
contributo da curadoria no universo digital”. Sabemos 
que as cidades não têm apenas existência material, 
mas co-existem numa realidade paralela, num meio 
chamado de “virtual”, por onde circula uma infinidade 
de imagens e sons. A cidade material duplica-se via 
ecrãs electrónicos e digitais. Como não poderia deixar 
de ser, isto tem impacto nas diferentes formas de 
arte existentes na cidade. A curadoria digital propõe, 
precisamente, estabelecer uma mediação entre estas 

duas realidades, procurando criar modelos coerentes 
e eficazes de divulgação destas expressões estéticas 
através dos circuitos digitais.    

Sabemos que as cidades actualmente apos-
tam, cada vez mais, numa lógica de promoção 
das artes e da cultura que surge sob o formato 
de Festival. Envolvendo as mais diversas áreas 
e formatos, a festivalização da cultura é algo 
que se vem acentuando nas últimas décadas e 
que se enquadra nos processos de promoção da 
imagem das cidades. Manuel Garcia-Ruiz, retrata 
precisamente esta tendência a partir de um caso 
concreto. No seu artigo denominado “Festivais de 
luz e eventos de luz em Portugal. Entre cultura e 
promoção turística do território.” o autor analisa 
os resultados exploratórios de uma pesquisa em 
curso em território nacional. Apesar da presença 
tímida que este tipo de festivais tem no nosso 
país, é destacada a relevância que estes detêm na 
dinamização da economia da noite e na promoção 
do turismo cultural em diferentes cidades.

No artigo seguinte, Vitor Barros e Chiara 
Pussetti, num tom mais ensaístico, discutem as 
transformações pelas quais passou a arte urbana 
nos últimos anos e como esta vai acompanhando 
uma reconfiguração das próprias cidades. Com o 
título “O Terceiro Lado do Muro. A Arte e as suas 
Cidades”, os autores destacam o processo de insti-
tucionalização e normalização da arte urbana que 
hoje se converteu numa mais-valia para a valoriza-
ção da paisagem e promoção do território. O caso 
de Lisboa é, a este propósito paradigmático, pois o 
processo de maior reconhecimento e visibilidade da 
cidade no exterior é acompanhado por um conjunto 
de acções que procuraram promover a arte urbana 
enquanto instrumento de regeneração urbana e 
de transformação da paisagem. Tudo isto acontece 
num contexto sociopolítico, marcado pelo sucesso 
da retórica do empreendedorismo e da competitivi-
dade das indústrias culturais e criativas na cidade, 
que encontram de facto uma correspondência nos 
diversos projectos de arte urbana que existem na 
cidade e que servem como cenário ideal para a 
fabricação desta narrativa.

A encerrar o dossiê, temos o contributo de 
André Carmo, Filipe Matos e Sónia Pereira “Re- 
generação urbana através da cultura e das artes: 
o caso do Barreiro”, que retoma a linha de dis- 
cussão que abriu este dossiê, desta feita tomando 
como estudo de caso uma cidade de caracterís- 
ticas pós-industriais. A partir de entrevistas a diver-
sos actores-chave, os autores propõem mapear 
a forma como as artes e a cultura são representa- 
das na cidade do Barreiro, servindo para construir 
toda uma narrativa em torno da identidade da cidade. 
Estas parecem, de facto, ser dimensões de relevo, 
destacadas por diferentes actores do sector público 
e privado que se confrontam com uma reinvenção 
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da identidade do território que tenha em linha de 
conta uma certa contemporaneidade artística e 
cultural, mas também uma memória histórica que 
serve como diferenciador simbólico relevante.

Fora do dossiê, o presente número da revista 
Fórum Sociológico inclui um artigo de Josemari 
Quevedo, António Carvalho, Paulo Fonseca e João 
Arriscado Nunes “Ciência, Tecnologias Emergentes e 
Sociedade: o caso dos debates sobre nanotecnolo-
gias em Portugal” em que se discute o envolvimento 
público com nanotecnologias em Portugal. A partir 
de dois estudos de caso os autores analisam como 
as nanotecnologias mobilizam diferentes públicos 
e promovem ecologias de participação distintas. 
Enquanto num dos casos, os cidadãos são parte 
importante na definição dos riscos éticos, sociais, 
ambientais e de saúde associados às nanotecnolo-
gias, no outro existe uma clara diferenciação entre 
cientistas e cidadãos sendo que, a estes últimos, 
é reservado um papel passivo e sem possibilidade 
de intervenção na dos referidos riscos.

Notas

1 O presente dossiê foi organizado no âmbito do projeto 
TransUrbArts - Emergent Urban Arts in Lisbon and São 
Paulo (IF/01592/2015), financiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (FCT).
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AS ARTES E A CULTURA NAS PRÁTICAS HEGEMÓNICAS E ALTERNATIVAS 
NA CIDADE DE LISBOA. O CASO DO LARGO DO INTENDENTE1

THE ARTS AND CULTURE IN HEGEMONIC AND ALTERNATIVE PRACTICES IN THE CITY 
OF LISBON. THE CASE OF LARGO DO INTENDENTE
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Resumo

A arte, a cultura e a criatividade são, atualmente, vendidas como um símbolo de status e passaram 
a fazer parte de narrativas e práticas hegemónicas relacionadas com processos de regeneração. 
Neste artigo, examinamos as contradições e as tensões entre a implementação de políticas públicas 
de regeneração urbana e a emergência de espaços alternativos culturais e artísticos, utilizando 
como estudo de caso o Largo do Intendente. Utilizando uma perspetiva crítica e métodos cruza-
dos (entrevistas, observação e registo etnográfico), analisámos o papel das artes e da cultura no 
processo de gentrificação promovido pelas políticas públicas. Num momento de rápidas mudanças, 
onde os mesmos modelos são usados em diversas cidades por todo o mundo, importa continuar 
a acompanhar e a perceber o modo como na cidade de Lisboa estes processos se manifestam.

Palavras-chave: arte, cultura, regeneração urbana, Lisboa

Abstract

Arts, culture and creativity are currently sold as a symbol of status and have become part of hege-
monic narratives and practices related to regeneration processes. In this article, we examine the 
contradictions and tensions between the implementation of urban regeneration public policies and 
the emergence of cultural and artistic alternative spaces, using as case study the Intendente Square. 
Using a critical perspective and cross methods (interviews, observation and ethnographic record), 
we analyzed the role of arts and culture in the gentrification process promoted by public policies. 
In a time of rapid change, where the same models are used in several cities around the world, 
it is important to follow and understand the way these processes manifest themselves in Lisbon.

Keywords: arts, culture, urban regeneration, Lisbon

Introdução 

Os agentes do poder local têm utilizado a ar- 
te e a cultura como motores de regeneração urbana. 
Este não é um tópico novo e tem sido bastante 

explorado na literatura nacional e internacio- 
nal. Apesar de este processo incutir uma nova 
dinâmica (económica, social e cultural) às cidades, 
tem, também, inerentes diversas consequências 
negativas que fomentam a promoção imobiliária 
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e habitacional, que tem implícita a gentrificação 
e a expulsão das classes sociais menos favore-
cidas, o aumento do turismo, a mercantilização 
ou a securitização do espaço. Não obstante estas 
constatações, este é ainda um modelo usado e 
reproduzido em Lisboa. 

Neste artigo pretendemos enfatizar as dicoto-
mias e as tensões entre os diferentes usos políticos 
e sociais da arte. Por um lado, os coletivos artísticos 
alternativos instalam-se nas áreas onde têm acesso 
a rendas mais baixas e implementam nas suas prá-
ticas a crítica à cidade neoliberal. E, por outro, o 
poder local implementa políticas ancoradas na arte 
e na cultura com o objetivo de atrair turistas, novos 
usuários e a classe criativa. A criatividade artística 
e cultural passa a constituir  um elemento essencial 
para as políticas urbanas, nomeadamente enquanto 
meio de potenciar competitividade entre cidades e 
crescimento económico (Florida, 2002). Apesar de 
ambicionarem confrontar e criticar os processos de 
instrumentalização da arte e da cultura, acreditamos 
que estas dinâmicas alternativas, paradoxalmente, 
contribuem ativamente para processos de regene-
ração urbana liderados pelo mercado, estimulando 
processos de gentrificação. 

As políticas de regeneração urbana em Lisboa, 
e, particularmente, no caso apresentado neste 
artigo, encaixam perfeitamente nestas dinâmicas. A 
Mouraria tem passado por processos de regeneração 
top-down, nos quais as iniciativas culturais têm sido 
protagonistas. Simultaneamente, este bairro ante-
riormente percecionado como miserável e insalubre 
no imaginário urbano está a experienciar processos 
de profundas mudanças, atraindo investidores, visi-
tantes e usuários de classe média. Curiosamente, as 
políticas públicas locais estimularam ativamente a 
atração de artistas e de “alternativos” como forma 
de criar uma nova imagem e novos usos nesta área 
“decadente”. As rendas baixas e o ambiente autêntico 
contribuíram para atrair grupos de artistas, estudan-
tes e populações jovens com elevado capital cultural 
(potenciais marginal gentrifiers2). Neste contexto, 
este artigo discute as ligações entre i) estratégias 
neoliberais de regeneração urbana liderada pela arte 
e pela cultura; ii) artistas e comunidade local; e iii) 
gentrificação. Procuramos demonstrar que, num 
contexto de liberalização dos mercados, as iniciati-
vas artísticas e culturais revalorizam os territórios, 
contribuindo diretamente para a valorização imobi-
liária, que é apropriada por investidores privados, 
acelerando processos de gentrificação.

Cultura e regeneração liderada
pelo mercado e pela gentrificação 

Na cidade contemporânea verifica-se uma 
progressiva dicotomia e tensão entre os usos 
sociais e políticos da arte e da cultura. Primeiro, 

e de acordo com os princípios associados à ideo-
logia neoliberal, os agentes do poder local têm 
implementado políticas de regeneração urbana 
lideradas pela arte e pela cultura, com o objetivo 
de atrair novos residentes, usuários de classe 
média e turistas. Para este grupo com capital 
cultural elevado (Cameron & Coaffee, 2005), a 
escolha do bairro de residência, de consumo ou de 
saídas noturnas constitui uma componente-chave 
na sua construção identitária e de estilo de vida. 
Verificam-se estreitas ligações entre a escolha do 
lugar para habitar, as experiências subjetivas de 
capitalização socio espacial e a sua satisfação. A 
emergência de jovens profissionais que tendem a 
sentir-se atraídos pelas amenidades e estilos de 
vida culturais oferecidos pelos centros das cidades é 
um fenómeno identificado desde a década de 1980 
(Harvey, 1989; Ley, 1996). Na lógica da liberalização 
dos mercados, a tendência tem sido de promoção 
da “cidade criativa” (Florida, 2002; Landry, 2000) 
enquanto narrativa hegemónica, apesar de o pró-
prio Richard Florida reconhecer que a maioria dos 
lugares criativos tendem, também, a exibir formas 
de desigualdade socioeconómica e gentrificação 
(Peck, 2005). Assim, a criatividade artística e 
cultural tem-se tornado um elemento subjacente 
a múltiplas políticas urbanas, um instrumento de 
crescimento económico e de competitividade entre 
cidades e a panaceia para a decadência urbana que 
resultou do processo de desindustrialização e, mais 
recentemente, da crise económica e financeira de 
2008 (Carmo, 2012; Cocola-Gant, 2009; Estevens, 
2017). Em segundo lugar, os artistas e os movimen-
tos sociais têm usado a arte e a cultura de formas 
distintas, particularmente, enquanto instrumento 
de resistência, mudança e transformação das 
relações sociais (Marcuse, 2007), implementando 
práticas que constituem uma crítica evidente à 
cidade neoliberal. Estes movimentos, espaços e 
práticas, através de um leque diversificado de 
formas de expressão, estão associados a fatores 
que contribuem para ativar a consciência política 
face à mudança urbana, divergindo das narrativas 
hegemónicas da cidade criativa (Florida, 2002) e 
criando novas urbanidades (André, 2017). Deste 
modo, enfatizamos duas tensões/contradições entre 
i) o uso da arte e da cultura enquanto receita para 
a resolução da decadência urbana e ii) o uso da arte 
e da cultura enquanto crítica. É relevante realçar 
que, no processo de procura de espaços vagos e 
de rendas comportáveis, é frequente os coletivos 
artísticos e culturais localizarem-se em áreas urba-
nas centrais decadentes (Zukin, 1982), que serão, 
posteriormente, alvo de programas neoliberais de 
regeneração liderados pela arte e pela cultura. 
Argumentamos, assim, que as práticas artísticas 
destes coletivos contribuem, inevitavelmente, para 
a regeneração urbana liderada pelo mercado e para 
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processos de gentrificação, mesmo que as suas 
intenções sejam antagónicas a essas dinâmicas. 

A literatura sobre gentrificação fornece diversas 
pistas sobre esta dicotomia. Rose (1984) utiliza o 
termo marginal gentrifier para se referir a jovens 
com reduzido capital económico mas com elevado 
capital social e cultural, que tendem a instalar-se em 
bairros decadentes nas fases iniciais do processo de 
gentrificação, atraídos pelos reduzidos valores das 
rendas, pela proximidade do local de trabalho, pelas 
suas redes sociais e por estilos de vida não conven-
cionais. Ley (1996) e Zukin (1982) sublinham que 
artistas, estudantes e jovens com elevado capital 
cultural constituem a linha da frente da reconfi-
guração dos valores simbólicos de áreas urbanas 
decadentes (antes da chegada destes gentrifiers, 
muitos destes bairros são habitados por classes de 
baixos rendimentos e por imigrantes). Estes jovens 
cosmopolitas com habilitações superiores são atraídos 
pela “diversidade” e “multiculturalidade”, que, muitas 
vezes, é o primeiro elemento a ser capitalizado no 
processo de regeneração. Na verdade, as noções de 
“diversidade”, “autenticidade” e “tradicional” estão 
omnipresentes nos discursos de comercialização 
destas áreas urbanas, identificadas (primeiramente 
pelos marginal gentrifiers e, posteriormente, pelo 
poder local e pelos investidores imobiliários) como 
elementos de mudança positiva em relação à anterior 
má reputação.  

Importa-nos enfatizar que a emergência de clus-
ters artísticos e culturais alternativos em áreas urba-
nas degradadas funcionam como íman para turistas, 
estudantes e jovens, que contribuem decisivamente 
para a mudança da imagem dos lugares, influenciam 
os mercados imobiliários e estimulam a abertura 
de novos estabelecimentos de comércio e serviços 
que se adequam às suas preferências. Verifica-se 
frequentemente, nos processos de implementação 
de políticas públicas de regeneração urbana, que 
tanto os agentes do poder local como os agentes 
imobiliários estimulam intencionalmente a instala-
ção de coletivos artísticos e culturais, oferecendo 
exemplos de artistic modes of production (Zukin, 
1995). Com efeito, a fase de gentrificação marginal 
consiste num período de mix social, emancipação, 
criatividade e, inclusivamente, solidariedade comu-
nitária (Caulfield, 1989). No entanto, esta constitui 
apenas a fase preliminar que precede a chegada 
de projetos públicos e de iniciativas privadas de 
reabilitação imobiliária, comércio e serviços. Nesta 
perspetiva, a instalação destes grupos “alterna-
tivos” constitui um passo inicial necessário para 
assegurar a “limpeza” da área, enquanto se prepara 
a sua transformação de “marginal” em “diversa”, 
de “problemática” em “vibrante” e de “caótica” 
em “excitante” nas brochuras promocionais e nos 
portais digitais “cool”. De certa forma, o capitalismo 
urbano requer este “renascimento cultural” para 

aumentar o valor dos imóveis que, expectavelmente, 
serão vendidos a classes sociais com maior poder 
económico. Deste modo, os estilos de vida e as prá-
ticas culturais alternativas trazidas por estes jovens 
serão, também eles, capturados e comercializados 
(Carmo et al, 2014). Esta apropriação acontece 
habitualmente quando, para assegurar o pagamento 
das rendas dos seus espaços, os coletivos artísticos 
e culturais promovem eventos públicos como festas, 
espetáculos performativos e jantares, que atraem 
jovens consumidores para essa área. O processo 
é tanto mais paradoxal e perverso quanto, numa 
segunda fase de gentrificação, se verifica que estes 
marginal gentrifiers são afastados pelo aumento das 
rendas e pela pressão dos proprietários imobiliários 
(Ley, 1996; Zukin, 1982), concluindo, assim, o ciclo 
de regeneração urbana.

Caso de estudo e metodologia

A Mouraria está localizada no centro da cidade 
de Lisboa, sendo um dos bairros mais antigos da 
cidade (Figura 1). Desde a sua edificação, a Mouraria 
tem sido constantemente uma área estigmatizada, 
associada à pobreza e à marginalidade.

O contexto sociogeográfico da Mouraria é 
complexo, imbuído de preconceitos, estigmatização 
e segregação sociais (Menezes, 2012), e sinónimo 
de marginalidade, insegurança e condições de vida 
insalubres. Alguns fatores ajudam-nos a compreender 
o enquadramento do bairro: condições de habitação 
precárias, sobrerrepresentação de população idosa e 
com baixas habilitações literárias e concentração de 

Figura 1  O bairro da Mouraria, em Lisboa

Fonte: Imagem elaborada por Leandro Gabriel (2014).
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população imigrante. Segundo os dados dos Censos 
de 2011, 25% da população tinha apenas a educação 
primária. Estes Censos indicam, também, uma sig-
nificativa diminuição da população residente (- 53% 
entre 1981 e 2011). Ou seja, nas últimas décadas 
verificou-se um processo de abandono do bairro, 
proporcionando um estágio de pré-gentrificação: 
residentes vulneráveis com baixos rendimentos, 
habitações degradadas e uma área estigmatizada.

O Largo do Intendente Pina Manique (Largo do 
Intendente) constitui um espaço emblemático do 
bairro. Nas últimas três décadas foi marcado pelo 
estigma: a prostituição, o tráfico e o consumo de 
drogas eram práticas comuns. No final dos anos 90, 
após a demolição do bairro do Casal Ventoso3, conhe-
cido pelas práticas de tráfico de droga, observou-se 
a deslocação de muitas destas atividades para a 
Mouraria e para o Largo do Intendente, afetando 
o quotidiano dos seus habitantes e reforçando o 
estigma social já existente.

Apesar de o bairro já ser um território de imi-
gração identificado desde os anos 80, a dinâmica 
migratória é, atualmente, mais notória: os Censos de 
2011 estimavam que cerca de 16% dos habitantes 
eram estrangeiros. O bairro tem atraído imigrantes 
de várias nacionalidades, inicialmente provenientes 
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP) e da Índia e, posteriormente, do Paquistão, 
Bangladesh e China. Diversos trabalhos de inves-
tigação sobre imigração (Mapril, 2010; Malheiros, 
2008; Malheiros et al., 2012) sublinham a importân-
cia do espírito “empreendedor” destes migrantes, 
enquanto característica construtora da identidade e 
da vivência modernas do bairro. Inicialmente, este 
ambiente de diversidade étnica e cultural contribuiu 
para aumentar a estigmatização social desta área 
mas, progressivamente, esta imagem mudou e o 
substrato da diversidade étnica e cultural foi cap-
turado e apropriado pelas políticas de regeneração 
impulsadas pelas autoridades municipais. 

Desde meados dos anos 2000, a revitalização 
do Largo do Intendente tornou-se uma prioridade 
política para a Câmara Municipal de Lisboa (CML). A 
estratégia da CML priorizou, por um lado, a atração 
de novas atividades culturais e artísticas para esta 
área e, por outro, a reabilitação e higienização do 
espaço público (Estevens, 2017). A implementação 
destas medidas iniciou-se em 2009, envolvendo a 
mudança do gabinete do Presidente da CML para o 
largo, uma ampla cobertura mediática concebida com 
o intuito de mudar a imagem do bairro e a atribuição 
de subsídios a coletivos culturais e artísticos. Desde 
então, a mercantilização da “diversidade” e do “cos-
mopolitismo” penetraram as narrativas dos projetos 
de regeneração urbana, bem como dos festivais 
culturais patrocinados pela CML. Um dos exemplos 
mais conhecidos foi a reconversão da Praça Martim 
Moniz de modo que representasse a “diversidade” 

dos habitantes locais: no chamado Mercado de Fusão 
promoveram-se stands permanentes de restauração 
alusivos à gastronomia de diversos locais e culturas 
internacionais, incluindo motivos decorativos multi-
culturais4. Também a partir de 2009, a CML começou 
a organizar o Festival Todos5, um evento cultural e 
musical que visa representar as expressões artísti-
cas das diversas culturas presentes em Lisboa. As 
primeiras quatro edições do festival (2009-2012) 
decorreram na área do Intendente, Mouraria e Mar-
tim Moniz, e a partir daí este festival tem percorrido 
diversas áreas da cidade onde a autarquia pretende 
implementar políticas de regeneração. Para Nuno 
Oliveira (2013, p. 602) convém “ter presente que, 
contrariamente ao que um certo interculturalismo 
benigno quer fazer crer, este campo de interpretações 
não é politicamente inocente”. 

Adicionalmente, em 2012, efetivou-se a libera-
lização do mercado privado de arrendamento, após 
a aprovação de um novo regime jurídico do arren-
damento urbano6, que foi alvo de múltiplas críticas 
e protestos da parte de inquilinos, associações e 
movimentos pelo direito à habitação e à cidade. Esta 
reforma veio facilitar a rescisão e o aumento do valor 
dos contratos anteriores a 1990, protegidos até aí, 
promovendo indiretamente despejos e a prolifera-
ção do alojamento local num contexto de sucesso 
turístico da cidade. Complementarmente, o Estado 
implementou ainda políticas de habitação adicionais, 
como incentivos fiscais para fundos de investimento 
imobiliário, simplificação e aceleração dos processos 
de licenciamento, a atribuição de vistos Gold para 
investimentos superiores a meio milhão de euros e 
isenções para residentes não habituais. Criaram-se, 
assim, condições para estimular múltiplas iniciativas 
privadas de investimento na reabilitação imobiliária 
e para a instalação de novos usuários, de classe 
média-alta, acompanhados pela abertura de novos 
estabelecimentos comerciais que vieram cobrir as 
necessidades de consumo dos novos habitantes e 
modificaram radicalmente as paisagens e vivências 
de algumas áreas da cidade. 

A escolha do Largo do Intendente para 
estudo de caso prende-se com a importância que 
este território adquiriu recentemente na cidade, 
fomentando as mesmas dinâmicas anteriormente 
estudadas noutras cidades europeias, por exem-
plo em Barcelona (Estevens, 2017; Cocola-Gant, 
2009). Neste contexto, partimos de trabalhos de 
investigação anteriores (nomeadamente, da inves-
tigação conducente à realização de doutoramento 
(Estevens, 2014) e do projeto RUcaS7), em que se 
explorou as políticas públicas culturais associadas 
ao processo de regeneração nesta área, entre 2009 
e 2014. Este background e uma reflexão sobre a 
realidade atual suscitaram interesse pelo papel 
das artes e da cultura no processo de gentrificação 
promovido pelas políticas públicas. A metodologia 
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aplicada consiste em trabalho de campo e recolha 
de informação secundária realizada pelos autores 
em projetos de investigação anteriores, bem como 
em observações e registos etnográficos que permi-
tiram complementar a informação anteriormente 
recolhida e responder aos objetivos referidos. Em 
complemento à análise crítica das políticas públi-
cas e a um conjunto alargado de entrevistas em 
profundidade a decisores políticos, atores culturais 
e moradores, realizadas anteriormente, fizemos, 
entre 2015 e 2018, observações de campo regulares 
no Largo do Intendente e em diversos coletivos e 
associações culturais instalados na área. Em 2018, 
realizámos três entrevistas em profundidade, com 
guião, a representantes destes grupos e diversas 
entrevistas informais com usuários da área. 

Estratégias de regeneração na Mouraria
e no Largo do Intendente

O Programa de Ação do Quadro de Referência 
Estratégica Nacional8 (PA) para a Mouraria foi apro-
vado em 20099. O projeto era constituído por quatro 
elementos principais: 1) a transformação do espaço 
público e do ambiente urbano; 2) a reabilitação de 
um quarteirão de habitação degradado para dar lugar 
a um hub criativo, Centro de Inovação da Mouraria; 
3) a valorização das artes e ofícios; e 4) a revalori-
zação do ambiente sociocultural, com especial ênfase 
na atração de turismo. O PA enfatizava o papel da 
cultura e de novos espaços públicos como meios 
para estimular a revitalização da área. A título de 
exemplo, a reinvenção das memórias tradicionais 
do bairro, com especial enfoque no fado (Menezes, 
2012), constituiu uma linha estratégica central com o 
objetivo de transformar a imagem deste lugar estig-
matizado. Estas iniciativas locais devem ser vistas 
como parte de uma estratégia de city-branding mais 
alargada da cidade de Lisboa onde é dinamizada a 
“marca Lisboa”. Tal como o “modelo Barcelona”, esta 
marca tem objetivos que ultrapassam largamente 
os planos de cada bairro, no sentido da projeção 
internacional da cidade, focando-se na identidade, 
tradição, diversidade, vida cosmopolita, modernidade 
e celebração da cidade. Esta estratégia de marketing 
é consonante com o que Peck e Theodore (2012) 
referem como iniciativas com fortes ressonâncias 
simbólicas, orientadas para o mercado e baseadas 
na criatividade, sustentabilidade ou habitabilidade. 
Neste sentido, integra-se numa dinâmica global de 
criação de cidades competitivas e eficientes na atração 
de investimento, visando criar a imagem da “cidade 
ideal”, segura e higienizada, o que no quadro das 
intervenção do PA se integra perfeitamente. 

No Largo do Intendente, as intervenções do PA 
decorreram em dois eixos principais: na transfor-
mação do espaço público e ambiente urbano (Eixo 
1) e na revalorização do contexto sociocultural e 

turístico (Eixo 4). O início do PA10 foi celebrado com 
dois espetáculos de ópera (um no Largo do Inten-
dente e outro no Largo da Achada) e um espetáculo 
de fado (no Largo da Severa). As medidas relativas 
ao Eixo 4 devem ser lidas tendo em conta outras 
iniciativas a decorrer em simultâneo, nomeadamente 
o programa Bairros e Zonas de Intervenção Prioritá-
ria11 (BIP-ZIP). Os projetos subsidiados nesta área 
da cidade estavam sobretudo relacionados com as 
artes, a cultura e a criação de espaços “criativos”. 
Considerando conjuntamente as intervenções do 
PA e do BIP-ZIP12, a área envolvente do Largo do 
Intendente experienciou uma profunda regeneração 
do espaço público e a instalação de diversos artistas. 
Em simultâneo, a CML promoveu ainda diversos 
espetáculos no Largo, como o Bairro Intendente 
em Festa ou o mencionado Festival Todos, como 
forma de abrir o espaço às atividades de lazer e 
consumo. Como afirmou um dos entrevistados, 
“quando se desejava organizar um espetáculo na 
praça, o município apoiava imediatamente”. 

Após estas transformações físicas e simbólicas, 
o bairro cresceu e tornou-se uma nova área fes-
tiva, alternativa e trendy de Lisboa. Desde então, 
seguiram-se, por um lado, uma vaga de investimento 
privado, nomeadamente dirigido à criação de bares, 
restaurantes e à reabilitação imobiliária, e, por 
outro, à instalação e criação de diversas organiza-
ções culturais e artísticas, muitas delas subsidiadas 
por fundos públicos, que também abriram bares e 
espaços de consumo para gerar receitas por forma 
a pagar o arrendamento dos espaços. A transforma-
ção da área também não é alheia à implementação 
de estratégias de securitização do espaço, com o 
objetivo de controlar o tráfico, o consumo de drogas 
e a prostituição (Tulumello, 2016). 

De facto, a área foi revitalizada e o Largo 
do Intendente tornou-se um dos espaços mais 
badalados da cena alternativa lisboeta. Contudo, 
a estratégia implementada não significou a melho-
ria das condições de habitação e da qualidade de 
vida dos habitantes. Pelo contrário, a estratégia 
implementou medidas que contribuiu para uma 
“limpeza” social e para a substituição dos seus 
habitantes e usuários “problemáticos”, por novos 
grupos de classe média potenciando a atração de 
investimento privado. Nos últimos anos, a dinâmica 
de reabilitação do edificado, uma velha reivindicação 
dos atores locais, foi impulsionada pelo novo regime 
jurídico do arrendamento urbano e protagonizada 
por grupos privados de investimento imobiliário. 
Esta dinâmica tem motivado o despejo de vários 
residentes do bairro, tornando-se a habitação uma 
questão crescente e urgente para os habitantes 
(Cocola-Gant & Gago, 2019).  

Em paralelo, diversos projetos artísticos e 
culturais emergiram no território, tornando-se com-
ponentes centrais para a atração de novos usuários, 
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para a  instalação de novos espaços comerciais e 
para a mudança da imagem do bairro. Curiosamente, 
o resultado aparenta ser fruto de um processo de 
regeneração urbana de índole cultural bottom-up, 
tratando-se, na realidade, de um processo top-down 
focado na revitalização de territórios empobrecidos 
através da atração de indivíduos com capitais econó-
mico e cultural mais elevados. Por outras palavras, se 
o objetivo inicial destes coletivos artísticos e culturais 
alternativos pressupunha uma lógica de inclusão das 
expressões de “diversidade” e “multiculturalidade” que 
caracterizavam a área, na realidade estes têm contri-
buído, mesmo que de forma não intencional, para a 
sua progressiva anulação e expulsão. A responsável 
por um dos espaços do Largo referiu que “sentimos 
que também poderíamos ser uma ferramenta que 
ajudasse ao processo de transição integrada. Ou seja, 
que tentasse remar contra o movimento natural dos 
processos de mudança sócio-urbanística, que é o que 
toda a gente fala de gentrificação”. 

Importa-nos enfatizar ainda dois pontos adicio-
nais. Em primeiro lugar, outros coletivos e associações 
de diversas índoles também se instalaram na área, 
atraídos pela disponibilidade de espaços com rendas 
baixas. Tal como os coletivos artísticos subsidiados 
pela CML, estes coletivos também organizam eventos 
musicais, festas e jantares, como forma de pagar as 
suas rendas. Isto resultou na formação de um cluster 
cultural e artístico “underground” que oferece uma 
intensa agenda cultural dirigida para o que categori-
zámos de “consumidores alternativos”. Em segundo 
lugar, é importante realçar que i) Lisboa está a 
experienciar um boom turístico, particularmente forte 
desde 2014; e que ii) este boom é crescentemente 
liderado por jovens visitantes, incluindo alunos do 
programa Erasmus, atraídos pela imagem da cidade 
enquanto lugar de diversão barata (Malet Calvo, 
2018). Consequentemente, desde 2014, a agenda 
cultural alternativa produzida por estas organizações 
tem sido crescentemente apropriada por jovens visi-
tantes que preferem evitar a vida noturna mainstream 
de Lisboa, optando por experiências e espaços de 
lazer mais “autênticos”. Estes espaços tornaram-se 
novos pontos de encontro para estudantes Erasmus 
e têm sido incluídos em guias de viagens internacio-
nais enquanto sítios a não perder para quem quer 
experienciar uma das áreas mais “cool” de Lisboa.

Atualmente, e tendo por base os padrões de 
consumo dos jovens (locais e visitantes) que pro-
curam ambientes urbanos específicos, destacam-se 
dois eixos urbanos principais onde decorrem as 
atividades culturais e noturnas em Lisboa: i) o eixo 
do Bairro Alto, Santos e Cais do Sodré; e ii) o eixo 
do Intendente e da Mouraria (ao longo da Avenida 
Almirante Reis). O primeiro oferece uma concentração 
de bares e discotecas nas áreas mais centrais da 
cidade, em ambientes habitualmente mais comerciais 
e sobrelotados, frequentados sobretudo pelos “con-

sumidores mainstream” – jovens locais, estudantes 
estrangeiros e turistas que procuram ambientes 
especializados na noite, de grande concentração 
humana e onde a “loucura noturna” seja habitual. 
Estas áreas, anteriormente também deprimidas e 
problemáticas, especializaram-se progressivamente 
em funções relacionadas com as atividades noturnas, 
após atravessarem processos de gentrificação comer-
cial e residencial durante as últimas duas décadas, 
e têm sido promovidas internacionalmente pela 
CML de forma a atraírem visitantes estrangeiros e 
novos residentes de classe média para a nova cena 
cultural (Malet Calvo et al., 2017). Por outro lado, o 
eixo do Intendente e da Mouraria oferece um leque 
disperso de espaços públicos, associações e bares 
alternativos, frequentados por “consumidores alter-
nativos”, jovens hipsters portugueses e estrangeiros, 
que procuram ambientes noturnos mais diversos 
e ligados à realidade e cultura locais. Atraídos por 
esta oferta, encontramos nesta área grupos de 
turistas alternativos e de residentes estrangeiros 
com maior poder de compra do que a população 
local, que desempenham um papel ativo no aumento 
generalizado dos preços, na internacionalização do 
ambiente urbano e na mercantilização desta área. 
Enquanto algumas das associações instaladas na 
área demonstram preocupações com o seu papel 
neste processo, outras preferem não pensar tanto no 
assunto – a preocupação de muitas delas encontra-
-se em evitar o despejo da nova paisagem urbana 
que ajudaram a produzir. Esta é a grande ironia do 
capitalismo urbano pós-industrial. 

Os coletivos culturais e artísticos existentes 
na área do Intendente e da Mouraria, tanto os 
subsidiados pela CML como os restantes, são atores 
que, no terreno, revitalizam o território, pelo que 
deveriam ser vistos com os drivers do processo de 
gentrificação marginal. As atividades de lazer que 
estes grupos oferecem atraem jovens utilizadores, 
mudam a imagem dos lugares e, sobretudo, têm 
estimulado a chegada de investidores privados que 
estão a mudar tanto os serviços comerciais como 
o mercado de habitação. Nos últimos três anos, o 
Largo do Intendente assistiu à transformação do 
seu comércio e à reabilitação do edificado. Pro-
gressivamente, os edifícios reabilitados vão dando 
lugar a hotéis, alojamento local, alojamentos para 
estudantes internacionais e apartamentos de luxo, 
tornando esta área um exemplo de gentrificação 
turística (Cocola-Gant, 2018). A ironia do processo, 
tal como identificado noutros casos europeus e norte 
americanos (Zukin, 1982), encontra-se no facto de 
os atores e as atividades que se instalaram inicial-
mente e contribuíram ativamente para a mudança 
da imagem de estigmatização e de abandono da 
área estarem neste momento em risco de despejo. 
No Largo do Intendente, as associações culturais 
aí localizadas têm manifestado preocupações 
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relativamente à sua capacidade em se manterem 
no local e irão provavelmente abandonar a área 
num futuro próximo, tal como já aconteceu com 
coletividades da área (por exemplo, a Casa dos 
Amigos do Minho ou o Sport Clube Intendente): 
“Nós achamos que não, mas isso hoje em dia não 
há uma garantia...” Se, em 2011, os novos cafés e 
bares foram abertos por iniciativa de empreendedo-
res locais e dirigiam a sua oferta aos, então, novos 
usuários locais de baixos rendimentos (marginal 
gentrifiers), atualmente, assistimos à abertura 
de novos estabelecimentos, cafés e lojas trendy, 
dirigidos a usuários de classe média e classe alta 
e, particularmente, a turistas. 

Conclusões

Lisboa é um destino turístico crescentemente 
popular, sendo uma das cidades europeias mais 
procuradas. À semelhança do “modelo Barcelona”, a 
“marca Lisboa” tem-se centrado na vida cosmopolita, 
na diversidade e na celebração das memórias e das 
tradições da cidade, fazendo evidenciar traços das 
estratégias neoliberais de urbanismo que asseguram 
um clima favorável ao capital privado. A estratégia 
de desenvolvimento urbano da cidade tem mudado 
a favor de uma abordagem neoliberal, deixando à 
deriva problemas sociais que se vão agravando.

A Mouraria e o Largo do Intendente são um 
exemplo evidente de um processo de regeneração 
urbana promovido por políticas públicas que se 
apoiam na arte e na cultura. As estratégias utilizadas 
para mudar a imagem do bairro estigmatizado e 
marginal tiveram um papel relevante: potenciaram o 
investimento e a especulação privada do imobiliário e 
afastaram residentes com menor capital económico. 
Estas estratégias foram potenciadas pela promoção 
de diversos tipos de eventos culturais com o objetivo 
de transformar o bairro marginal numa nova cena 
cultural para a classe média jovem. 

Esta vaga de reabilitação resultou na aber-
tura de hotéis, alojamento local, alojamentos para 
estudantes internacionais e apartamentos de luxo, 
e na mudança de usuários da área. A abertura de 
espaços “alternativos”, culturais e artísticos, alterou 
a imagem do Largo, contribuindo para a sua “higie-
nização”, para a criação de valor simbólico e para o 
aumento dos valores imobiliários. Numa primeira 
fase, os artistas e os coletivos de artistas contribuí-
ram para o progressivo processo de gentrificação; 
numa segunda fase, que decorre atualmente, os 
mesmos artistas e coletivos têm-se visto forçados a 
abandonar o território, tendo os marginal gentrifiers 
e os “consumidores alternativos” sido substituídos 
por “consumidores mainstream”. 

Esta estratégia está a ser usada noutras áreas 
da cidade, mas até quando esta situação será lucra-
tiva para a economia da cidade? Apesar de este tema 

não ser original, e de estar muito problematizado nos 
debates académicos, acreditamos ser de extrema 
importância continuar a investigá-lo, visto que as 
políticas públicas continuam a usar a cultura e a 
arte de modo instrumental, apesar das críticas e 
das consequências negativas que lhe estão asso-
ciadas. Assim, pretendemos continuar a investigar 
esta temática, analisando o que acontece com os 
territórios e os seus habitantes quando políticas 
públicas similares são implementadas.

Notas

 1 Esta investigação foi desenvolvida no âmbito do projeto 
Ágora – Encontros entre a cidade e as artes: explorando 
novas urbanidades [PTDC/ATP-GEO/3208/2014], apoiado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

 2 Ver Malheiros, J., Carvalho, R., & Mendes, L. (2012).
 3 Sobre a história do Casal Ventoso, veja-se Miguel Cha-

ves, Casal Ventoso: da Gandaia ao Narcotráfico, Lisboa, 
Imprensa de Ciências Sociais, 1999.

 4 Esta praça já passou por vários processos de transfor-
mação, encontrando-se neste momento à espera de um 
novo projeto para transformar aquele território.

 5 Ler, a este respeito, Oliveira, Nuno (2013), “Lisboa 
redescobre-se. A governance da diversidade cultural 
na cidade pós-colonial. A scenescape da Mouraria” in 
Domingos, Nuno; Peralta, Elsa (Orgs.). Cidade e Impé-
rio: dinâmicas coloniais e reconfigurações pós-coloniais. 
Lisboa: Edições 70, 557-602. 

 6 Lei n.o 31/2012, 14 de agosto.
 7 RUcaS – Utopias Reais em Espaços Socialmente Criativos 

(FCT [PTDC/CS-GEO/115603/2009])
 8 O QREN é o enquadramento para a aplicação da política 

comunitária de coesão económica e social em Portugal 
no período 2007-2013.

 9 As obras tiveram início em 2012.
10 Em março de 2011, António Costa, então Presidente da 

CML, instalou temporária e simbolicamente o seu gabinete 
no Largo, referindo que “as pessoas precisam de sentir 
que há um comprometimento efetivo do município e 
das autoridades para mudar esta zona e o seu estigma” 
(Boaventura, 2011).

11 Este programa, promovido pela CML, é um instrumento de 
política pública que visa dinamizar parcerias e iniciativas 
locais através do apoio a projetos locais que reforcem a 
coesão socio-territorial.

12 Ao longo dos anos foram aprovados diversos projetos 
BIP-ZIP para o bairro da Mouraria: 2012 – Casa Inde-
pendente e Casa Comunitária da Mouraria, da Associa-
ção Renovar a Mouraria; 2013 – O lugar da cerâmica e 
Avenida Intendente; 2015 – Das Almas do “Regueirão” 
aos “Anjos” e Atelier Ideal; 2017 – Aqui há Anjos – Cen-
tro para todos; e 2018 – LixOut: Mouraria Lixo Zero e 
Mouraria Composta. Ver http://bipzip.cm-lisboa.pt/
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OS GESTOS DA ARTE URBANA: POR UMA ETNOGRAFIA
DAS GESTUALIDADES

THE GESTURES OF URBAN ART: FOR AN ETNOGRAPHY OF GESTUALITY

Resumo

Tags. Graffiti. Sticker art. Stencil. Nos últimos anos temos percebido um aumento tanto destas 
formas de expressão visual na cidade, quanto em pesquisas acadêmicas que buscam entendê-las. 
Ao pensar a arte urbana além de sua estética final, proponho que há outros elementos envolvi-
dos no processo artístico de quem intervém nas ruas. Os “gestos da arte urbana” vão desde um 
momento inicial no qual artistas imaginam suas expressões até a divulgação digital das obras. 
Uma etnografia que dê conta destes processos precisa ter uma educação atenta às gestualidades 
representadas em mãos performáticas, em sons, na relação do sujeito com a estrutura em que 
intervém, etc. Trazendo referências teóricas que pensam o gesto, recorro a autores que abordam 
uma fenomenologia da experiência e uma ontologia política dos gestos. Concluo refletindo sobre 
o gesto na arte urbana e como este opera como uma “partilha do sensível”: dimensão artística, 
estética e política de expressões visuais na cidade. 

Palavras-chave: rua, expressões urbanas, graffiti, etnografia

Abstract

Tags. Graffiti. Sticker art. Stencil. In the last years we have noticed a raise, both in these forms of 
visual expression in the city as in academic research that seeks to understand them. By thinking 
urban art beyond its final aesthetic, I propose that there are other elements involved in the artistic 
process of those who intervene in the streets. The “gestures of urban art” go beyond an initial 
moment in which artists imagine their expressions, until the digital dissemination of their works. 
An etnography that handles this processes needs to have a careful education attented to the 
gestualities represented in performatic hands, in sounds, and in the relation between the subject 
and the structure in which he interveins, etc. Bringing theoretical references that explore the 
gesture, I resort authors that address a phenomenology of experience and a political ontology of 
gestures. I conclude by reflecting on the gesture in urban art and how it operates as a “sharing of 
the sensible”: artistic, aesthetical and political dimension of visual expressions in the city. 

Keywords: street, urban expressions, graffiti, ethnography

José Luís Abalos Júnior
  Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) / Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) / Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS)

A observação participante convida o antropó-
logo noviço a se manter atento ao quuijke os outros 
estão fazendo e dizendo, ao que acontece a sua volta; 
a acompanhar os demais onde quer eles vão ficar à 
sua disposição, não importando o que isso implique 
e para onde leve. Fazê-lo pode ser perturbador e 
implicar riscos existenciais consideráveis. 

Ingold, 2016, p. 408

Há alguns anos a dona de uma casa com um 
grande muro, no bairro da Restinga em Porto Ale-

gre/RS, havia permitido que um menino, artista 
urbano iniciante na arte de rua, pintasse seu muro. 
Do outro lado da rua havia uma árvore na qual as 
pessoas sentavam-se à sombra para ver o neófito 
artista desenvolver seu trabalho com pincel e tinta. 
No final da tarde a dona de casa trazia café, pão 
e todo o público curioso perguntava ao menino o 
que significavam seus desenhos. Essa cena onírica 
foi-me contada por Jackson Brum, reconhecido 
artista urbano gaúcho, ao lembrar de histórias da 
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sua trajetória pintando nas ruas. Ela nos remete 
um contexto processual no qual o gesto, enquanto 
tempo e espaço do processo artístico, associa-se a 
momentos memoráveis. 

Nesse trabalho refletirei sobre intervenções 
artísticas urbanas através dos seus gestos. Terei 
como objetivo demonstrar a importância desta 
dimensão, por vezes não visibilizada em prol de uma 
análise que foca unicamente na estética final do que 
vemos estampado nos muros da cidade. O momento 
dos processos das pinturas, colagens, e qualquer 
outra modalidade de intervenção urbana, faz parte 
de um conjunto de etapas pelas quais graffitis, sti-
cker arts, murais, “aparecem” e também merecem 
uma atenção etnográfica. Logo, a “etnografia das 
gestualidades” se refere a este acompanhamento 
atento do etnógrafo que tem em artistas urbanos o 
centro do seu trabalho de campo na cidade. 

Mas o que é um gesto? Ao pensarmos interven-
ções artísticas urbanas como manifestações sociais, 
fenômeno da cidade contemporânea, é evidente o 
papel que a figuração toma na sociedade moderna. 
Em grandes metrópoles somos rodeados por expres-
sões visuais, formas pictóricas que nos chegam 
através do sentido da visão. Esse processo denota 
uma “proeminência do comportamento figurativo”, 
como coloca Leroi-Gourhan no clássico O Gesto e 
a Palavra (2002). É sobre este gesto, muitas vezes 
deixado de lado em prol de uma análise unicamente 
estética de intervenções urbanas, que este texto se 
propõe refletir.  

Contudo, é Giorgio Agamben o autor que mais 
se preocupa em responder a esta questão. No recen-
temente traduzido Por uma ontologia e uma política 
do gesto (2018), o autor italiano reflete sobre as 
dificuldades de delimitar este conceito e sobre as 
possibilidades de uma historização dos gestos na 
história da humanidade. Gesto, na sua etimologia, 
vem do latim gestus, que pode significar “qualquer 
atitude do corpo de uma pessoa”1. 

É ao falar dos gestos de artistas urbanos que 
encontramos o tema do espaço e do tempo. Ricardo 
Campos (2010) reflete sobre as relações entre o 
espaço/tempo no graffiti e reflete que podemos ver 
o espaço de maneira macroscópica e microscópica. 
Já o tempo, algo menos evidente nas pesquisas 
sobre o tema, pode ser visto de forma histórica ou 
experiencial. Isso é importante de ser referido pois 
é através da gestualidade, implicada na criatividade 
artística, que as dimensões do espaço e do tempo 
são articuladas.

Há uma distinção tênue entre categorias e 
conceitos como graffiti, street art, pós-graffiti, arte 
urbana, etc. O reconhecimento das diferenças que 
envolvem cada modelo de intervenção urbana se 
refere a uma variedade de usos do espaço/tempo 
e dos gestos performatizados por artistas urbanos. 
Segundo Ricardo Campos (2010), na trajetória his-

tórica, o graffiti desenvolveu-se, de um lado, em 
manifestações visuais relacionadas a assinaturas 
e tags, que são códigos visuais de difícil enten-
dimento para quem não participa deste contexto 
cultural. E, por outro lado, o graffiti desenrolou-se 
em manifestações pictóricas, ligadas à criação de 
personagens, com maior necessidade de tempo e 
técnica para produção, e maior aceitabilidade social. 
Esse aperfeiçoamento do graffiti clássico reflete uma 
“estetização” que levou a criação de outros conceitos 
como “street art” e “arte urbana”.

Portanto, nesse texto abordo o tema do espaço 
microscópico que aponta para uma relação entre 
artistas e seus espaços de intervenção e as ferra-
mentas utilizadas para produção do ato artístico na 
cidade. No que se refere ao tempo, faço uma análise 
do tempo experiencial, que envolve as gestualidades 
de quem se aventura a expressar-se na rua. Para 
falar dos gestos que ocorrem na cidade, tenho a 
“etnografia de rua” (Eckert & Rocha, 2013) como 
opção metodológica, pois ela leva o antropólogo 
urbano, através da presença física nas ruas da 
cidade, a uma aproximação ontológica dos habi-
tantes da urbe. Uma etnografia das gestualidades 
diz respeito a um olhar aproximado e atento às 
dinâmicas espaciotemporais de artistas urbanos. 
Como reflete Ricardo Campos, 

Os graffiti-writers conhecem bem a mate-
rialidade urbana e para a execução da sua pintura 
precisam, claramente, de incorporá-la. Necessitam 
de saltar muros, subir ou pendurar-se em andaimes, 
descer ao subsolo. Precisam de conhecer as diferen-
tes superfícies e a reacção às tintas no cimento, no 
tijolo ou no metal. Há um domínio do território e da 
sua materialidade que é fator crucial de sucesso.

Campos, 2017a, p. 9

Metodologicamente, trabalho com a “etnografia 
de rua”, que diz respeito a acompanhamento de 
“experiências e prática cotidianas que o etnógrafo 
urbano compartilha em sua observação do outro 
que se desloca na cidade” (Eckert & Rocha, 2013,  
p. 22). Ao caminhar com artistas urbanos na cidade 
de Porto Alegre, busquei uma aproximação dos seus 
gestos. A presença no instante das intervenções 
deu-me acesso a um “mundo gestual” realizado 
por personagens urbanos que intervêm na urbe. 
Em sua maioria, os sujeitos com quem conversei 
eram homens, negros, advindos de classe popular 
e nascidos nas periferias da cidade2. 

Outra ferramenta desta pesquisa é a de entre-
vistas semidiretivas nas quais utilizo um roteiro pre-
liminar que envolve questões como a de trajetórias 
individuais, projetos de vida, carreiras artísticas, 
deslocamentos globais e suas implicações culturais 
e o papel da arte do graffiti nas transformações de 
grandes centros urbanos. Nestas entrevistas, que 
muitas vezes ocorrem no próprio ato etnográfico 
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enquanto o artista se expressa, objetivei acessar à 
imaginação, e imaginar junto, percebendo as refe-
rências pelas quais artistas urbanos são inspirados.

Uma terceira dimensão metodológica é a 
etnografia audiovisual, que envolve construção de 
coleções etnográficas3, aqui focada na dimensão foto-
gráfica. A antropologia visual, associada à etnografia 
da e na cidade (Eckert & Rocha, 2013), diz respeito 
a técnicas e ferramentas de percepção antropológica 
que podem contribuir para o acompanhamento das 
gestualidades de artistas urbanos. A apresentação 
dos gestos em narrativas visuais busca contribuir 
para novas formas de escrita que ultrapassem a 
dimensão bidimensional do texto escrito. 

Dito isto, primeiramente trago o gesto em uma 
dimensão fenomenológica, suscitada por Gaston 
Bachelard (1991; 2003) e Leroi-Gourhan (2002), 
na qual ele é um espaço marcado pela ação imagi-
nante e pelos processos figurativos. Em um segundo 
momento, reflito sobre gesto a partir das dinâmicas 
da rítmica e das gerações, trazendo questões como 
a da tradição e da liberdade nas apropriações téc-
nicas e gestuais, em uma perspectiva ontológica 
e política proposta por Agamben (2018). Por fim, 
trago a referência a Tim Ingold (2010; 2012; 2016), 
para pensar o gesto enquanto um fluxo de vida e 
um movimento ligado à educação da atenção. 

 Essas três perspectivas ficam mais ricas quando 
as associamos com fotografias e desenhos advindos 
de uma etnografia que vise o acompanhamento de 
gestualidades de artistas que intervêm na urbe. 

O gesto enquanto devaneio da vontade
e alvo etnográfico

A cidade é pintada todos os dias por pequenos 
gestos. Diminutos, quase invisíveis. Um ato anônimo 

que deixa evidências. Abelhas, monstros coloridos, 
letras em bomb4 são parte desses fragmentos visí-
veis. Qual imaginação criadora dá formas a estes 
seres que compõem a cidade? Buscando responder 
tal pergunta, conheci “Jota Pê” da mesma forma que 
sempre o vi: sujo de tinta. Para um artista urbano, 
a tinta é a marca que sacraliza o gesto. E foi no 
meio da sujeira das colorações impregnadas nas 
mãos que partilhamos a experiência com o spray. 

Sob um calor escaldante do sol acompanhei sua 
intervenção na Galeria a Céu aberto, na escadaria 
da João Manoel, no bairro Centro Histórico de Porto 
Alegre/RS. Não estava sozinho. Me chamaram a 
atenção seus desenhos em formas de abelha. Ao 
mesmo tempo que o artista urbano intervinha fazia 
um salchipão (como é conhecido o pão com salsichão 
em Porto Alegre) em uma pequena churrasqueira 
improvisada ao lado do muro. Dividindo sua atenção 
entre a pintura e a conversa comigo, falou-me sobre 
como tinha aprendido a pintar.

Este acompanhar dos gestos de artistas 
urbanos implica um estar junto “de perto e de 
dentro” (Magnani, 2002) nos seus momentos de 
intervenção. Se artistas urbanos são praticantes 
da urbe, a etnografia pode contribuir muito para os 
estudos de arte, imagem e cidade quando mostra 
uma versão particular das dinâmicas de como a 
cidade é praticada. Assim, por etnografia das ges-
tualidades entendo o acompanhamento etnográfico 
de momentos ligados a “medialidade” (Agamben, 
2018) do processo artístico de artistas urbanos. Ao 
descentralizarmos nossa atenção da estética final 
das intervenções urbanas, sem desconsiderá-las, 
encontramos um mundo gestual. A imaginação, a 
escolha de um espaço para intervenção, a escolha 
de materiais, a relação dos artistas com o espaço 
em que intervêm, todos estes são elementos que 

Figuras 1 e 2  Percebemos como intervenções artísticas urbanas vão além de sua estética final. As imagens fazem re-
ferência aos atos projetivos (desenho em papel) e gestuais (contato com a matéria do muro) presentes 
nos gestos das intervenções. As fotografias foram tiradas durante o trabalho etnográfico na Galeria a 
Céu aberto em Porto Alegre

Fonte: Acervo José Luís Abalos Júnior. 
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fazem parte de um contexto de produção da arte 
urbana que tem o espaço da rua como ateliê. 

O som da agitação das latas de spray repre-
senta uma paisagem sonora corriqueira no espaço 
do gesto de artistas urbanos. Ao acessar o gesto 
pelo som, captamos a singularidade de um momento 
único que nos escapa, um “devaneio da vontade”. 
Essa ideia é trazida por Gaston Bachelard em dois 
livros publicados, um após o outro, que fazem parte 
dos quatro elementos denominados “hormônios da 
imaginação”5. Se trata de A terra e os devaneios 
da vontade: ensaio sobre a imaginação das forças 
(1991) e A terra e os devaneios do repouso: ensaio 
sobre as imagens da intimidade (2003). 

Bachelard expõe que a matéria terrestre é 
provocadora de devaneios de vontade e repouso. 
Resumidamente, os primeiros estariam ligados aos 
movimentos de extroversão, que nos “obrigam a agir 
sobre a matéria”; e os segundos, ao movimento de 
introversão, no qual há uma “valorização da intimi-

dade material”. Estes gestos, estruturados em uma 
dialética do trabalho da imaginação da matéria, 
podem dizer muito sobre as práticas de grafiteiros 
nas cidades, desde que percebamos os sinais de 
suas imaginações criadoras através de uma aventura 
etnográfica pela urbe por vezes sintetizada aqui na 
Etnografia de Rua (Eckert & Rocha, 2013).

O gesto do grafiteiro de vencer a luta travada 
contra o muro pode ser invisibilizado por uma 
abordagem unicamente estética das intervenções 
urbanas. Partindo da linguagem dos gestos (Leroi-
-Gourhan, 2002), podemos entender o graffiti como 
um “desabrochar da forma”, na qual a estética final 
desta intervenção é somente, e nem por isso menos 
importante, uma parte do processo das artes urba-
nas. Para Leroi-Gourhan, a perspectiva do trabalho 
criativo é sempre significar. Assim, estamos enca-
rando um comportamento figurativo que tem como 
instrumento os sentidos e a “capacidade de extrair 
da realidade elementos que permitam reconstruir 
uma imagem simbólica da mesma” (Leroi-Gourhan, 
2002, p. 180). O autor nos refere que o gesto gera 

um processo de figuração estética e diz respeito a 
uma “inserção afetiva na sociedade” (Leroi-Gourhan, 
2002, p. 73)

Já para Bachelard o gesto pode ser visto 
como um “esforço criador dos dedos sobre a maté- 
ria” (Bachelard, 1991, p. 17). O processo de figu-
ração de uma tag, pelo pixador, de um persona- 
gem pelo grafiteiro, de um stencil e um cartaz pelo 
artista que utiliza intervenções que envolvem téc-
nicas com cola, pode dizer respeito a um devaneio 
da vontade, um sonho de ação precisa, pois “só 
gostamos daquilo que imaginamos” (Bachelard, 
1991, p. 18). O cuidado aqui é para que a imagi-
nação não seja desvalorizada e vista como uma 
desorganização imaginária, pelo contrário, ela diz 
respeito a uma “projeção de tarefas organizadas” 
(Bachelard, 1991, p.  22). É assim que o grafi-
teiro vence o muro trabalhando, pois o trabalho 
na matéria é uma “beleza prometida” (Bachelard, 
1991, p. 33).

O gesto enquanto rítmica, técnica e geração 

A tradição gestual de artistas urbanos envolve 
o aprendizado de capacidades técnicas como o uso 
do spray, de colas mais ou menos aderentes, etc. 
Sobre a historicidade do spray é interessante rela-
tar que a partir da década de noventa surgiram os 
primeiros sprays voltados exclusivamente para arte 
urbana6. Este nicho de mercado percebeu um meio 
lucrativo para além dos sprays de pintura automotiva. 
Desde então algumas microrrevoluções técnicas 
chegaram ao dia a dia de artistas urbanos como o 
“bico fino”. Através de uma saída mais controlada 
da tinta da lata, foi possível fazer contornos mais 
exatos, o que fomentou uma maior possibilidade 
de criação de personagens e uma rota de desvio 
do graffiti tradicional7.

Tendo esse cenário em vista, uma pequena 
mudança técnica na forma de segurar ou apertar a 
lata de spray associa-se a um incentivo às trans-
formações estéticas que dividem o graffiti das suas 
variações posteriores, como a da street art. Agamben 

Figuras 3, 4 e 5  O artista urbano Keith Haring pinta o muro de uma estação de metrô em Nova Iorque

Fonte: https://www.widewalls.ch/keith-haring-artwork/
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relaciona a perda de controle sobre uma tradição 
gestual a uma “patologia do gesto”, do qual salienta 
uma preocupação muito pessoal com a perda da 
humanidade em dominar seus gestos (Agamben, 
2018, p. 2).  Podemos nos perguntar: tecnicamente 
e gestualmente, o que durou entre distintas gerações 
de artistas urbanos? Há diferenças significativas entre 
as formas gestuais de artistas urbanos tradicionais, 
que se iniciaram a pintar nas ruas a partir da década 
de oitenta, e artistas urbanos contemporâneos que 
tiveram o início de sua prática após a popularização 
de dispositivos técnicos e de internet8? 

O dilema entre a manutenção de uma tradição 
gestual e uma liberdade técnica nas gestualidades 
do uso de equipamentos está presente no campo 
cultural do graffiti. Tal dilema materializa-se em 
conflitos geracionais narrados por diversos artistas 
urbanos com que pude conversar na cidade de 
Porto Alegre. Marcelo Pax, um destes artistas de 
rua, relata as distinções presentes nas relações 
intergeracionais de grafiteiros.

Figura 6  O documentário Style Wars, dirigido por Tony 
Silver e produzido em colaboração com Henry 
Chalfant, é uma boa referência para pensar-
mos as gestualidades tradicionais do graffiti 
de inspiração nova-iorquina

respeito também que é uma característica 
forte do graffiti.

A artificação9, a comercialização e o surgimento 
de novos coletivos de arte urbana fazem parte de 
um contexto mais geral que marca as diferenças 
gestuais e geracionais entre artistas urbanos. A 
ilegalidade da prática, como podemos ver no olhar 
atento de Keith Haring presente nas imagens acima, 
se mantém até hoje nas dinâmicas da rua. O trabalho 
comercializado, como o advento do novo muralismo 
urbano (Abarca, 2016), impactou não só a estética 
das artes nas cidades, mas também as gestualidades 
de quem as produz. Contudo, estar em um nível de 
produção comercializado não exclui a possibilidade 
de o artista estar concomitantemente fluindo entre 
práticas legais e ilegais, como diz Jota Pê: 

O grafite não tem muita definição, não 
tem muita regra pra gente definir. O grafite é 
na rua. A inspiração que eu tenho de pintar e 
fazer trabalhos comerciais, parcerias, é fruto 
da técnica que aprendi na rua... Eu vejo que 
tem esses lados, o grafite subversivo continua, 
faço meu personagem, mas também vou fazer 
umas letras, vou mudar de nome para as 
pessoas não saberem quem sou, vou inventar 
um nome na hora, e é isso aí. Não tem muito 
pra onde ir, na verdade. É técnica. É a gente 
sair domingo para ao invés de estar vendo TV, 
estar pintando. E o trabalho é trabalho, eu acho 
que a gente herda essa técnica boa das ruas, 
rapidez, agilidade, pra isso eu uso spray. Eu 
consigo fazer algo subversivo e comercial ao 
mesmo tempo.

No debate sobre o que é o graffiti aqui ele é 
narrado como uma técnica, como algo aprendido 
nas ruas, e que, independente da manutenção de 
uma identidade marcada pela prática ilegal, há uma 
essencial gestual ligada ao aprendizado de um saber 
fazer que permeia a práxis de artistas urbanos. 

O trabalho na matéria terrestre é algo intrínseco 
a quem intervém na cidade. Os ritmos destas inter-
venções são outro ponto importante a se referir, pois 
as diferentes técnicas e modalidades de expressões 
urbanas dizem respeito a ritmos variados de relação 
com o espaço-tempo (Diógenes, 2017). A pixação e a 
adesivagem (Stickers Art), por exemplo, se associam 
a espaço-tempo curto, diminuído pela dinâmica do 
fazer artístico de quem se propõe a intervir. Já em 
operações como a do graffiti, na qual a criação de 
personagens pode ser algo inerente, a relação com o 
espaço-tempo é diferenciada. Assim podemos perce-
ber o ritmo como algo criador de formas na cidade, 
pois as marcas no mundo material “só existem como 
vividas na medida em que tenham materializado num 
invólucro rítmico” (Leroi-Gourhan, 2002, p. 115).

Hoje a informação é muito fácil para os 
grafiteiros novos, tudo chega de mão beijada, 
muito fácil pra eles. Então esses novos gra-
fiteiros não dão o mesmo valor que a gente 
dava antigamente pra informação. Tipo de tu 
receber um bico de spray e tu limpar aquilo 
com solvente por que é o único que tu tem. 
Claro que hoje em dia tu não precisa fazer por 
que o acesso é muito mais fácil. E ao mesmo 
tempo junto com isso se perde um pouco do 

Fonte: http://www.stylewars.com
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O gesto enquanto política ontológica

Por definição, uma intervenção artística urbana 
exige um sujeito que imagine, operacionalize, ges-
tualize. O gesto é o processo artístico invisibilizado 
que torna possível uma estética final. Agamben cita 
Quintiliano, que escreve sobre “mãos que falam”, 
representantes dos gestos de artistas urbanos que 
garantem a vida da arte pública na cidade.

Agamben vê o gesto não como um meio 
presente no processo artístico, mas como uma 
expressão de “medialidade”. Diz o autor que “o 
gesto não é nem um meio, nem um fim: antes, é a 
exibição de uma pura medialidade, o tornar visível 
um meio enquanto tal, em sua emancipação de 
toda a finalidade” (Agamben, 2018, p. 03). Aqui, a 
medialidade é a dimensão em que se projeta, em 
que se sonha, em que se devaneia contra as pro-
vocações insaturadas pela matéria. Desta forma a 
compreensão dos gestos passa pela compreensão 
dos seus ritmos, dos momentos de suspensão do 
processo artístico, de interrupção, que questionam 
a ideia de que “todo gesto é movimento” (Agamben, 
2018, p. 03). Ao pensar nos estatutos das pausas 
e dos movimentos (o apertar do bico do spray ou 
descolar do papel adesivo), se vê com incomparável 
clareza que o gesto não é somente o movimento 
corpóreo do artista de rua, mas também sua 
interrupção entre dois movimentos, “a epoché que 
imobiliza e, ao mesmo tempo, comemora e exibe 
o movimento” (Agamben, 2018, p. 03).

As gestualidades de artistas urbanos influen-
ciam e são influenciadas pelos novos aparatos 
técnicos que revolucionam a maneira de intervir 
na rua. Contudo, uma maior variedade de cores de 

tinta, uma maior possibilidade 
de realização do traço fino são 
conquistas da modernidade, que 
nem sempre chegam aos artis-
tas urbanos, afinal, “a memória 
dos meninos que pintam na rua 
é marcada pela necessidade de 
tinta” (Abalos Junior, 2018b, 
p. 157). Se há uma revolução 
material e técnica que afeta 
este campo, há também uma  
historicidade de resistência 
técnica advinda de jovens de 
classes populares que não 
tinham (e não continuam não 
tendo) condições financeiras de 
comprar novos materiais, mas 
reinventavam as ferramentas 
a que tinham acesso, como o 
canetão, o spray automotivo, 
a criatividade nas misturas das 
poucas cores acessíveis, e a 
transfiguração de um bico fino. 

As consequências gestuais destes novos artefa-
tos que chegaram à cena da arte urbana implicaram, 
em maior ou menor grau, um distanciamento de 
uma estética inicial do graffiti como as expressões 
do “throw up” e do “bomb”. Esse desvio não acarreta 
uma ruptura com o graffiti tradicional, principalmente 
o de referência nova-iorquina, mas sim continui-
dades e descontinuidades advindas de um avanço 
tecnológico das ferramentas técnicas de produção 
de arte urbana. Nota-se uma massiva produção de 
personagens urbanos feitos com a precisão técnica 
que as ferramentas modernas permitem; entretanto, 
isso não elimina a duração e a permanência de 
produções de intervenções clássicas do graffiti10. 

Figura 9  Um exemplo de throw up clássico, feito rapi-
damente e com pouca variabilidade de tintas, 
na cidade de Nova Iorque

Figuras 7 e 8  O pixador Toniolo intervém na cidade de Porto Alegre desde o 
início da década de oitenta até os dias atuais

Fonte: Acervo do artista.

Fonte: hiveminer.com
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Todas estas questões nos levam a perceber uma 
arte urbana que vai “além do muro” (Leal, 2017) 
e do que chega ao nosso campo de visualidade na 
cidade. Neste sentido, mostrar o gesto é mostrar 
algo no meio do seu aparecer, sem o reducionismo 
estético do seu aparecimento. Mas intervenções 
artísticas urbanas podem ser algo feito sem preocu-
pação com sua estética final? Agamben refere que 
“o que o teólogo não pode aceitar é que existam 
atos humanos realizados todos os dias que não se 
deixam, em caso algum, inscrever no dispositivo 
das vontades e dos fins”. Esta forma de pensar na 
medialidade gestual da arte urbana não significa o 
desmerecimento da relevância dada à sua estética 
final, mas o pensar nos processos gestuais por vezes 
inviabilizados na análise sociológica. 

Ao buscarmos o gesto, encontramos o ainda 
não-figurado, o que está em processo. O que repre-
senta apenas uma forma abstrata daquilo que real-
mente contém. E é isto que Agamben nos desafia a 
pensar quando aborda uma “consistência ontológica 
dos gestos”: o momento de uma educação atenta e 
uma paciência etnográfica para o conhecimento de 
algo que ainda está por vir. Em síntese, “no gesto 
não se conhece algo, mas apenas sua cognoscibili-
dade” (Agamben, 2018, p. 03). 

O gesto enquanto fluxo de vida 

O gesto, além de movimento, é um lugar onde 
vários aconteceres se entrelaçam. O acontecer dos 
dedos com bico do spray representa um procedimento 
técnico presente em um saber-fazer adquirido em um 
campo cultural. O acontecer da tinta com a matéria 
da cidade, plana, rugosa, de difícil ou fácil absorção. 
O acontecer da adrenalina presente no contexto 
de ilegalidade do ato. Nesse sentido, sentimentos, 
coisas e corpos se articulam em um “parlamento 
de fios” (Ingold, 2012) ou, como denominei neste 
subtítulo, em um fluxo de vida. 

Questionando a teoria do ator-rede (Latour, 
2012) que estabelece a noção de objeto e rede como 
centrais, Tim Ingold (2012) propõe uma retomada 
das noções de fluxos de vida. O autor nos ajuda 
a entender a estética final de uma intervenção 
artística urbana não como um “objeto”, mas como 
uma “coisa” permeada por fluxos vitais e integrada 
nos ciclos e dinâmicas da vida na cidade. Isso é 
evidenciado quando o autor se posiciona em prol de 
uma “ontologia que dê primazia aos processos de 
formação ao invés do produto final, e aos fluxos e 
transformações dos materiais ao invés dos estudos 
da matéria” (Ingold, 2012, p. 26). 

Para articular uma perspectiva teórica que 
verse sobre o tema do gesto a uma etnografia que 
busque o acompanhamento de gestualidades de 
artistas urbanos, caminhei com o artista Marcus 
Gorga pelas ruas de Porto Alegre. O artista fabrica 

adesivos, ou sticker arts, na sua casa através da 
técnica de serigrafia. Produz suas telas com as ima-
gens de macacos há alguns anos, desde que adotou 
este personagem como um ícone da sua produção 
visual. Após produzir uma quantidade considerável 
de adesivos, caminha pela cidade espalhando-os em 
pontos que, para si, são estratégicos. Uma forma 
de (co)produzir regimes visuais na urbe marcada 
por pequenos gestos. Segundo o artista, os meios 
de produção do graffiti e dos sticker arts11 são 
parecidos, pois são feitos na cidade, mas diferem 
nas suas lógicas e temporalidades12. 

Graffiti e sticker art são artes parecidas 
porque elas vão aparecer na rua, no ambiente 
público. São artes irmãs porque se comunicam. 
No Brasil muita gente inicia com a pichação, eu 
comecei com os adesivos. Eles vieram antes 
do graffiti. Diferente do graffiti que tu demora 
e só consegue fazer um por dia, o adesivo tu 
consegues fazer em grandes quantidades. 
No início eu fazia meus próprios adesivos a 
mão, depois descobri a serigrafia que pude 
fazer e colar muitos por dia. Mesmo sendo 
na e para a cidade, o graffiti e sticker art são 
um pouco diferentes, envolvem técnicas e 
tempos diferentes. 

Marcus Gorga, como um artista experiente, 
ao caminhar olha para os lados. Observa buracos 
vazios nas superfícies. As placas de trânsito, que 
possuem mais de dois metros de altura, parecem 
ser um ideal de alcance. Lá já estão muitos outros 
adesivos colados por sujeitos que talvez o artista 
conheça. Após visualizar o alvo, prepara-se o ade-
sivo. Há uma capacidade de destacar o papel com 
cola de seu papel base (eu mesmo tive algumas 
dificuldades em fazê-lo quando tentei ajudar). Depois 
disso há o grande momento da intervenção. Parece 
não haver mais espaços possíveis entre os stickers 
arts presentes nas costas da placa de trânsito 
desejada. O artista, mesmo que seja alto, é obri-
gado a levantar a ponta dos pés e dar um pequeno 
salto para atingir sua finalidade. Com o adesivo em 
mãos, o artista necessita de força no momento da 
colagem, certificando-se de que sua arte não caia 
e desapareça tão cedo. Após o ato, ele sorri ao ver 
uma agradável composição de pequenos adesivos 
na qual o seu é um novo integrante. Novas placas 
e muros virão na próxima esquina. 

Quando acompanhamos artistas urbanos pela 
cidade, é perceptível uma “educação da atenção” 
vinculada a um conhecimento prático de uma cidade 
praticada (De Certeau, 2003). Se “habitar o mundo 
é se juntar ao seu processo de formação” (Ingold, 
2012, p. 31), praticar uma etnografia que leve em 
conta as gestualidades de artistas urbanos significa 
coabitar estas intervenções. Ou seja, habitar a urbe 
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conjuntamente com estas e estes personagens, 
focos de um procedimento etnográfico que preze os 
processos presentes no que vemos estampado na 
cidade. A curiosidade etnográfica aqui é um saber 
onde habita o sujeito que intervém na cidade através 
da sua própria obra. 

No caso de Gorga, seu personagem se rela-
ciona com a busca de um estilo próprio, buscando 
referências em outros artistas urbanos, na internet 
– que ainda estava sendo popularizada no início dos 
anos 200013 – e em uma diversidade de materiais 
que continham gravuras, desenhos, que poderiam 
servir como fonte de inspiração.  

Eu sempre tive de vontade de fazer uma 
coisa minha. Buscava referências na internet, 
que ainda estava começando no início dos 
anos 2000, com os amigos, etc. Um dia eu 
estava folhando um livro de biologia e tinha 
a imagem de um macaco e fiquei me per-
guntando: porque não um macaco? O meu 
primeiro macaco foi um macaco fazendo um 
sinal de legal, positivo. Eu comecei a fazer 
ele na rua e foi uma identidade visual que eu 
tinha. O fato de o macaco urbano ser verde 
é importante também, porque eu tenho uma 
relação à natureza e expresso isso na arte de 
rua. Então eu me vejo muito na minha arte, 
e acho que ela também diz muito sobre mim.

Gorga e a produção de Macacos Urbanos são 
um bom exemplo para pensarmos nas relações 
entre arte e cidade, e, mais que isso, humanizá-
-las. Refletir sobre o gesto é reconhecer um fluxo 
de vida presente nas cores das metrópoles. Quando 
o artista encara o muro como mais uma dimensão 
possível do seu trabalho, lidando com a fronteira 
entre privado e público, legal e ilegal, há um saber 
técnico, político e gestual ali integrado. 

Figuras 10, 11 e 12  A demonstração de uma gestualidade presente nas práticas de intervenções artísticas urbanas

Fonte: Acervo de pesquisa José Luís Abalos Júnior. 

Fonte: Acervo do artista.

Figura 13  O primeiro macaco desenhado por Gorga em 
papel no início dos anos 2000. Mais tarde 
o artista viria a reproduzir o desenho nos 
muros da cidade

A ideia de “trazer as coisas de volta à vida” 
(Ingold, 2012) pode ser traduzida aqui como tra-
zer os gestos de volta às intervenções urbanas na 
cidade. É um pensar na dimensão ontológica e no 
propósito operacional do gesto enquanto algo inte-
grante das artes urbanas. No fim, é a obsessão da 
análise estética de intervenções artísticas urbanas 
que tem sepultado a dimensão das suas gestuali-
dades. Não se trata de extinguir a análise estética 
final, a preocupação aqui trazida, antes de tudo, diz 
respeito a uma “atenção generosa” (Ingold, 2016, 
p. 405) com as gestualidades. 

Conclusão 

Durante o texto procurei demonstrar o que é 
o gesto e as implicações da técnica, na visão de 
alguns autores da escola francesa, mais especifi-
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camente da fenomenologia da experiência, como 
Leroi-Gourhan (2002) e Bachelard (1993). Também 
recorri a Agamben (2018), para falar de uma onto-
logia e uma política dos gestos. Por fim, trouxe a 
perspectiva ecológica de Ingold (2010; 2012; 2016), 
relacionando-a com a dimensão dos gestos. Associei 
estes campos teóricos com o cenário emergente 
da arte urbana, que, assim como ocupa o espaço 
visual da cidade, vem ocupando a reflexão de muitos 
pesquisadores (Campos, 2017a). 

Por etnografia da gestualidade entendo o 
acompanhamento etnográfico de momentos ligados 
à medialidade do processo artístico de artistas urba-
nos. Sem desvalorizar a importância da estética final 
de suas expressões, encontramos aqui um mundo 
rico de significados nas performances, nas técni-
cas e no saber-fazer de quem intervém na cidade. 
Uma etnografia atenta a estes cenários advém de 
um trabalho de campo paciente, produto de uma 
educação da atenção (Ingold, 2012) associado a 
etnografia de rua (Eckert & Rocha, 2013).

Procurei ver a estética final de intervenções 
artísticas urbanas não como um objeto, mas como 
uma forma perpassada por fluxos vitais integrada 
às dinâmicas da cidade. Uma etnografia de gestua-
lidades das artes urbanas estranha o imponderável 
analítico estético do que vemos estampado na 
cidade. Se preocupa com uma “catalogação” e um 
“mapeamento” de expressões urbanas em grandes 
capitais do mundo. Hoje muitas cidades fomentam e 
pensam suas artes articuladas nas políticas de turismo 
(Campos, 2017b). É como se pudéssemos “desligar” 
intervenções artísticas urbanas de seus gestos. Como 
se elas estivessem na cidade, prontas para serem 
cadastradas, e seus gestos em outro lugar.

Relacionando o campo das gestualidades ao 
da produção visual, percebemos a capacidade de 
hipermidiatização dos gestos. A produção imagética 
como forma de escrita ajuda o antropólogo urbano 
a (re)pensar as formas de produção de conheci-

Figura 14  Thay Petit demonstra através desta ilustração os processos pelos quais a arte urbana pode passar: a inclusão 
do ato imaginativo e gestual junto à referência estética final

Fonte: Acervo da artista.

mento na e sobre a cidade. A fotografia, o vídeo, 
o desenho, etc., são meios de criação de saberes 
acolhedores que nos aproximam sensivelmente dos 
gestos e nos auxiliam no entendimento de como a 
cidade, e a arte urbana, é praticada na cotidianidade 
da vida na urbe. 

Por fim, a figura 14 ao final desse texto, pro-
duzida pela artista urbana Thay Petit, representa os 
processos que envolvem uma intervenção urbana e 
nos desafia a pensar como a imaginação e os gestos 
compõem, e fazem parte, do processo artístico de 
quem se expressa visualmente na cidade. É em 
Rancière (2005) que encontramos o tema da escrita 
conceituado enquanto “partilha do sensível”. Talvez 
esta seja uma primeira pista para pensarmos as 
dimensões de uma “virada gestual” nas pesquisas 
sobre intervenções artísticas urbanas: a partilha de 
uma tag, de um personagem urbano, de um cartaz 
à base de cola, é também uma partilha de afetos 
e sensibilidades.

Notas

 1 Agamben lembra o Dicionário de Língua Latina, de Varrão, 
que distingue três graus de atividade humana “Facere, 
Agere e Gerare”.  

 2 Há muitas questões ligadas a dimensão de gênero, 
embranquecimento e enobrecimento no tema das inter-
venções artísticas urbanas. Mesmo estes marcadores 
sociais da diferença não sendo o foco desta produção, 
este é um tema constantemente acionado. Se há transfor-
mações na cultura do graffiti nos dias atuais, parte delas 
certamente passam pela inclusão de mulheres, brancos 
e jovens de classe média nesse meio como produtoras 
e produtores de muitas intervenções.

 3 Coleções etnográficas advêm do “método da conver-
gência”, que é a base para o processo de classificação 
estrutural dos símbolos, que consiste em “um método 
tanto pragmático quanto relativista de observar a con-
vergência de vastas constelações de imagens, mais 
ou menos estáveis e regulares, estruturadas por certo 
isomorfismo de símbolos”. (Durand, 1984, p. 33).
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 4 O “bomb” é uma forma de graffiti clássico e rápido, feito 
com letras gordas, vivas e mais simples. No Bomb são 
utilizadas duas ou três cores de tinta, uma para preen-
cher a letra e as outras para contornar e fazer alguns 
detalhes.

 5 Gaston Bachelard (1993) fundamenta-se em um senti-
mento humano primitivo formado a partir de interesses 
orgânicos primordiais, chamados de “hormônios da ima-
ginação”- a água, o ar, a terra e o fogo, que caracterizam 
a imaginação material e dinâmica, faculdade ontogênica, 
responsável pela gestação simultânea do homem e do 
mundo. 

 6 “Esprais de pintura per a grafiters de tot el món” em 
https://www.leconomic.cat/article/708333-esprais-de-
-pintura-per-a-grafiters-de-tot-el-mon.html

 7 Quando me refiro ao graffiti tradicional, faço uma asso-
ciação com uma tradição surgida em Nova Iorque como 
um elemento do hip hop. Esse modelo globalizou-se, 
sendo incorporado, de diversas formas, às dinâmicas 
de muitas metrópoles do mundo. Contudo, essa não é a 
única referência de intervenção urbana clássica. Na década 
de setenta, há tradições de intervenção que surgem na 
Europa e na América Latina, não necessariamente ligadas 
a raiz nova-iorquina: como as do muralismo político e 
do Maio de 68, em Paris, e a do muralismo mexicano. 
(Ferro, 2011)

 8 Conforme Ricardo Campos (2012), a pixelização tem 
produzido uma transformação nas práticas e modos de 
fazer da arte urbana. Este conceito é importante para 
pensar não só como infraestruturas e tendência globais 
do graffiti mundial agem nas cidades, mas também como 
artistas urbanos reagem, modificam ou reproduzem estas 
implicações.

 9 O conceito de artificação (Shapiro, 2007; Shapiro & Hei-
nich, 2013) leva em consideração os vários componentes 
e dinâmicas envolvidos na transição da não-arte para a 
arte. Essa transformação consiste em um processo social 
complexo da transfiguração das pessoas, das coisas e 
das práticas.

10 Em muitas das entrevistas que realizei com artistas urba-
nos, surgiu uma narrativa na qual o graffiti “moderno” e 
o “clássico” não se excluem ou contrapoem. Ou seja, o 
artista que faz um trabalho demorado, financiado, com 
um ímpeto técnico na produção de forma significativa, 
é o mesmo que pode continuar a produzir as mesmas 
intervenções clássicas que nos remetem aos primórdios 
do graffiti americano. 

11 Assim como o stencil, o adesivo, ou stiker art, é uma das 
modalidades do chamado pós-graffiti (Dickens, 2009), 
ou do que pode ser chamado mais genericamente de 
Street Art (Soares Neves, 2015), caracterizado por ser 
um novo movimento dentro do graffiti que usa materiais 
menores à base de cola. Diferente de outros tipos de 
intervenções, igualmente ilegais, a sticker art pode ser 
realizada durante o dia; entre outros motivos, pela sua 
facilidade de acesso a materiais e pela rapidez na sua 
produção e no momento de intervenção. Não há uma 
posição definida para onde colocar os stickers, nem como 
alcançar lugares altos, por mais que haja um roteiro 
flexível associado a circuitos (Magnani, 2002) de arte 
urbana.

12 A ideia de Educação da Atenção trazida por Ingold (2010) 
nos ajuda a pensar o quanto sujeitos que intervêm na 

cidade, na sua maioria desde muito novos, produzem 
uma capacidade de percepção de onde, quando e como 
intervir. Ao caminhar com Marcus Gorga, artista que além 
de graffiti também produz sticker art, percebi o quanto 
essa atenção educada para placas, muros, lixeiras, casas 
abandonadas diz muito sobre os gestos destes habitantes 
da urbe. Assim, a adesivagem urbana é um bom exemplo 
de como a estética final do que acessamos visualmente 
enquanto intervenção na cidade faz parte de um mundo 
material.

13 Abordo mais o impacto da internet no campo da arte 
urbana em outro texto denominado “De onde vem os 
desenhos da cidade? Eu, o fotolog e os monstros dentu-
ços” (Abalos Junior, 2018a), no qual refiro a importância 
que tiveram plataformas como o Fotolog na formação, 
identidade e globalização da arte urbana brasileira. 
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SMART-CITIES AND PUBLIC ART. THE CONTRIBUTION OF CURATORSHIP
IN THE DIGITAL UNIVERSE 

Resumo

Assistimos à transição para uma paisagem urbana mediatizada. O impacto visual da arte pública 
alterou os padrões de consumo. As smart-cities reconheceram a arte pública como um fenómeno 
dinamizador do tecido urbano. A sua integração na cultura visual sublinha a importância da arte 
pública no contexto urbano e nos processos de significação simbólica. A curadoria promove uma 
mediação mais eficaz entre as instituições, a comunidade artística e os públicos das cidades. No 
entanto, as aplicações móveis que exploram as produções murais não aprofundam os conteúdos 
fornecidos ao utilizador. A curadoria digital enriquece a produção destes conteúdos e oferece 
estratégias que dialogam com as infraestruturas físicas e virtuais das cidades. O presente artigo 
apoia-se num modelo de investigação-ação das potencialidades da arte pública, contribuindo para o 
seu posicionamento nas instâncias física e virtual e para a evolução dos modelos de participação e 
de interação com as audiências, enquanto discute a importância da curadoria para a compreensão 
e legitimação dos processos artísticos inerentes à produção da arte no espaço público.

Palavras-chave: arte pública, smart-city, curadoria digital, cultura visual

Abstract

We are witnessing the transition to a mediatized urban landscape. The visual impact of public art 
changed the consumption patterns. The smart-cities recognized public art as a dynamic pheno-
menon of the urban fabric. Its integration in the visual culture underlines the importance of public 
art in the urban context and in the processes of symbolic signification. The curatorship promotes 
a more efficient mediation between the institutions, the artistic community and the publics of the 
cities. Nevertheless, the mobile applications exploring mural productions do not deepen the con-
tents delivered to the user. Digital curatorship enriches the production of these contents and offers 
strategies that dialog with the physical and virtual infrastructures of cities. This article is based on 
the model of action-research towards the potentialities of public art, contributing to its positioning 
in the physical and virtual instances and to the evolution of the models of participation and inte-
raction with the audiences, while discussing the importance of curatorship to the comprehension 
and legitimating of the artistic processes inherent to the production of art in the public space.    
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Introdução

O presente artigo divide-se em seis temáticas 
principais. Numa primeira instância, aborda-se a 
institucionalização da arte pública, ou seja, o cres-
cente interesse por parte das entidades públicas e 
privadas pela expressão artística pública e pelos 
seus intervenientes. De seguida, introduz-se o 
conceito de smart-city e a sua relação com a arte 
pública, discutindo-se a interferência tecnológica na 
interação e na fruição da arte no espaço público. 
Por outro lado, discute-se a produção de conteú-
dos e a mediatização da prática da arte pública, 
refletindo-se sobre a utilização desta expressão 
artística por parte das aplicações móveis e a sua 
popularidade nos média. Apresenta-se, igualmente, 
o conceito de curadoria, com referência a diferentes 
posicionamentos teóricos, com os quais as autoras 
do presente artigo se relacionam, bem como o de 
digitalização da arte pública, na medida em que 
assistimos à transposição dos conteúdos visuais e 
escritos da prática para a dimensão digital, por via 
dos dispositivos tecnológicos e das plataformas de 
interação digital. Por fim, apresenta-se o estudo de 
caso, capítulo no qual se refere a cidade da Amadora 
como modelo representativo e de continuidade do 
legado da arte pública em Portugal. A metodologia 
adotada ao longo da presente investigação relaciona-
-se com a observação participante, sobretudo no 
que diz respeito à curadoria e à sua relação com a 
arte pública. O posicionamento das autoras sobre 
este campo de estudo advém da prática de ambas, 
nomeadamente através dos diferentes modelos 
experimentais que tiveram a oportunidade de testar, 
tanto ao nível científico como empírico, através de 
oficinas, festivais, exposições e outros contextos 
curatoriais. Assim, a investigação conduzida ao 
longo do presente artigo baseia-se na participação 
em projetos científicos e curatoriais que implicaram 
um perfil de investigação-ação (Lewin, 1946; Busch, 
2009). Deste modo, o processo de recolha de dados 
desenvolveu-se a partir do registo fotográfico, do 
contacto com os agentes participantes, entre artistas, 
curadores e teóricos, da auscultação dos públicos 
participantes, de forma direta ou indiretamente, e 
da definição de ferramentas para testar estratégias 
curatoriais e de sensibilização. 

A institucionalização da arte pública

A arte pública assume-se como um fenómeno 
que atrai diferentes tipos de audiências. Contudo, 
a opinião sobre as intervenções artísticas urbanas 
nem sempre é consensual. Práticas como o graffiti 
foram, desde logo, denominadas como um tipo de 
vandalismo ou um fenómeno invasor no espaço 
público e para o senso comum “uma linguagem 
hermética” (Campos, 2007, p. 249) desprovida de 

conteúdo crítico. Mais tarde, com a institucionalização 
da prática e o seu incentivo em contextos de exclu-
são social, o graffiti assumiu uma nova trajetória, 
possibilitada, sobretudo, pela popularidade dos seus 
autores e pelo impacto das suas narrativas visuais. 
De acordo com Ricardo Campos, o território urbano 
“é disputado por diferentes agentes, individuais e 
coletivos, que procuram marcar a sua presença, 
passar a sua mensagem” (Campos, 2007, p. 249). 
No caso do graffiti, estas disputas refletem-se no 
comportamento dos seus intervenientes e, sobre-
tudo, na forma como interagem com o meio urbano.  

Em Portugal, a institucionalização da arte 
pública ter-se-á iniciado com a criação da GAU 
(Galeria de Arte Urbana), organismo da Câmara 
Municipal de Lisboa, que viu no Bairro Alto e no 
seu elevado acervo de graffiti, uma oportunidade 
de regulamentar a prática, enquadrando--a em 
momentos específicos de intervenção local. Este 
posicionamento da Câmara de Lisboa influenciou 
outros organismos locais na procura da institucio-
nalização do graffiti, como estratégia de controlo da 
prática, até à época realizada, sobretudo, em regime 
ilegal e não-sancionado. Para tal, aumentou-se, gra-
dualmente, a escala das intervenções, seguindo-se 
outros modelos europeus e norte-americanos, numa 
tentativa de impactar as comunidades urbanas e de 
popularizar a prática. Estes modelos baseiam-se, 
principalmente, nos atributos físicos de determinada 
localização (Kwon, 2002). Neste sentido, procura-se 
criar iniciativas, em formato festival, que situam as 
intervenções numa determinada localização, com 
uma duração definida. Estes formatos contribuem 
para uma rápida transformação do lugar, sobretudo 
quando se trata de um espaço abandonado ou em 
visível estado de deterioração. 

Se, numa primeira fase, estas intervenções em 
larga escala foram um teste à adesão das audiências, 
atualmente, estas multiplicam-se um pouco por 
todo o país, constituindo-se como referências da 
paisagem urbana das cidades portuguesas. Deste 
modo, a arte pública afirma-se, simultaneamente, 
como uma estratégia popular e populista, cujo con-
tributo recai, sobretudo, na redução das assimetrias 
sociais e na harmonização da paisagem urbana. A 
arte pública assumiu--se, igualmente, como um 
fator integrador e impulsionador do dinamismo 
local, atraindo a fixação de indústrias criativas nos 
territórios urbanos, motivadas pelo impacto desta 
manifestação nas cidades e pela criação de oportu-
nidades de exploração desta prática. Estas indústrias 
estimularam a criação de ferramentas de interação 
com as cidades, principalmente, com a integração 
da tecnologia na fruição urbana. 
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O conceito de smart-city e a relação
com a arte pública  

Neste contexto, surge o conceito de smart-
-city. Ainda que consista num fenómeno recente, a 
smart-city assume-se como uma resposta ao rápido 
crescimento demográfico e urbanístico das cidades 
contemporâneas. A sustentabilidade das cidades 
é, hoje, evidenciada pela constituição de redes 
de parcerias, provenientes de diferentes áreas do 
conhecimento, com predomínio na tecnológica. Estes 
parceiros dispõem-se a reconfigurar o território, à 
mercê das exigências dos seus utilizadores, das 
instituições e da estrutura política. A mediação entre 
estes agentes de poder afirmou-se fundamental para 
fazer face aos desafios colocados pela globalização e 
pelos fluxos migratórios. De acordo com Paskaleva, 
as smart-cities utilizam as tecnologias digitais para 
serem socialmente inclusivas, promover a boa gover-
nabilidade e criar melhores serviços, que melhorem 
a qualidade de vida dos seus cidadãos, com um olhar 
para a sustentabilidade e a competitividade a longo 
prazo (Paskaleva, 2013). Estas cidades baseiam-se 
em fortes redes locais e, por isso, são responsáveis 
por um clima de inovação que vê na criatividade e 
na arte ferramentas para estimular a economia e a 
competitividade (Hall, 1998). 

Este novo enquadramento contaminou a 
prática artística e, por este motivo, assistimos ao 
nascimento de uma nova cartografia da arte, por 
efeito da globalização (Weibel, 2013). As novas tec-
nologias servem como ferramentas que possibilitam 
a agilização destes processos e a aproximação do 
cidadão ao espaço público, constituindo-se como 
elementos dinamizadores da chamada economia 
urbana. Neste contexto, promovem-se interfaces 
entre as realidades virtual e física que estimulam a 
interação humana com a cidade. No contexto das 
indústrias criativas, iniciam-se os primeiros incenti-
vos à produção multidisciplinar, com o envolvimento 
das áreas tecnológica e criativa, no sentido de se 
desenvolverem produtos inovadores, que permi-
tam fruir a cidade de uma forma mais dinâmica e 
sensorial. Surgem as incubadoras e as start-ups 
como formatos de empreendedorismo jovem, 
destinados ao desenvolvimento de ideias, muitas 
delas provenientes de investigações académicas. 
Criam-se projetos-piloto de inovação urbana que 
atraem o investimento das autarquias locais pelas 
oportunidades de dinamismo das cidades. Ainda 
neste âmbito, iniciam-se as primeiras parcerias 
entre as áreas criativas, nomeadamente: a arte, o 
design, a publicidade, o marketing e a tecnologia. 
Introduzem-se, gradualmente, os dispositivos mediá-
ticos nos territórios e nas dinâmicas sociais urbanas. 
De acordo com Peter Weibel, o novo paradigma da 
arte do século xxi é a web global, sobretudo, com a 
revolução da Web 2.0, ou seja, o acesso a todos os 

média em qualquer circunstância, o que contribuiu 
para tornar a experiência mediática um fenómeno 
universal (Weibel, 2013, p. 25). Weibel designa 
este paradigma por condição pós-medial, ou seja, 
a equivalência entre todos os média e a sua fusão 
(Weibel, 2013, p. 25). 

Na arte, este fenómeno corresponde à utilização 
dos média na criação, no processo e no resultado 
enquanto ferramentas de aperfeiçoamento da expres-
são e da disseminação artística. Nesta conjuntura, 
as audiências são convidadas a interagir com estes 
mecanismos, introduzindo-se novas trocas comu-
nicacionais e formatos de interação com a arte. A 
arte pública surge como uma força motriz, apta ao 
fortalecimento do laço social e da relação do indivíduo 
com o território. A arte pública insere-se na smart-
-city como um instrumento de inclusão social e de 
combate ao estigma, sobretudo se considerarmos os 
projetos desenvolvidos na periferia da Grande Lisboa 
e do Grande Porto. Por outro lado, a arte pública 
afirma-se como fenómeno mediático e de atração 
turística para a “regeneração económica” (Remesar, 
2005, p. 07), fatores que atraem o investimento 
por parte de organismos locais do interior do país. 
Neste contexto, parece difícil distinguir entre a 
arte pública que se assume como prática artística 
ou como uma estratégia de propaganda (Remesar, 
2005). Entre os investimentos público e privado, a 
arte pública parece declarar-se como uma forma 
de afirmação de uma imagem, que poderá ser de 
origem política, comercial ou turística. Ainda que 
utilizada, frequentemente, como estratégia publi-
citária por parte de marcas e empresas privadas, o 
investimento na arte pública em Portugal assume-se 
mais elevado no setor público, devido, sobretudo, 
aos apoios internacionais nas áreas da inclusão 
social e do desenvolvimento comunitário. 

Tendencialmente, no território português, os 
projetos são desenvolvidos mediante apoios públicos, 
apesar de realizados em parceria com organismos 
privados. Vejam-se as parcerias entre a empresa 
Mistaker Maker, coorganizadora dos festivais Muraliza, 
Wool Fest ou ESTAU, e os municípios de Cascais, 
Covilhã e Estarreja, respetivamente. As marcas e 
entidades privadas procuram desenvolver as suas 
próprias ações, enquadradas na sua estrutura de 
promoção e consolidação da imagem institucional. 
Por este motivo, uma amostra significativa dos pro-
jetos realizados em Portugal apresenta uma rede de 
patrocinadores, cuja oferta recai na atribuição de 
bens ou produtos. Ou seja, as empresas canalizam 
os recursos para um determinado fim, rejeitando-
-se a aplicação de um montante financeiro. Assim, 
resta aos organismos públicos a concessão de uma 
verba destinada ao desenvolvimento destes projetos. 
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A produção de conteúdos e a mediatização 
da prática

A ausência de reconhecimento da arte pública 
como prática artística, sobretudo pela sua condição 
urbana e o seu carácter efémero, condicionou a pro-
dução de conteúdos de reflexão sobre esta instância. 
Por este motivo, a prática carece de sensibilização e 
de investigação nos âmbitos académico, artístico e 
cultural. Apesar de se constituir como uma atração 
turística, a arte pública necessita dos enquadra-
mentos institucional e artístico, estando, por isso, o 
seu posicionamento fragilizado no mundo da arte. O 
panorama global das plataformas dedicadas à promo-
ção da arte pública restringe-se à georreferenciação 
das obras ou à menção aos artistas executantes. 
A título de exemplo, vejam-se os mapeamentos 
constantes das plataformas de divulgação de pro-
jetos de arte pública, tanto a nível europeu como 
global. A ênfase atribuída à localização evidencia 
a tentativa de tornar a obra um produto turístico, 
visto que, no caso português, proliferam os roteiros 
dedicados à exploração e à fruição da arte pública. 
No seguimento desta premissa, importa introduzir 
a componente digital. Estes roteiros temáticos 
contribuem para aumentar o número de seguidores 
destas expressões. Habitualmente, estes visitantes 
interagem com a obra mediante o registo, através 
do seu dispositivo móvel, do mural ou da instalação 
escultórica pública que estão a observar e que par-
tilham nas suas redes sociais. Esta dinâmica reforça 
o envolvimento por parte dos públicos em relação 
à arte pública, sobretudo se o utilizador referenciar 
o autor ou a entidade promotora que possibilitou 
aquela intervenção.      

Neste contexto, os processos, as materialida-
des, as técnicas, os contextos e os conceitos são 
obliterados, visto que a ênfase recai no impacto e 
na popularidade da narrativa visual. Deste modo, 
a aposta por parte destas instituições assenta, 
sobretudo, no potencial valor comercial destas 
obras. Veja-se o caso de Banksy e da especulação 
em torno da sua produção artística. 

Pese-se a criação do museu Moco, na cidade 
de Amesterdão. Situado na praça dos museus, este 
museu de arte contemporânea foi impulsionado 
por um casal de negociantes de arte, Lionel e Kim 
Logchies, que, aproveitando a sua vasta rede de 
contactos no mercado artístico, apresentam um 
acervo de obras provenientes de colecionadores 
privados, através de um núcleo de exposições 
temporárias. Uma percentagem significativa deste 
acervo é dedicada a Banksy. Na brochura do museu, 
pode ler-se que Banksy não sancionou a exposição, 
ou seja, a mostra não foi autorizada pelo artista, 
apesar de, segundo a instituição, o próprio, até à 
data, não ter procedido ao seu impedimento. Em 
cada sala dedicada a Banksy, observamos a atri-
buição de um tema, intimamente relacionado com 
as obras apresentadas. Por outro lado, verificamos 
que a maioria deste acervo foi retirado, deliberada-
mente, do espaço público, apresentando-se ainda 
vestígios dessa extração, sobretudo fragmentos do 
suporte original. 

A transposição das obras do seu local de ori-
gem para contextos como o museu Moco revela 
diferentes estratégias de apropriação dos trabalhos 
artísticos, realizados em contexto urbano: 1) a 
extração mecânica, em que a obra de arte pública 

Figura 1  Printscreen do mapa de intervenções da plataforma Underdogs. É apresentado um mapa com a localização 
de cada um dos murais, a data, a menção ao seu autor e uma ou mais fotografias da intervenção

Fonte: https://www.under-dogs.net
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é retirada mediante a utilização de um equipamento 
de extração, habitualmente sem o consentimento do 
autor; 2) a apropriação por via da documentação, 
ou seja, as coberturas fotográfica e vídeo da obra e 
a sua integração no acervo expositivo como objeto 
artístico isento de direitos de autor; 3) a apropriação 
por via da reprodução, que diz respeito à venda de 
merchandising que reproduz a obra em série. 

Os aspetos identificados corroboram a prevalên-
cia de uma rede de capital social institucionalizada 
e baseada no reconhecimento mútuo (Bourdieu & 
Wacquant, 1992). No caso da arte pública, esta 
rede é, atualmente, composta pela instituição, o 
mediador, o artista e a audiência. Contudo, e no 
seguimento da popularidade recente desta mani-
festação, o promotor afirmou-se como uma figura 
proeminente na atribuição de valor comercial aos 
objetos artísticos públicos. Isto porque os artistas 
constataram a necessidade de encontrar um agente 
que os posicionasse neste mercado, face ao aumento 
da procura. A compra de obras de arte pública por 
parte de leiloeiras e colecionadores privados é uma 
realidade assente na especulação destes trabalhos, 
com base no impacto visual que os mesmos exer-
cem nas paisagens das cidades. Por este motivo, 
as cidades já não são vistas como paisagens de 
produção, mas sim como paisagens de consumo 
(Zukin, 1991).

O conceito de curadoria e a digitalização
da arte pública   

O conceito de curadoria adquiriu uma maior 
ênfase a partir da década de 1960, com o surgi-
mento da arte conceptual e do chamado designer de 
exposições. Entregues a elites culturais, as galerias 
acolhiam, sobretudo, obras provenientes das coleções 
dos seus membros. Com o aparecimento da curadoria 
independente na década de 1960, o mundo da arte 
introduziu novos estilos e formatos inovadores de 
interação e exposição dos objetos. A partir deste 
momento, estavam reunidas as condições para a 
emergência de um modelo de curadoria contem-
porânea, cuja grande aposta recaiu na educação e 
sensibilização dos públicos, através da construção 
de novos modelos de interação e participação. De 
acordo com Paul O’Neill e Mick Wilson, os “formatos 
educacionais, os métodos, os programas, os mode-
los, os termos, os processos e os procedimentos 
tornaram-se pervasivos tanto nas práticas curatoriais 
como na produção da arte contemporânea e no seu 
enquadramento crítico” (O’Neill & Wilson, 2010, p. 
12). Por este motivo, cada vez mais, a curadoria 
opera como uma “prática educacional expandida” 
(O’Neill & Wilson, 2010, p. 12). Ou seja, a curadoria 
almeja contemplar a educação como estratégia de 
aproximação dos públicos aos conteúdos expositivos. 
Neste contexto, surgem as primeiras exposições 
com o enfoque nos conceitos, nos processos e nos 
contextos de produção. Os limites expandem-se e 
o espaço público assume-se como a continuidade 
do museu. A escala dos objetos artísticos aumenta, 
como no caso da Land Art e, mais tarde, da arte 
pública, com as instalações escultóricas e os murais 
em larga escala. Cher Krause Knight considera que 
os trabalhos da arte pública foram concebidos para 
grandes audiências e posicionados para atrair a sua 
atenção, numa tentativa de providenciar “experiên-
cias estéticas que edificassem, comemorassem, 
ou entretivessem”, sendo que as suas mensagens 
deveriam ser “compreensíveis pelas audiências 
generalizadas” (Knight, 2008, p. 22). Estes critérios 
estão na génese da criação do programa de arte 
pública “1% para a Arte” (1978), instituído pelo 
governo norte-americano.  

A curadoria de arte pública emerge como 
uma resposta à institucionalização da prática e à 
necessidade de mediação entre as instituições, os 
artistas e os públicos. Com a evolução tecnológica, a 
curadoria transferiu-se para outras instâncias, face à 
transposição da arte pública para o universo virtual. 
A constituição de arquivos e galerias virtuais de 
exposição e exploração da prática não acompanhou 
a produção de conteúdos de reflexão. Como tal, a 
divulgação da arte pública limitou-se à menção da 
autoria e do objeto, ausentes de contexto e de fontes 
conceptuais. Este enquadramento originou novos 

Figura 2  Laugh now but one day we’ll be in charge. Mu-
ral de Banksy retirado de um muro em Bristol, 
agora parte do acervo da exposição dedicada 
ao artista no Moco Museum, Amesterdão

Fonte: Autoras.
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formatos de disseminação das obras, uma vez que 
a sua circulação nas plataformas digitais se processa 
de forma instantânea e liberalizada. Por este motivo, 
o mural foi convertido em produto, podendo ser con-
sumido, independentemente da origem ou creditação. 

Os direitos de autor não estão consagrados 
nestas plataformas, o que prejudica a legitimi-
dade da autoria e dos contextos de produção. De 
acordo com Ricardo Campos, Inês Pereira e José 
Alberto Simões, devido à multiplicação das redes 
sociais, “os inputs informativos são muitos e, por 
vezes, não favorecem uma avaliação mais densa/
detalhada da informação, nomeadamente no que 
respeita à aferição da veracidade e fidedignidade 
dos seus conteúdos” (Campos, Pereira & Simões, 
2016, p. 42). Por este motivo, a obra de arte pública 
tem sido alvo de reprodução ilegal e de usurpação 
autoral. Frequentemente, nestas plataformas, o 
mural é divulgado como um produto mercantilizado, 
assumindo-se a entidade como autora da produção. 
A dissolução da autoria nos contextos digitais é uma 
problemática que resulta, sobretudo, da ausência de 
conteúdos fornecidos ao utilizador e do incentivo ao 
consumo instantâneo. A este propósito, pese-se a 
importância da curadoria digital no desenvolvimento 
de estratégias que dialogam com as infraestruturas 
físicas e virtuais das cidades. 

O recurso à curadoria digital no contexto da 
arte pública teve por pressuposto a necessidade de 
digitalização dos murais, face à elevada amostra de 
registos nas cidades contemporâneas. Numa primeira 
fase, procedeu-se à digitalização dos registos e à 
constituição de arquivos virtuais, contrariando-se 
a génese efémera destas obras. Com a criação de 
arquivos digitais de arte pública, os registos extin-
tos são recuperados e documentados virtualmente, 
prolongando-se a existência do mural no tempo. 
Contudo, verifica-se que estes arquivos carecem de 
informação contextual, nomeadamente a menção ao 
conceito, ao processo e ao contexto de produção. 
Nesta relação de ambiguidade, surge o curador, cujo 
contributo recai no aprofundamento dos conteúdos 
disponibilizados ao utilizador das plataformas. A sua 
função remete, igualmente, para a construção de 
significado, contribuindo, inclusive, para o estabele-
cimento de paralelismos com momentos de produção 
artística anteriores ou homólogos. 

Atualmente, a curadoria no contexto digital 
desenvolve-se mediante duas instâncias, a ima-
terialidade e os sistemas de informação em rede 
(Krysa, 2006). Esta imaterialidade referida por Krysa 
remete-nos para o lugar do objeto artístico nestas 
redes, uma vez que a circulação da imagem não 
incorpora a sua génese empírica. No caso do mural, 
esta nova condição revela a perda da experiência 
sensorial, aspeto fundamental da interação com esta 
tipologia. Por outro lado, oculta-se, igualmente, a 
influência que as ações ambiental e social exercem 

na evolução do objeto e na sua relação com o lugar. 
Segundo Lucy Lippard, o lugar é uma “localização 
estratificada repleta de histórias humanas e de 
memórias” (Lippard, 1997, p. 07). Estas memórias 
e camadas de significado não são transpostas para 
a instância digital, devido ao seu carácter senso-
rial e à profundidade do seu enquadramento. Face 
ao imediatismo, instantaneidade e rapidez a que 
circula a informação em rede, o aprofundamento 
dos conteúdos, das memórias e do simbolismo 
do mural são aspetos habitualmente ausentes do 
arquivo digital. A função do curador passará por 
enriquecer estes acervos, oferecendo uma perspetiva 
crítica e reflexiva sobre a arte pública, através da 
produção de conteúdos. Por outro lado, o curador 
poderá definir um conjunto de critérios de seleção 
e de filtragem da informação. Esta matriz deverá 
impedir a disseminação de informação incorreta e 
desmistificar a condição da arte pública no mundo 
da arte, contribuindo para a credibilização da prática. 

A cidade da Amadora e o legado da arte 
pública    

A presença da arte pública na cidade da Ama-
dora situa-se entre o período imediatamente a 
seguir ao 25 de Abril de 1974 e a atualidade. Numa 
primeira instância, a produção estava vocacionada, 
sobretudo, para a pintura mural de âmbito político-
-ideológico, motivada pela escola de muralismo 
do Partido Comunista Português (PCP), com uma 
mancha gráfica, predominantemente, de influência 
soviética. Habitualmente, os temas mais utilizados 
relacionavam-se com o estado da indústria, nomea-
damente os sindicatos de trabalhadores das extintas 
Cometna e Sorefame, a marcação de greves ou a 
divulgação de eventos organizados pelo partido. Na 
Figura 3 encontra-se uma fotografia de um mural do 
PCP que exemplifica os aspetos referidos. 

Figura 3  Mural extinto, da autoria do PCP, localizado na 
freguesia da Falagueira

Gradualmente, esta intervenção política no 
espaço público foi abandonada, transitando-se 
para os mecanismos da publicidade. Procedeu-se à 

Fonte: Google Maps.
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impressão e produção de materiais de divulgação, 
nomeadamente os outdoors, que veiculassem as 
mensagens ideológicas. A partir da década de 1990, 
iniciam-se as primeiras intervenções no contexto do 
graffiti, inspiradas, sobretudo, na cultura urbana 
norte-americana, destacando-se o artista Odeith, 
como um dos precursores da prática na cidade da 
Amadora. A partir deste período, constitui-se uma 
comunidade de artistas, provenientes da periferia da 
Grande Lisboa, com uma intensa ação pública nas 
linhas ferroviárias e nos principais eixos rodoviários, 
entre os quais Risko, Que, Slap, entre outros. Nes-
tas interfaces, surgiam assinaturas em larga escala 
de elevada complexidade técnica e estética, cuja 
mancha gráfica predominante recaía na assinatura 
do pseudónimo do seu autor. 

Ainda na década de 1990, e por forma a consti-
tuir um circuito de arte pública, motivado pelo núcleo 
de artistas e escultores locais, o município funda os 
chamados Simpósios Internacionais de Escultura em 
Ferro. Estes encontros visavam convidar artistas 
plásticos para se fixarem na cidade, por via de uma 
residência artística, durante a qual produziam peças 
escultóricas em ferro, para posterior instalação nos 
diferentes espaços públicos da cidade. Esta inicia-
tiva contribuiu para a criação de um acervo de arte 
pública, do qual constam importantes referências 
da arte contemporânea nacional e internacional, 
entre os quais: João Limpinho, Laranjeira Santos, 
Herbert Nouwens ou Volker Schnüttgen. Este acervo 
tem vindo a ser atualizado mediante as diferentes 
abordagens artísticas aos espaços públicos da 
cidade, através de iniciativas de continuidade como 
a Mostra de Escultura ao Ar Livre, promovida pela 
Galeria Municipal Artur Bual.  

Figura 4  Cartaz do III Simpósio Internacional de Escul-
tura em Ferro (1996)

Face ao elevado número de intervenções nos 
suportes urbanos da cidade da Amadora, importava 
compilar estes registos num formato de arquivo, que 
contemplasse, igualmente, murais já extintos. Com 
a crescente aposta municipal nas redes sociais e nos 
meios digitais como ferramentas de divulgação da 
atividade autárquica, sobressaiu a oportunidade de 
explorar o legado mural existente, por um lado, como 
uma estratégia de atenuação do estigma negativo 
associado à cidade, e, por outro, como um formato 
de potencialização da comunidade local, por via da 
arte e da sensibilização para a sua importância nos 
contextos educacional, recreativo, social e cultu-
ral. No seguimento desta premissa, surge o Mapa 
do Graffiti da Amadora, enquanto plataforma de 
documentação e divulgação dos registos murais do 
município e de fruição da arte pública, em contexto 
digital. Este projeto foi motivado pela presença de 
artistas locais que se destacavam na prática e que 
intervinham, com regularidade, no tecido urbano 
da cidade.

Os conteúdos apresentados contemplam o 
conceito, a autoria, a localização e o contexto de 
produção mural. O fator de inovação diz respeito 
à auscultação dos autores e à divulgação do seu 
testemunho, promovendo-se uma maior interativi-
dade com o utilizador, patente na disseminação do 
processo de produção artística. Ao longo do tempo, 
alguns destes registos foram extintos, por ação do 
meio ambiente ou eventual destruição do suporte 
de acolhimento. Contudo, verifica-se que alguns 
exemplares sofrem a chamada sobreposição simbó-
lica, ou seja, face à aparente deterioração da obra, 
o artista procede a uma nova intervenção sobre a 
anterior. Este fenómeno designa-se por palimpsesto. 
No caso da arte pública, a sobreposição de narrati-
vas simbólicas parece responder à necessidade do 
artista de continuar o legado anterior e de incorrer, 
constantemente, na experimentação. A cidade da 
Amadora é um exemplo paradigmático de interação 
urbana por via artística, impulsionada pelas vivências 
sociais dos seus intervenientes. A presença cons-
tante da arte pública na cidade a partir da década 
de 1970 corrobora a necessidade de apropriação do 
espaço público, partindo-se, numa primeira fase, 
de um ímpeto coletivo, e, numa segunda fase, de 
demarcação individual por via da personificação do 
território. Esta tendência individual surge, por um 
lado, pelo elogio ao virtuosismo, ou seja, a cons-
tituição de uma hierarquia baseada na reputação 
do autor, e, por outro lado, pelo domínio das novas 
tecnologias na arte pública, pois a popularidade do 
artista é avaliada mediante o número de interações 
sociais que a sua obra adquire digitalmente. A dupla 
existência do mural, entre as dimensões real e 
virtual, parece desembocar na demanda por uma 
maior interatividade e pelo domínio da imagem. 
As narrativas em larga escala vão ao encontro da 

Fonte:  Coleção Digital do Arquivo da Universidade de Aveiro 
 (http://arquivo.sinbad.ua.pt).
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espetacularização da arte pública. Isto é, a tendência 
para algo que Guy Debord designa por uma visão 
“objetificada” do mundo (Debord, 1970). A conver-
são do mural em objeto de consumo remete para 
a emergência da cidade-montra, onde a paisagem 
urbana se apresenta como um mostruário, composto 
por diferentes escalas visuais, sendo constantemente 
alvo de apropriações simbólicas.             

Considerações finais

Atualmente, as cidades assumem-se como 
suportes da diversidade criativa, oferecendo ao 
indivíduo diferentes alternativas de contemplação e 
fruição artística. As narrativas respondem ao estado 
da arte e à impregnação desta instância pela cultura 
urbana, pelas novas tecnologias e pela economia 
criativa. Os murais são suportes que testemunham 
a história urbana e a evolução social e cultural. A 
curadoria surge enquanto elemento mediador na 
relação do indivíduo com o espaço público e no enqua-
dramento da arte pública. Deste modo, a curadoria 
apresenta-se como um incentivo à reflexão e ao 
reconhecimento destas práticas nos espaços públicos 
contemporâneos. A transposição do objeto para a 
dimensão digital coloca um desafio à comunidade 
artística, na medida em que a sua circulação e con-
sequente reprodutibilidade se tornam liberalizadas, 
devido à ausência de um enquadramento legal que 
contenha a disseminação das imagens. Assim, a 
curadoria pode constituir-se como um recurso válido 
no desenvolvimento de conteúdos de reflexão e de 
valorização da arte pública mural, uma vez que ofe-

rece um contributo crítico ao posicionamento da arte 
pública no panorama atual. A curadoria facilita um 
conjunto de ferramentas estratégicas e técnicas que 
permitem legitimar e valorizar o enquadramento da 
arte pública, nomeadamente: a) estimular a reflexão 
científica sobre o objeto artístico representado; b) 
mediar a relação entre os diferentes agentes envol-
vidos na disseminação desta expressão artística; c) 
valorizar económica, artística e culturalmente esta 
prática, por via do núcleo de especialistas que integra 
a rede de capital social; d) enriquecer os conteúdos 
de disseminação desta instância artística. 

Face ao legado de arte pública presente na 
cidade, a Amadora constitui um estudo de caso reve-
lador da influência da prática artística na paisagem 
urbana e na disseminação das mensagens coletiva e 
individual. Enquanto espaço democrático por exce-
lência, a rua afirma-se como um suporte atrativo 
para veicular conteúdos ideológicos e simbólicos que 
testemunham a herança histórica e social dos seus 
intervenientes. Na nova cidade contemporânea, as 
suas infraestruturas dividem-se entre as instâncias 
física e virtual e o disruptivo e o cânone, sendo que 
a memória parece constituir-se como o elemento 
de ligação entre ambas. A história das cidades é 
contada nas paredes, nos muros, nos sinais de 
trânsito ou nos pilares dos viadutos. As narrativas 
sobrepõem-se e revelam a evolução da apropria-
ção humana dos espaços públicos. Este mosaico, 
tanto real como virtual, de memórias visuais é um 
fenómeno resultante da sociedade fragmentada, 
dispersa e, simultaneamente, em rede que evolui 
à medida do pulsar tecnológico.           

Figura 5  Printscreen da plataforma Mapa do Graffiti na Amadora

Fonte: Autoras.
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FESTIVALES DE LUZ Y EVENTOS DE LUZ EN PORTUGAL.
ENTRE CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO

FESTIVALS OF LIGHT AND LIGHT EVENTS IN PORTUGAL. BETWEEN CULTURE
AND TOURIST PROMOTION OF THE TERRITORY

FESTIVAIS DE LUZ E EVENTOS DE LUZ EM PORTUGAL. ENTRE CULTURA E PROMOÇÃO 
TURÍSTICA DO TERRITÓRIO

Resumen

Los festivales de luz han sido adoptados a nivel internacional como herramientas para la democra-
tización de las artes, para estimular las economías nocturnas, fomentar la citybrandificación y para 
superar la estacionalidad turística. Pero aún siguen siendo desconocidos en Portugal. El presente 
trabajo presenta los resultados exploratorios de un mapeo realizado a los centros de información 
turística con el objetivo de identificar la presencia de este tipo de eventos a nivel nacional. Nuestro 
análisis indica que los festivales de luz son confundidos de forma constante con otros tipos de 
eventos. Referimos aquí las confusiones más habituales, así como presentamos una tipificación 
de los eventos luminosos y sus características. Concluimos que el desarrollo e implantación de 
los festivales de luz en Portugal se ve comprometido por la saturación de eventos ya existentes, 
y por el desconocimiento de las potencialidades de este tipo de programas.

Palabras clave: festivales de luz, eventos de luz, festivalización, artes decorativas urbanas

Abstract

Festivals of light have been adopted internationally as tools for the democratization of the arts, to 
stimulate the night economy, foster city-branding, and to overcome seasonal tourism. However, 
these are not yet well known in Portugal. This article presents the exploratory results of a mapping 
carried out to tourist information centers, aiming to identify the presence of this type of event 
throughout the country. The analysis indicates that Light Festivals are constantly misunderstood 
with other types of events. In this paper we focus on the most common confusions, besides pre-
senting a typification of light events and their characteristics. We conclude that the development 
and implementation of light festivals in Portugal are compromised by the saturation of existing 
events and the lack of knowledge of this type of program’s potential.

Keywords: light festivals, light events, festivalization, urban decorative arts

Resumo

Os festivais de luz têm sido adotados internacionalmente como ferramentas para a democratiza-
ção das artes, para estimular a economia noturna, fomentar a citybrandificação e para superar o 
turismo sazonal. Contudo, estes ainda não são bem conhecidos em Portugal. Este artigo apresenta 
os resultados exploratórios de um mapeamento realizado aos centros de informação turística, com 
o objetivo de identificar a presença deste tipo de evento em todo o país. A análise realizada indica 
que os Festivais de Luz são constantemente confundidos com outro tipo de eventos. Neste paper 
incidimos nas confusões mais comuns, além de apresentar uma tipificação dos eventos luminosos 
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e suas características. Concluímos que o desenvolvimento e a implementação de festivais de luz 
em Portugal estão comprometidos pela saturação de eventos existentes e pelo desconhecimento 
do potencial deste tipo de programação.

Palavras-chave: festivais de luz, eventos de luz, festivalização, artes decorativas urbanas

Introducción

Los festivales, independientemente de su 
caracterización, tipo o contenido, han ganado pro-
gresivamente importancia al ser instrumentalizados 
como vehículos para la democratización de la cultura 
(Dubois, 1999; Wallach, 2006). Podríamos trazar 
esta tendencia desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, tras la que se comenzaron a crear progra-
mas de corte cultural y artístico (Autissier, 2008) 
más allá de las tradicionales festividades religiosas, 
rituales o folclóricas. La profesionalización de éstos 
nuevos eventos dio lugar a la creación de nuevas 
profesiones especializadas en gestión y planificación 
cultural (Tobelem, 2017), así como la revisión de las 
profesiones artísticas. Durante la segunda mitad del 
siglo pasado vendrían a cristalizarse, reinventarse 
y ajustarse a las necesidades emergentes de un 
universo en continua transformación. 

Los eventos y festivales llegarían a alcanzar 
una gran popularidad en los años 1990, en la que 
podríamos identificar un crecimiento acelerado 
debido a su fácil replicación, consolidación en el 
mercado y popularización entre los responsables 
municipales, quienes los adoptaron como una forma 
rápida de estimular tanto el sector cultural, como 
el turístico, como el de promoción territorial (Bonet 
& Schargorodsky, 2011; Quinn, 2005; Thomasson, 
2015). La esperanza que subyace de esta articula-
ción es la activación del turismo en épocas bajas -o 
fechas especificas- mediante acciones culturales, 
convirtiéndose la cultura en un catalizador para la 
visitación del municipio (Casado Cañeque, 2018; 
Cudny, 2016), al mismo tiempo que funciona para 
la creación de una imagen de marca (Herget, Petrů, 
& Abrhám, 2015; Richards, 2017) al asociarse a 
un determinado tipo de evento o festival. 

La multiplicidad de públicos, asociables a dife-
rentes estilos de vida, facilita la proliferación y mul-
tiplicación de formatos, siendo esto una oportunidad 
para las autarquías para diferenciarse y atraer a un 
tipo especifico de visitantes-consumidores. La utili-
zación de eventos para la consolidación de imagen 
de marca urbana, citybrandificación, es altamente 
utilizado aún hoy. Es común usar slogans que ape-
lan a un determinado estilo de vida (asociado a un 
tipo de evento) para atraer o fidelizar a un público 
determinado. También podemos encontrar cam-
pañas de comunicación visual altamente apelativas 
y dirigida para un público diana muy bien definido 

a priori, que necesita ser nutrido de actividades de 
forma continuada. 

Los eventos y festivales contribuyen, de forma 
evidente, para la entrada de los municipios en cir-
cuitos especializados, en las que compiten entre sí 
tanto para la conquista de públicos, como para la 
obtención de financiación; o en las que se asocian 
para el intercambio de contenidos, con la consecuente 
reducción de costes, tanto de producción como de 
realización (European Commission, 2019). Debemos 
pensar que las lógicas de la industria creativa y mer-
cado global se encuentran bien entrañadas en este 
tipo de prácticas culturales o de entretenimiento.

Hoy en día, los festivales y eventos han sabido 
acercar diferentes formas culturales al gran público, 
así como que han conseguido elevar diversas 
prácticas, algunas anteriormente estigmatizadas, 
a contextos de exhibición eruditos (Heinich & Sha-
piro, 2012), motivados o respondiendo a un apetito 
voraz y omnívoro de prácticas culturales por parte 
de unos públicos-consumidores en constante (auto)
reinvención (Peterson, 1992; Peterson & Kern, 1996). 
En este sentido, podríamos ver como diferentes 
formas de arte urbana han integrado, o alcanzado, 
el contexto de institucionalización y legitimización 
que las desliga de su origen popular en un proceso 
de artificación (Heinich, 2001; Shapiro, 2007). 
Por otro lado, y en contexto urbano, vemos como 
algunas prácticas artísticas transitan al espacio 
público, saliendo de un contexto tradicionalmente 
museístico, y transformando las calles en galerías 
de arte, aunque de forma efímera y fomentando las 
sociabilidades en contexto de festival.

La festivalización de la cultura (Bennett, Taylor, 
& Woodward, 2014) describe perfectamente muchos 
de los procesos descritos hasta el momento, siempre 
teniendo en mente las diferentes relaciones entre 
espacio público y estilos de vida, usuarios de fes-
tivales y prácticas culturales, sin olvidar la función 
del espacio público como lugar de encuentro.

Como indicábamos anteriormente, son muchos 
los formatos y tipos de festivales disponibles en la 
actualidad, especialmente después de la intensifi-
cación y diversificación experimentada en las últi-
mas décadas. Los festivales de luz son un tipo de 
programación muy heterogénea que se desarrollan 
en el espacio público con una ventana de tiempo 
variable, siendo habitual, que sean unos pocos días. 
Estos festivales han sido adoptados de forma masiva 
por las cámaras municipales a escala internacional 
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en los últimos años, bajo el prisma de completar 
las agendas de entretenimiento y cultura local ya 
que se desarrollan en horario nocturno (Papadaki, 
2015; Sloan, 2015). Igualmente, estos eventos han 
demostrado su valor para atraer grandes volúmenes 
de usuarios indiferenciados, reactivar o reforzar la 
economía nocturna y el turismo cultural (Giordano, 
2017; Kadri & Khomsi, 2017; Rius Ulldemolins, 
2014). Sin embargo, no son conocidos por igual 
en todo el territorio nacional portugués, siendo 
comúnmente confundidos con eventos tradicionales, 
decoraciones festivas o celebraciones ya presentes 
heredadas del pasado.

En este trabajo, presentamos los resultados 
exploratorios de un mapeamento nacional que pre-
tende identificar los festivales de luz existentes en 
Portugal, al mismo tiempo que identificar con qué 
otro tipo de evento son confundidos de forma general. 
Su identificación, esperamos, pueda contribuir en la 
planificación y gestión más eficaz de los recursos, 
así como en la consolidación de los mismos.

Metodologia

Con objeto de poder localizar e identificar los 
diferentes eventos y festivales de luz presentes 
en Portugal, procedimos a contactar a todos los 
centros de información turística, o en caso de un 
municipio no contar con este tipo de servicio, con 
los responsables de turismo, cultura o comunica-
ción. Optamos por contar con este público como 
informante debido a su alto grado de conocimiento 
sobre las actividades que se realizan en su munici-
pio. Es de esperar de estos profesionales que sepan 
y que estén actualizados sobre todas las acciones 
culturales y turísticas que se desarrollan, o vayan 
a desarrollarse, con fin de promocionarlas y darlas 
a conocer (muestreo de expertos).

Contamos con el 78% de participación (n=241; 
N=308). El mapeo consistió en un cuestionario 
auto-asistido on-line de preguntas abiertas. Videos 
explicativos y referencias a eventos o festivales de 
luz de corte internacional fueron presentados para 
disipar cualquier duda. Estuvo disponible durante 
tres meses (de enero a marzo de 2017) bajo invi-
tación vía email, garantizando el anonimato en la 
participación.

Aquí presentamos las confusiones más recur-
rentes en las respuestas obtenidas con respecto a 
los tres contextos de exhibición de arte luz urbana, 
proponiendo una definición y clarificación inicial.

Festivales de luz en Portugal

Los festivales de luz han crecido a ritmo ace-
lerado en las últimas dos décadas, permaneciendo 
como referencia histórica y como modelo para 
aprovechar este tipo de programación cultural, la 

Fête des Lumières en Lyon (Francia). Este evento 
se destaca por la naturaleza espectacular de sus 
intervenciones artísticas, su compromiso con la 
innovación, su calidad curatorial, así como su capa-
cidad de aprovechar una importante oportunidad 
en términos de gestión cultural: transformar una 
tradición profundamente arraigada, en un producto 
cultural de masas. Obviamente, su continuidad y 
éxito están vinculados a una estructura organiza-
cional bien definida y a una colaboración importante 
con inversores externos y autoridades locales. Este 
evento fue establecido como un destino turístico y 
como un elemento cultural de gran valor en el área, 
así como en el contexto internacional. 

La Fête de Lumière en tanto que “festival de 
luz” remonta a 1999, si bien como “evento de luz” 
es trazable a 1988, momento en el que se inician 
experimentaciones con la iluminación arquitectó-
nica de determinados edificios emblemáticos de 
la ciudad (Roda Fernandes, 2011). Pero, como 
decíamos, este producto cultural que atrae a más 
de 1.8 millones de espectadores, locales e interna-
cionales, en apenas cuatro noches (Direction des 
Evénements et de l’Animation, 2018), tiene como 
base una tradición que remonta a 1852 en la que 
las gentes de la ciudad decidieron colocar velas en 
las ventanas, como muestra de solidaridad y unión 
ciudadana ante las inclemencias meteorológicas y 
los atrasos que éstas causaban para la inauguración 
de una estatua conmemorativa a la virgen patrona. 
Esta tradición evolucionó en un desfile con velas en 
la ciudad el día 8 de diciembre de cada año, y hoy 
es la antesala para el inicio del festival. 

En Portugal, el primer “festival de (arte) luz” 
surgió de la mano de una asociación cultural aunando 
arte y urbanismo táctico. La Associação Extra Muros 
(AEM), ahora ya extinta, diseñó el primer programa 
cultural sobre arte luz con un formato diferente a 
los hoy populares festivales de luz. Para los pro-
motores hacía mayor sentido crear una Bienal de 
la Luz, incluyendo conferencias, workshops, y otras 
actividades de forma paralela durante el periodo 
de realización. Este programa fue llamado Luzboa, 
y desgraciadamente sólo contó con dos ediciones. 
El origen de Luzboa se encuentra en un evento 
anterior: Lisboa, Capital do Nada, el cual tuvo lugar 
en el barrio de Marvila con la participación de los 
moradores y una gran cantidad de artistas profe-
sionales y debutantes en el año 2001. 

Lisboa, Capital do Nada generó gran contro-
versia por su título, pues en un primer momento 
podía ser entendido como una crítica social (teniendo 
en cuenta que se realizaba en un barrio con alta 
inmigración irregular), pero pronto contó con los 
apoyos institucionales necesarios para su comple-
ción al descartar esta idea y entender que era una 
mera metáfora referente a la posibilidad de que 
todo podía suceder. El impacto de este evento fue 
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mayúsculo, llamando la atención de otras institucio-
nes que vendrían a colaborar con la AEM, entre ellas 
el Instituto de la Cultura Francesa en Portugal. De 
esta colaboración surgió el Luzboa 2004. La primera 
edición dispuso de un presupuesto adecuado para 
la realización de un evento de larga envergadura, 
articulado en dos líneas principales: por un lado, la 
ocupación del espacio público urbano con diferentes 
piezas de arte luz con intención de acercar y fami-
liarizar este tipo de arte al gran público; y por otra, 
la realización de subeventos formativos, académicos 
y de investigación. Los resultados en términos de 
visitación fueron importantes, tal como apunta Roda 
Fernandes (2011) con unos 250 000 visitantes. 
Importante, no sólo por el número elevado, sino 
también por ser visitantes “vírgenes” dispuestos a 
explorar algo nuevo. Esta primera edición sentó las 
bases para la segunda en 2006, la cual contó con 
casi el doble de visitantes (Roda Fernandes, 2011), 
pero con un presupuesto más reducido, debido a 
reajustes presupuestales por parte de las institucio-
nes participantes. La segunda edición, con mayor 
perspectiva curatorial concentraba las piezas en 
tres itinerarios designados como Red, Green, Blue 
(RGB), jugando con la idea de los colores primarios 
de la luz. Cada color representaba una parte del 
recorrido diseñado. Las farolas e iluminación pública 
fueron alteradas con filtros que casaban con estos 
colores, permitiendo ubicarse fácilmente en el mapa, 
o programar la visita de mejor forma.

Artistas, curadores, científicos sociales, y otras 
personalidades relacionadas con la luz, el arte luz y 
la iluminación se dieron cita durante las dos ediciones 
del festival. Estos encuentros marcarían la carrera 
de varias personas, tanto nacionalmente como inter-
nacionalmente. En términos nacionales, surgirían de 
esta cantera los responsables del Festival Aura (Sin-

tra, 2015-); parte del equipo de 
producción del Festival Luza, ini-
cialmente en Loulé (2017-2018), 
actualmente en Faro (2019); y 
marcaría de forma importante 
la trayectoria y nacimiento del 
Festival Lumina, inicialmente en 
Sintra (2011), posteriormente 
en Cascais (2013-2018). Por 
otro lado, marcaría la trayectoria 
profesional de sus organizadores, 
Teresa Alves como geógrafa de la 
noche; Mario Caeiro, como curador 
de diferentes festivales y eventos 
de luz; y Samuel Roda Fernandes 
como responsable del Festival Aura 
y especialista en arquitectura e 
iluminación. 

Otros eventos surgieran de 
esta bienal, como el breve festival 
Óbidos Luz organizado por Caeiro 
y Cabau en 2013, o el Vicente en 

la Travessa da Ermida en Belén, aún en andamiento 
desde 2011. Sin embargo, pocos de estos festivales 
de luz tienen una conexión fuerte con tradiciones o 
ritos preexistentes. Esta situación, al contrario del 
caso de Lyon o de otros festivales que se unen -o 
derivan- de tradiciones, presupone exponer a los 
locales a un nuevo formato cultural en el que quizá 
no se identifiquen y que pueden llegar a reconocer 
como extraño; o bien, que no sean capaces de dife-
renciarlo, por ejemplo, de la decoración navideña 
de las calles.

No todo lo que brilla es un festival de luz

La luz eléctrica revolucionó completamente la 
historia contemporánea, creando la posibilidad de 
alargar las jornadas de trabajo, disminuyendo los 
peligros de incendio e intoxicación de los empleados, 
así como que facilitó la navegación nocturna en el 
espacio público de forma más eficaz que los sistemas 
de gas (Cordeiro, 2005). No tardaron en llegar formas, 
más o menos creativas, que supieron utilizar estas 
tecnologías para fines culturales o artísticos, como 
podríamos encontrar en la obra de Laszlo Moholy-
-Nagy, fotógrafo y pionero del arte luz, y miembro 
de la Bauhaus, quien trabajó con neón y otras bom-
billas a principios del siglo pasado. Sin embargo, no 
sería hasta la década de los 60 del siglo pasado, en 
el que aparecería un movimiento artístico, asociado 
al op-art, al minimalismo y a la abstracción geomé-
trica, que sentaría las bases del arte luz; hablamos 
del movimiento Light and Space. Este grupo, aún 
con miembros en activo, viene influyendo de forma 
notoria los trabajos que podemos encontrar en los 
diferentes eventos donde la luz es usada como medio. 
No pretendemos decir que los trabajos que encon-

Figura 1  Banner con el recorrido del festival en 2006. Indicando las diferentes 
instalaciones en el espacio urbano lisboeta

Fuente: Arquivo.
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tramos en los diferentes eventos, que explicaremos 
a continuación, pertenezcan a este movimiento, sino 
que fueron -de alguna forma- influenciados por él. 
Rara vez (aunque no imposible) encontraremos en 
este tipo de eventos trabajos de James Turrell, Olaf 
Eliassor, o Caster Brindle, por citar algunos de los 
miembros aún activos hoy y que continúan a realizar 
exposiciones a nivel internacional.

Obras y artistas influenciados por esta corriente 
artística, así como otros profesionales creativos 
que trabajan la luz, integran los festivales de luz, 
los cuales hacen de esta heterogeneidad, cada vez 
más compleja, la llave de un campo en construcción 
(Bourdieu, 2015). Sin embargo, muchas veces se 
cuestiona su artificidad (Shapiro, 2007), puesto 
que los festivales de luz incluyen todo tipo de 
proyectos en los que la componente lumínica sea 
estéticamente agradable para el ojo de un visitante 
no especializado, aunando prácticas y expresiones 
de campos no completamente artísticos. Este punto 
es muy importante, ya que hablamos de festivales 
y eventos institucionalizados en los que el no-arte 
y el arte conviven y comparten programa, dándose 
procesos de contaminación simbólica entre ambos. 
Esta coexistencia podría justificar, sin duda, los 
resultados obtenidos.

Cabe destacar que las obras que encontramos 
en estos eventos, a diferencia del grafiti, del street 
art, u otras formas de arte urbana, no nacen en la 
calle, sino que son llevados a la calle -normalmente- 
como resultado de un proceso de selección por 
expertos, un contrato de servicios, y de un maridaje 
previo obra-lugar, todo dentro de una lógica capita-
lista de consumo de obras o pseudo-obras de arte. 
La creación de un programa es en proceso realizado 
de forma colectiva y de cooperación por parte de 
curadores, directores, artistas y otros individuos que 
componen un complejo y variable mapa de actores 
(Becker, Menger, & Bouniort, 2010). Por lo tanto, 
hablamos de contextos de exhibición institucional 
de prácticas y expresiones artísticas que ocupan el 
espacio urbano de forma efímera y programada, 
lo que podría -a priori- justificar su consideración 
como arte pública, especialmente cuando estos 
eventos responden a políticas desarrolladas por las 
autarquías locales.

Por otro lado, estos contextos de exhibición 
que comentamos compiten con otras prácticas de 
ocupación del espacio urbano, normalmente con 
un enraizamiento cultural y festivo, respondiendo 
a prácticas rituales, religiosas, conmemorativas, 
etc. Estas prácticas ya existentes hacen parte de la 
cultural del local y su performatividad puede incluir 
elementos lumínicos, más o menos elaborados. Es 
importante destacar que a diferencia de los ele-
mentos arriba indicados, estos no cuentan con un 
equipo de curadores especializados, ni profesionales, 
sino que en la mayor parte de las veces son orga-

nizadores sin formación especializada o por grupos 
relativamente amateurs, agrupados mediante la 
forma de asociaciones culturales o festivas, y que 
se ocupan de su proyección, su puesta en escena 
y su realización de forma cooperativa y conjunta. 
De la misma forma, estas prácticas normalmente 
no incluyen expresiones artísticas o performativas 
de fuera del municipio, quedando circunscritas a 
representaciones y ejercicios de reproducción del 
folklore local y de la cultura popular, relativamente 
sensibles y porosos de la cultura mainstream del 
momento. Durante la investigación fueron identifi-
cados 15 tipos de eventos, con mayor o menor nivel 
de confusión con los eventos curatoriados.

Presentamos a continuación los tres contextos 
de exhibición controlada y programada de proyectos 
de luz identificados, sustancialmente diferentes entre 
sí como para poder hacer distinción. La diferencia 
entre estos, que perfectamente podrían incluirse 
dentro de las industrias culturales y creativas, radica 
en su tiempo de exposición, su programación interna, 
así como su autonomía. 

Los eventos de luz

Estos eventos son entendidos como contextos 
de exhibición de piezas y pseudo-piezas de arte 
donde la luz es usada como medio. Son de corta 
duración, aunque puedan ser repetidos en el mismo 
día varias veces, o en días consecutivos. Destaca el 
hecho de ser una obra única, en un lugar único, y 
no tener relación con otras piezas; no integran una 
programación mayor. Destacan por su uso habitual 
reciente los videomappings, los cuales han ganado 
gran notoriedad por su capacidad de reactivar el 
parque patrimonial urbano sin ser invasivos. Otras 
formas de evento de luz, de carácter más tradicio-
nal, podrían incluir: fuegos pirotécnicos, quema de 
objetos (barcos, troncos, figuras de cartón-piedra…), 
etc. Estas formas artísticas deben ser reconocidas 
como independientes, no deben hacer parte de 
ningún otro programa, siendo por sí mismos la 
atracción principal.

Si bien deben ser autónomas y tener valor por 
sí mismas, parece que la confusión es fácil y su cor-
relación con las fiestas patronales es recurrente. Las 
fiestas patronales no dejan de ser configuraciones 
festivo-culturales que reúnen diferentes formas de 
expresión con unos objetivos bien definidos: entre-
tener, fomentar el convivio cívico, transferencia de 
valores… pero no son el tipo de programa cultural 
descrito al inicio de esta sección. De la misma forma, 
y por su componente artístico o cultural, son con-
fundidos con eventos de fomento de la cultura, tales 
como exposiciones o proyecciones cinematográficas, 
sin embargo, éstas responden a otro tipo de accio-
nes o programas -muchas veces derivados de otro 
tipo de políticas públicas. Podríamos citar algunos 
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trabajos explicativos tales como los videomapping 
en el Terreiro do Paço, en Lisboa, por ejemplo: O 
Novo Palácio do Nicolau (Figura 2), producido por 
el atelier Grandpa’s Lab para la EGEAC y la CML en 
2016; o Lisbon Under the Stars (Figura 3), producido 
por OCUBO y desarrollado en la Ruinas del Convento 
do Carmo en la capital portuguesa.

El periodo natalicio causa especial confusión, ya 
que incluye la iluminación de las calles, una práctica 
decorativa bien arraigada internacionalmente. En 
Portugal no es habitual que los propios individuos 
decoren sus hogares con luces como en otros países 
(Edensor & Millington, 2009), siendo las cámaras 
municipales las encargadas de asignar la decoración 

Figura 2 	Izquierda, cartel del video mapping O Novo Palácio do Nicolau. Centro y derecha, imágenes de las proyecciones 
en la facha del arco de la victoria en la Plaza de Comercio, Lisboa

Figura 3 	Izquierda cartel del espectáculo inmersivo Lisbon Under Srtars, Ruinas do Carmo, Lisboa. Centro y derecha, 
imágenes del espectáculo en las ruinas

Fuente: Fotografías de GrandPa’s Lab disponibles en www.grandpaslab.pt/portafolio (30 mayo de 2019).

Fuente: Archivo, y fotografías del autor (3 mayo 2017).
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a empresas terciarias, que por lo general no invier-
ten en innovación o en creatividad. Otras veces, 
las municipalidades poseen equipo decorativo para 
la noche, siendo las mismas estructuras repetidas 
anualmente, siguiendo planos de rotación entre los 
barrios para minimizar la continuación-memoria 
visual año tras año. Otros elementos que causan 
confusión con los eventos de luz suelen ser las 
recreaciones de nacimientos, las cuales se integran 
en las celebraciones navideñas y no son indepen-
dientes per se. La tradición de algunas regiones con 
los “madeiros de natal” se suma al entendimiento de 
estos como elementos de luz, pero siempre quedan 
circunscritos a la celebración navideña.

El paso de año es uno de los eventos en el 
calendario portugués donde la pirotécnica destaca por 
si misma, siendo usada como acto conmemorativo 
o festivo a la media noche, para dar entrada al año 
nuevo; sin embargo, es usada como complemento y 
rara vez se le da valor artístico. Por otro lado, sigue 
siendo usada de forma regular en eventos laicos, 
celebraciones de la cosecha, etc. Su uso tradicio-
nal y su relativo bajo coste hacen de la pirotécnica 
una de las formas preferidas para iniciar o concluir 
celebraciones locales.

Por último, es importante comentar que 56 
municipios indicaron que no cuentan con ningún 
tipo de evento de luz único. Esto significa que no 
cuentan con elementos independientes, quedando 
siempre circunscritas las obras de arte luz con otro 
tipo de programación mayor.

Eventos insertos en otra programación

La creación de eventos en el espacio público 
implica grandes costes, derivados del gran despliegue 
humano, artístico y de medios que son necesarios 
para la realización de éstos. Es por este motivo que 
en muchos casos los festivales de luz, así como los 
eventos de luz, son integrados en otros tipos de 
programas, intentando, de esta forma, abaratar los 
costes derivados de su celebración. Encontramos 
ejemplos de este tipo de decisiones de producción 
en muy diferentes contextos como podría ser el caso 
del festival de luz Llum, en Barcelona, que ocurre 
durante las fiestas patronales en honor de Santa 
Eulalia; o el caso del Festival Illuminart, inserto en el 
programa cultural Montréal en Lumière en Montreal. 

Como apuntan Hunyadi, Inkei, and Szabó 
(2008) todos los festivales sufren de perdidas directas 
o indirectas, pero benefician a las economías locales 
en gran medida (aunque sea difícil definir cómo), 
justificando su realización y haciendo su subvención 
algo necesario. La financiación por vía de estos 
eventos, a veces, es la única forma de conseguir 
que un festival de luz o que una determinada pieza 
de arte-luz llegue al gran público. Por otro lado, 
inserir este tipo de eventos dentro de otra progra-

mación ayuda en la comunicación y divulgación de 
la actividad, garantizando una mayor visualización 
en términos mediáticos que puede llegar a beneficiar 
en términos de visitación.

La inclusión de obras o trabajos de luz en las 
fiestas portuguesas es habitual, sin embargo, no 
encontramos ninguna en que la que gocen de la 
independencia necesaria para ser considerados como 
eventos o festivales autónomos, aunque formen 
parte de otro programa cultural. Los informadores 
de turismo apuntan, no obstante, que en 26 locali-
dades podemos encontrar trabajos de luz en fiestas 
patronales, muchas veces relacionados con fuegos 
de artificio y videomapping. Por otro lado, y como 
constante, aparecen las celebraciones de año nuevo, 
caracterizadas por fuegos de artificio. Como en el 
caso anterior vemos que las iluminaciones públi-
cas son consideradas como obras de arte insertas 
en otra programación, la navideña; sin embargo, 
estas estructuras luminosas no cumplen el principio 
artístico en su creación, siendo simples piezas de 
ornamento urbano.

Es de esperar que este contexto de exhibición 
de piezas fuera el más confuso, pues dentro de 
celebraciones religiosas, patronales, o de otra índole 
se inserta un festival o evento de luz. Las fronteras 
en este tipo de contexto de exhibición se hacen muy 
difíciles de identificar, especialmente cuanto más 
ricas en formas de expresión luminosa pueda ser el 
programa madre, mayor sea la difusión mediática 
y menos autónoma sea el equipo de organización, 
el evento, y su estética. La ruptura con el contexto 
de presentación inicial, muchas veces, no llega 
a realizarse, pues estructuralmente los actores 
envueltos no cuentan con la libertad, ni recursos, 
ni capacidades instrumental o técnicas. 

Los festivales de luz

Los festivales de luz son programaciones cul-
turales de duración variable que integran diferentes 
registros artísticos, teniendo éstos en común el uso 
de la luz como medio. Estos festivales pueden durar 
desde dos o tres días, en sus versiones más cortas, 
a varios meses, en sus versiones extendidas. Igual-
mente, tienen como característica ocupar diferentes 
espacios urbanos, tanto públicos, como privados y 
ser de acceso fácil y gratuito para el visitante. Para 
su visitación, se construyen itinerarios que conectan 
los diferentes lugares que acogen las piezas artís-
ticas, dirigiendo la foule para maximizar el flujo de 
visitantes en la ciudad.

Los festivales de luz, en líneas generales, res-
ponden a un tema anual elegido por los curadores 
o directores artísticos, muchas veces influenciados 
por motivaciones económicas (relaciones con los 
sponsors); oportunísticas (eventos anuales relacio-
nados con el lugar a ser realizado, años especiales 
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Figura 4 	Izquierda, luces ornamentales en la Avenida da Liberdade, Lisboa. Centro, luces ornamentales en la Av. Guerra 
Junqueiro. (30 noviembre 2016). Derecha, instalación de iluminación natalicia próxima a Plaza de Londres, 
Lisboa (19 octubre 2016)

 
nombrados por la UNESCO…); históricas o celebra-
tivas (aniversario del festival), etc. Esta temática 
ayuda en la elección de piezas y en la composición 
del programa, intentando crear un diálogo entre las 
diferentes obras que conformarán el cartel final y 
los lugares donde serán instaladas. 

En Portugal y en 2017, encontrábamos dos 
grandes festivales de luz. Por un lado, el festival 
Lumina Cascais con una visitación estimada de 
400 000 personas anualmente, con unas 25 piezas 
anuales y una duración de cuatro noches. Lumina 
Cascais estaba sedeado en Cascais y organizado 
por el atelier OCUBO -quizá la empresa de creación 
multimedia más relevante en territorio nacional. Por 
otro lado, Aura Festival con una visitación estimada 
de 70 000 personas anualmente, con unas 15 piezas 
anuales y una duración de cuatro noches. Aura está 
sedeado en Sintra y está organizado por la Asociación 
Cultural Creaatividade Cosmica. Ambos festivales 
fueron identificados como festivales de luz por los 
informadores de turismo de las respectivas ciudades, 
sumándoseles sólo otro festival: Festival de Luz e do 
Videomapping de Lousada. Este último, organizado por 
la Camara Municipal de Lousada en colaboración con 
escuelas y universidades de la región, destaca sobre 
los otros dos por aproximarse a un modelo de creación 
colaborativa, amateurística, al integrar trabajos no 
profesionales realizados por personas locales y por 
buscar, de esta forma, la creación de un sentimiento 
de orgullo local, fomentar la creatividad del municipio 
y favorecer una sensación de pertenencia.

Es interesante ver que 223 informadores de 
turismo reportaron que su municipio no tenía ningún 

tipo de festival, que respondiera a la descripción 
de “festival de luz”. Esta situación ilustra la baja 
penetración de este tipo de programación dentro del 
escenario cultural portugués, así como su concen-
tración -hasta el momento- en municipios cercanos 
a Lisboa. Una posible explicación a esta situación es 
la capacidad de succionar público de la capital, en un 
desplazamiento cercano y realizable con trasporte 
público o su propio vehículo (aproximadamente 30 
km en ambos casos); siendo entendido este viaje 
como un acto de ocio alternativo y de ruptura de 
la rutina.

Llama la atención el hecho de que algunos infor-
madores los confundieran con las fiestas patronales. 
El uso generalizado de video-mapping puede justi-
ficar esta confusión, así como el uso tradicional de 
fuegos de artificio. Las otras categorías se ajustan al 
mismo patrón ya explicado en los puntos anteriores.

Nuevos festivales

Después de la conclusión de este mapeamento, 
apareció en Loulé un nuevo festival de luz: LUZA, 
Festival de Luz del Algarve. Este nuevo festival de 
luz nació bajo el programa Algarve 365 y la tutela 
de la Cámara Municipal de Loulé. Consistente en 
un programa de arte luz en el espacio público, y 
en algunos edificios de propiedad municipal, se 
consolidó en los meses de baja visitación turística 
con la intención de reactivar el municipio en baja 
estación. En su primera edición (2017) y según las 
fuentes oficiales, aproximadamente 30 000 personas 
visitaron el festival. Compuesto por 15 piezas de 

. .

Fuente: Archivo, y fotografías del autor.



FESTIVALES DE LUZ Y EVENTOS DE LUZ EN PORTUGAL 49

F
O

R
U

M Sociológico
N.º 35 (II Série, 2019)

pp. 41-50

arte-luz y tres noches. Cabe destacar que cumple 
con los requisitos de la convocatoria de subvención, 
aunando arte y cultura, promoción territorial a nivel 
regional e innovación para la zona.

Artistas de luz

Por otro lado, muchas veces los artistas optan 
por trabajar fuera del mercado artístico y colabo-
ran con otras estructuras tales como conciertos, 
promotoras comerciales, compañías de relaciones 
públicas o comunicación. Por este motivo, muchas 
veces podemos encontrar las mismas tecnologías, 
las mismas obras, los mismos nombres en con-
textos diferentes. Frecuentemente encontramos la 
colaboración de muchos artistas, que participan en 
festivales de luz, en conciertos de música electrónica, 
como iluminadores en teatros, como cineastas, etc. 
Esta participación múltiple en eventos de diferente 
índole por parte del artista hace difícil, muchas 
veces, la definición de un evento, y puede difuminar 
la categoría de éste en términos artísticos. Debemos 
mantener en mente que cuando un artista trabaja 
en un circuito intencionalmente no-artístico está 
actuando en tanto que trabajador especializado y 
no como artista, desproveyendo el objeto creado 
de su consistencia artística.

Debemos destacar la mención a un festival 
musical internacionalmente conocido: Boom Fes-
tival, el cual reúne en su programación excelentes 
trabajos de diseño de luz, arquitectura de luz, stage 
lightning y performance de luz. Sin embargo, como 
comentábamos, los artistas o diseñadores que parti-
cipan no entran en su calidad de artistas sino como 
profesionales de la iluminación. Debemos recordar 
que estas producciones no son consideradas como 
independientes o que no cuentan con un programa 
que les otorgue la importancia, atractivo o interés 
artístico por si propias, siendo relevadas a trabajo de 
iluminación efímero, como cualquier otro escenario 
para conciertos.

Reflexiones a modo final

Los eventos de luz en Portugal están a ser 
subestimados, no siendo completamente explorados 
ni entendidos, muchas veces por considerar que ya 
se posee un evento de similares características. Estos 
eventos “semejantes”, herederos de la tradición o 
fruto de una reproducción programática reiterada, 
sumado a este desentendimiento de las artes (y 
en especial de las artes luz), hacen que los forma-
tos curatoriados, diseñados con objetivos claros 
de turistificación y atracción de turismo cultural, 
reactivación de la economía nocturna y diseño de 
marca urbano, no entren en juego. 

No hablamos de sustituir la tradición con nue-
vos formatos, pero tal vez de reimaginar el espacio 

público y establecer una estrategia a mayor escala 
para poder competir en términos artísticos con 
otros municipios, integrando redes internacionales 
de turismo cultural. 

Estos festivales, eventos de luz y eventos inte-
grados, tienen la posibilidad de atraer un público 
diferente, motivado y con gusto por las artes. Su 
breve duración los hace excepcionales para reactivar 
un municipio en época baja y aumentar su revenue, 
al mismo tiempo que se convierten en fantásticas 
ventanas abiertas para que los locales empiecen a 
relacionarse con las artes, aprendan nuevas for-
mas de expresión o simplemente se deleiten con 
la estética de las obras. En cualquier caso, pueden 
convertirse en herramientas para aumentar los 
niveles de satisfacción de un municipio, despertar 
un cierto urban awareness y un sentimiento de 
pertenencia como refería Bennett (2014). 

Como decíamos, el mercado de estos eventos 
se encuentra en una fase muy inmadura y espera-
mos que, en los próximos años, los profesionales 
del turismo y los profesionales de la programación 
cultural adquieran nuevas competencias y sensibili-
dades con las artes, incorporando las artes luz como 
una formula de éxito -siempre que programado- para 
sus respectivos municipios, aprovechando las poten-
cialidades para la citibrandización y festivalización 
de este tipo de programas.
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O TERCEIRO LADO DO MURO. A ARTE E AS SUAS CIDADES1

THE THIRD SIDE OF THE WALL. ART AND ITS CITIES

Resumo

Este ensaio pretende, a partir da observação etnográfica de expressões de arte urbana embe-
máticas na cidade de Lisboa e de uma reflexão comparativa entre distinctive cities (Markusen, 
2004), criar uma narrativa que percorra os principais vectores da transformação do universo da 
arte urbana na última década. Tentando reproduzir o estilo ensaístico e as modalidades narrativas 
que estiveram na origem desta reflexão, traçaremos um percurso através dos debates principais 
sobre arte urbana, mostrando no seu conjunto a heterogeneidade dos processos e das forças que 
condicionam a presença artística no espaço urbano e delineando futuras hipóteses de pesquisa. O 
objetivo desta reflexão será conduzir o leitor a a) observar os efeitos da progressiva influência da 
gramática do empreendedorismo; b) inquirir os dispositivos regulatórios criados – novos agentes, 
instituições e legislação, seja para punir ou fomentar a sua produção; c) analisar a relação material 
e sensorial da arte urbana com a própria cidade – da sua normativização estética à reificação da 
propriedade ou à consolidação da “cidade legislada”; d) integrar a arte urbana no processo mais 
alargado de divisão estrutural da cultura que, por um lado, é absorvida pela narrativa hegemó-
nica das indústrias criativas e, por outro, permeia o tecido social, promovendo a participação ou 
a coesão social; e) examinar estas transformações da arte urbana no quadro da construção da 
cidade contemporânea e, em particular, do seu espaço público.

Palavras-chave: arte urbana, cidade, indústrias culturais, regeneração urbana

Abstract

Based on a ethnographic observation of empirical urban art expressions in the city of Lisbon and on 
a comparative reflection between “distinctive cities” (Markusen, 2004), this essay aims to create a 
narrative that covers the main vectors of the transformation of the urban art universe in the last 
decade. Trying to reproduce the essayistic style and narrative modalities that were the origin of 
this reflection, we will trace a path through the main debates about urban art, showing together 
the heterogeneity of the processes and forces that condition the artistic presence in the urban 
space and outlining future hypotheses of research. The purpose of this reflection will be to lead 
the reader to a) observe the effects of the progressive influence of the grammar of entrepreneur-
ship; b) inquire into the regulatory dispositifs created – new agents, institutions and legislation 
either to punish or encourage its production; c) analyze the material and sensorial relationship of 
urban art with the city itself – from its aesthetic normativization, to the reification of property or 
the consolidation of the “legislated city”; d) integrate urban art into the broader process of struc-
tural division of culture, which, on the one hand, is absorbed by the hegemonic narrative of the 
creative industries and, on the other, permeates the social fabric, promoting social participation 
or cohesion; e) examine these transformations of urban art in the context of the construction of 
the contemporary city and, in particular, of its public space.
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As respostas vão da irritação ao silêncio. Há 
graffiti por todo o país, dos centros históricos aos 
subúrbios. E nós, que vivemos rodeados por eles, 
nem sabemos bem o que são.

Joana Amaral Cardoso, A arte
clandestina pinta ou suja as ruas?

Jornal Público, 28 de fevereiro de 2007

A 30 de janeiro de 2019, quase doze anos 
depois desta citação, uma edição da revista Time 
Out Lisboa dava destaque aos grandes 50 proje-
tos do futuro próximo da cidade, cuja execução 
promete modificações substanciais na estrutura e 
circulação da capital do país. Como peça central da 
edição, era publicada uma entrevista ao presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, 
na qual explanava a sua visão para o futuro da 
cidade, enquanto refletia igualmente sobre as fortes 
transformações urbanas dos tempos mais recentes, 
em particular os desafios inerentes às crescentes 
pressões turísticas e habitacionais ou o papel da 
cultura e das indústrias criativas na regeneração de 
uma cidade em contexto de pós-crise económica. 

Da peça jornalística salta também à vista a 
primeira imagem, de página inteira, onde Fernando 
Medina é fotografado no terço inferior, dando relevo 
a uma obra de arte que ocupa toda a parede atrás 
de si, “[um]a peça de Vhils que dá charme ao seu 
gabinete”. Doze anos atrás seria talvez difícil de 
acreditar que um artista oriundo do universo da street 
art em Portugal tivesse um lugar tão destacado – e 
apresentado de forma tão natural – num gabinete 
de tão grande responsabilidade governativa, mas 
é uma imagem que, de algum modo, espelha a 
enorme transformação que a cidade de Lisboa – tal 
como muitos centros urbanos um pouco por todo o 
mundo – teve em relação a esta prática artística. 
Na verdade, é difícil hoje dissociar a visibilidade 
internacional de Lisboa do impacto que teve a dis-
seminação da arte urbana no seu território durante 
esse período. A profusão de obras, artistas, projetos 
e eventos é dos elementos constantemente referidos 
tanto pelos media estrangeiros3 como pela própria 
promoção institucional da cidade, tendo-se tornado 
um elemento-chave dos processos de city-branding 
destinados a melhorar a competitividade de Lisboa 
no mercado de turismo global (Liu, 2012). 

No entanto, a grande transformação não se 
processou apenas na relação das cidades com a 
arte urbana, mas também na relação da arte urbana 
com a própria cidade, com o campo da arte e, final-
mente, consigo mesma. Nascida de uma expressão 
subcultural de visibilização e reivindicação identitária 
e territorial, a arte urbana está iminentemente ligada 
às próprias assimetrias do desenvolvimento urbano 
e, portanto, de relações materiais e simbólicas entre 
o centro e periferia – no espaço da cidade, no enqua-
dramento legal, no reconhecimento social. Ainda que 

o movimento de “institucionalização” da arte urbana 
não seja de agora, como provam os casos de Keith 
Haring e Jean-Michel Basquiat no establishment 
artístico nova-iorquino no início da década de 80, 
os últimos 15 anos trouxeram mudanças extrema-
mente significativas. Exposições como Spank the 
Monkey no BALTIC Centre for Contemporary Art 
(Newcastle upon Tyne, 2006), Graffiti no Brooklyn 
Museum (Nova Iorque, 2006), Street Art na Tate 
Modern (Londres, 2008) ou Art in the Streets no 
Museum of Contemporary Art (Los Angeles, 2011) 
trouxeram visibilidade e legibilidade à expressão 
artística “da rua”, criando pontes entre uma produção 
frequentemente vista como crime, vandalismo ou 
atentado à propriedade privada e algo que podia 
ser considerado arte contemporânea (Bengtsen, 
2015) e, portanto, passível de comunicar com as 
suas estruturas hegemónicas, os seus gatekeepers 
legítimos: a galeria, o curador, o museu, a casa de 
leilões. No entanto, o processo de legitimação não 
se reduz à absorção da arte urbana dentro destas 
estruturas, mas encontra-se igualmente na trans-
ferência da sua eficácia simbólica para o espaço 
público, como o demonstra a percepção alargada de 
qualquer conjunto de intervenções num bairro ou no 
âmbito de um evento como um “museu ao ar livre” 
ou “galeria a céu aberto”. Também Portugal faria 
parte deste movimento: o projeto “Red Bull Street 
Gallery” celebraria o Dia Internacional dos Museus, 
a 18 de maio de 2007, com dez intervenções de 
arte urbana colocadas junto a dez museus, com o 
intuito de promover o debate “Arte na Rua vs. Arte 
no Museu” logo depois de, em novembro de 2006, 
a agência Vera Cortês ter convidado Alexandre Farto 
(aka Vhils) e Miguel Maurício a expor na Galeria 
Promontorio Arquitectos questionando a relação 
que uma “arte delinquente” poderia desenvolver 
com “formatos socialmente aceites”.  

Doze anos depois, Vhils não está apenas 
no escritório de um governante ou numa galeria 
importante e, definitivamente, está muito mais 
perto dos “formatos socialmente aceites” que da 
“arte delinquente”: é um dos artistas portugue-
ses de maior reputação internacional, desenvolve 
peças comissionadas e festivais de arte urbana à 
volta do mundo, é parceiro na criação de um dos 
primeiros museus exclusivamente dedicados à arte 
urbana, é embaixador da estratégia nacional para o 
empreendedorismo Startup Portugal e, através da 
sua agência criativa Solid Dogma, ganha prémios 
de design e publicidade a desenvolver campanhas 
para marcas como a Levi’s, Seat, Mini, Renault ou 
Super Bock. A sua produção é, por um lado, quase 
exclusivamente legalizada, quando não comissionada, 
e funciona dentro de quadros fortemente institu-
cionais; por outro, é fonte de criação de valor com 
a sua inserção em circuitos de mercantilização e é 
parte da negociação com entidades governativas que 
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a instrumentalizam, seja para efeitos de promoção 
turística, regeneração urbana ou consolidação das 
indústrias criativas. 

Sendo grande parte da expressão da arte 
urbana de natureza ilegal e subversiva, dominada 
por uma certa contestação, justamente, da arte e 
do urbano, não é de admirar que, neste circuito 
marcado pela progressiva legalização, institucionali-
zação, mercantilização e instrumentalização, surjam 
vozes críticas que questionam o potencial crítico ou 
radical da linguagem de artistas consagrados como 
Vhils. Esta crítica torna-se, portanto, o fechamento 
desse mesmo circuito, presa a uma série de pressu-
postos dicotómicos como a independência artística 
vs. mainstream, a liberdade crítica vs. o condicio-
namento político, projetos de base comunitária (o 
artista-engajado) vs. projetos de transformação 
urbana (o artista-gentrificador), entre outros (Ley, 
2003; Cameron & Coaffee, 2005). 

Neste ensaio, gostaríamos de refletir sobre as 
contradições interentes às práticas e políticas da 
arte urbana, tomando como ponto de partida uma 
selecção de obras, artistas ou projetos de arte urbana 
que foram alvos de forte atenção mediática na cidade 
de Lisboa e pondo estes exemplos emblemáticos 
de distinctive cities (Markusen, 2004) em tensão 
comparativa com eventos urbanos que provêm de 
outros contextos mas revelam dinâmicas e proble-
máticas parecidas. Com o termo distinctive city, a 
autora refere-se a como o branding (re)presenta a 
identidade da cidade, criando imaginários de uni-
cidade e distintividade simbólica na produção e no 
consumo da oferta (Markusen & Schrock, 2006).

Neste sentido, Lisboa, “a cidade museu a céu 
aberto” (Texeira Pinto, 2018), é uma cidade “boa 
para pensar” as conexões e as relações quotidianas 
entre arte e espaço público, com os seus conflitos, 
paradoxos e negociações. O processo da construção 
de Lisboa como “cidade das artes” é fortemente 
definido e organizado pela municipalidade, e em 
particular pela Galeria de Arte Urbana, que gere a 
regulamentação de cada manifestação artística no 
espaço público – regularizando através de um sistema 
de prémios e penalidades os seus conteúdos, formas 
e linguagens. Através da apresentação de casos que 
consideramos particularmente emblemáticos, iremos 
evidenciar como a arte urbana não se encontra 
isolada do processo mais alargado do processo de 
governamentalização do sector cultural, nem sequer 
do seu recente processo de divisão estrutural: de 
um lado, a cultura que é absorvida pela narrativa 
hegemónica das indústrias criativas e, portanto, pela 
lógica de mercado; do outro, a cultura que permeia 
o tecido social através de uma fetichização do seu 
efeito na população, promovendo a cidadania, a 
educação, a identidade, a participação ou a coesão 
social. Ambos os lados, não um contra o outro nem 
um mais do que outro, são duas faces do mesmo 

processo de construção da cidade contemporânea 
e, em particular, do seu espaço público. 

Tentando reproduzir o estilo ensaístico e as 
modalidades narrativas que estiveram na origem 
desta reflexão, traçaremos um percurso analítico que 
delineia os debates de base que definem o tema em 
questão, sem, todavia, neste ensaio querer desen-
volver uma reflexão teórica aprofundada ou uma 
apresentação exaustiva das principais abordagens 
disciplinares. Por outras palavras, queremos lançar, 
através de um estilo narrativo propositatamente 
discursivo, questões para o debate, delinear os 
pontos mais interessantes e, ao mesmo tempo, 
mais problemáticos, ou ainda abrir conexões entre 
diferentes exemplos obervados ou experienciados 
durante anos de prática etnográfica no âmbito da arte 
urbana. Não é, todavia, nossa intenção apresentar 
aqui os dados resultantes de uma observação etno-
gráfica clássica, mas reconstruir processos reflexivos, 
na ideia de que toda a etnografia e, de maneira mais 
geral, qualquer pesquisa social, além dos métodos 
e da retórica epistemológica utilizada, é uma nar-
ração de momentos heterogéneos, muitas vezes 
contraditórios e ambíguos, que nos obrigam a um 
posicionamento ao mesmo tempo pessoal e político. 
Através deste exercício exploratório e de uma esco-
lha narrativa experimental, pretendemos, portanto, 
não apresentar uma análise teórica detalhada, mas 
uma narração – marcada para um certo ecletismo 
teórico e empírico (Rankin, 2011) – que mostre 
no seu conjunto a heterogeneidade dos processos 
e das forças que condicionam a presença artística 
no espaço urbano. Os temas que nos chamaram a 
atenção são múltiplos: os fenómenos da institucio-
nalização e mercantilização, num campo cada vez 
mais sujeito a lógicas de empreendedorismo, dos 
próprios artistas aos produtores culturais, passando 
pelos guias turísticos; os dispositivos regulatórios 
criados, da abertura de concursos à obtenção de 
autorizações; a relação material, simbólica e sen-
sorial da arte urbana com a própria construção da 
cidade, da sua normativização estética à reificação 
da propriedade, da securitização do espaço público 
à consolidação da “cidade legislada”. 

Cidade: questões iminentes

Não será grande surpresa, por estes dias, 
numa tarde soalheira de fim-de-semana, encontrar 
largas centenas de pessoas a visitar o Panorâmico 
de Monsanto, um icónico mas abandonado edifício 
no topo do importante parque florestal da cidade de 
Lisboa. Distinguindo-se pelas vistas únicas de 360º 
sobre a capital, o edifício esteve abandonado entre 
2001 e 2017, altura em que a Câmara Municipal 
interveio com operações de limpeza e segurança, 
dando-lhe a designação de Miradouro e garantindo 
o acesso gratuito ao público durante o dia. 
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À entrada do recinto é praticamente impos-
sível não ver as gigantes letras espelhadas com a 
inscrição ± REAL ± do artista Miguel Januário, ao 
mesmo tempo um preâmbulo e uma legenda da 
excentricidade e singularidade deste espaço. A obra 
foi realizada no âmbito da 3.ª edição do Festival 
Iminente, criado e curado por Vhils e co-organizado 
pela Câmara Municipal de Lisboa, que ocupou o 
edifício em setembro de 2018, juntando 55 nomes 
da arte e da música numa “montra das subculturas 
urbanas”, celebrando o ambiente multicultural e cos-
mopolita de Lisboa. Das várias obras deixadas pelo 
festival, uma em particular concentra as atenções 
e filas de pessoas que esperam o momento ideal 
para fotografar e filmar: um retrato realizado por 
Vhils, com a sua estética mundialmente reconhecida, 
da ativista brasileira Marielle Franco, assassinada 
6 meses antes no Rio de Janeiro. Parte da cam-
panha “Brave Walls” desenvolvida pela Amnistia 
Internacional, o mural teve impacto internacional 
e foi globalmente celebrado pelo seu cariz crítico e 
interventivo – nas palavras de Pedro Neto, diretor 
executivo da Amnistia Internacional Portugal, uma 
“expressão da Arte, de forma pacífica e audível, a 
exigir justiça e direitos humanos”4. 

Em vez de olhar para este fenómeno na óptica 
da legalidade ou ilegalidade, da institucionalização 
ou potencial crítico, da comercialização ou auten-
ticidade, será talvez mais interessante olhar para 
dois campos da expressão e produção a partir dos 
quais existe uma normalização da “arte na cidade”, 
mas também da “cidade através da arte” (Guinard 
& Molina, 2018). O primeiro é o do próprio processo 
de “eventificação” (Jacob, 2013), à medida que a 
política cultural das cidades se move progressiva-
mente de “instituições” para “eventos” (Henningsen 
et al., 2015) e a sua geografia vai sendo moldada 
para acomodar um preenchido calendário anual de 
acontecimentos culturais. Esta “festivalização” – 
na definição de Häussermann e Siebel (1993) – a 
um mesmo tempo da cultura e da própria cidade, 
com o encontro entre arte, espaço público, gran-
des audiências e cobertura mediática tornaram-se 
“ferramentas poderosas para atrair investidores, 
estimular indústrias orientadas para o consumo e 
redesenhar a imagem e reputação de uma cidade” 
(Aubry et al., 2015). Mas os efeitos de um evento 
estão muito além da sua constituição como pólo de 
atração. No caso do Iminente, um espaço aberto ao 
público foi fechado e tornado acessível, mediante a 
compra de um bilhete (10€), a um máximo de 4500 
pessoas por dia. Foi ainda imposto o cumprimento 
de normas de segurança que impediam os especta-
dores de entrar para o recinto não só com objetos 
perigosos, mas também com animais, comida e 
bebida e material profissional de fotografia, vídeo e 
som. A construção do festival torna-se, portanto, um 
instrumento de disciplinamento. Estas “privatização” 

e “securitização” do espaço através do “evento” não 
só transformam de forma evidente, por exemplo, 
o artista em “produtor-empreendedor” e o público 
em “audiência-espectador”, mas revelam de forma 
mais global um conjunto de estratégias, técnicas e 
discursos através dos quais a “vida quotidiana da 
cidade é moldada em espaços, relações e práticas 
de segurança, mercantilização e entretenimento” 
(Pavoni, 2015). Ainda temos de considerar que os 
festivais são promovidos por instituições governa-
mentais, apoiados por investidores e patrocinadores, 
determinados pela concessão de ocupação de espa-
ços, pela obtenção de permissões e por negociações 
que transformam o festival na versão normalizada, 
instrumentalizada e domesticada da arte urbana, 
para finalidades de promoção de áreas específicas 
da cidade, de desenvolvimento económico ou de 
atração turística, através de um processo de bran-
ding da cidade. O festival opera por outras palavras 
como um instrumento de “imagineering technology” 
(Ren, 2007). 

O segundo tem que ver com o processo de 
“patrimonialização”, que torna visível um conjunto 
de ambiguidades na relação entre arte, política e 
espaço urbano. Enquanto o edifício foi apropriado 
por writers, durante o tempo em que esteve aban-
donado, essas atividades eram classificadas como 
“vandalismo” que “danificavam o património”; logo 
depois, porém, foram englobadas pelos próprios 
curadores do festival como parte do espólio artís-
tico do espaço, deste modo enevoando não só a 
distinção entre prática artística e criminosa de uma 
mesma peça, mas o seu efeito vis-à-vis o património 
da cidade. Na sequência deste processo, importa 
também interrogar a complexidade de respostas de 
preservação da própria arte urbana, em si mesma 
quase antagónica à sua natureza efémera. A cons-
ciencialização do valor intrínseco e social da obra 
levou cada vez mais à tentativa da sua preserva-
ção, principalmente do “vandalismo” por parte de 
outros graffiters – o uso de um verniz especial no 
Mural ao 25 de Abril da Associação Underdogs na 
parede da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa depois de ter sido 
vandalizado com cruzes suásticas, ou a colocação de 
plexiglas transparente no mural História de Lisboa 
de Nuno Saraiva nas Portas do Sol, no bairro de 
Alfama, são apenas alguns exemplos. 

Isto não significa que várias obras não acabem 
por ser destruídas, principalmente em grandes 
projetos de renovação urbana, caso de duas obras 
famosas de Vhils – uma com Pixel Pancho, para dar 
origem ao novo terminal de cruzeiros de Lisboa, 
e outra na antiga Fábrica da Sidul, em Alcântara, 
para dar origem a um mega-empreendimento de 
habitação e escritórios num valor estimado de 100 
milhões de euros – dando origem a alguma visibi-
lidade mediática e bastantes críticas da população. 
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Existem, de resto, casos a nível internacional que 
se revelaram mais extremos, como o da ação inter-
posta por um grupo de 21 artistas contra a pintura e 
posterior demolição do edifício 5Pointz, considerado 
um templo do graffiti em Long Island, que valeu 
uma multa de 6,7 milhões de dólares ao proprietá-
rio. Uma outra nuance diz respeito ao uso da arte 
urbana já em projetos de renovação arquitectónica 
como o do projeto de intervenção num edifício de 
Agostinho Ricca no Porto, que incluiria um mural 
de Vhils, mas que gerou uma onda de crítica que 
via o projeto como um ataque à preservação do 
património arquitectónico do Porto. 

Finalmente, e voltando ao Panorâmico de Mon-
santo, quando a edilidade declara que o festival “vai 
mostrar um novo potencial de utilização do espaço 
e vai mudar a forma como nós olhamos para ele e 
sobre as potencialidades que terá futuramente”5, 
isso deixa algumas pistas sobre a forma como 
se percepciona a relação entre a arte urbana e o 
potencial de reabilitação da cidade. Basta tomar 
como exemplo as recentes gravações do novo 
álbum, Madame X, da artista Madonna, realizadas 
no edifício, celebrando na sua conta de Instagram 
a “magia de Lisboa” através da sua “arte urbana”, 
aparecendo constantemente rodeada de graffitis 
e inclusivamente a graffitar um X vermelho numa 
parede, enquanto o espaço foi condicionado ao 
público, impedindo qualquer registo através de 
câmaras ou telemóveis, para proteger a campanha de 
publicidade programada. Este exemplo de potencial 
de utilização introduz, deste modo, por um lado, 
questões em torno da preservação e regeneração do 
património, principalmente a partir do momento em 
que o reconhecimento social e institucional da arte 
urbana a transforma, de certo modo, a ela própria, 
num elemento patrimonial material e imaterial – a 
sua inscrição física e a cultura urbana que representa 
– e, por outro, questões em torno da normalização 
de dispositivos técnico-legais de entretenimento e 
segurança na reconstrução do espaço. 

Economia: capital (e) cultural

Ainda que o universo do graffiti tenha benefi-
ciado da associação com o establishment artístico 
– a partir da qual vários artistas passaram a ter 
rendimentos da venda de obras de arte e merchan-
dising – e da aproximação estratégica dos governos 
locais – a partir da qual vários artistas passaram 
a exercer a sua atividade legalmente e tendencial-
mente paga –, tal não quer dizer que tenha sido 
um processo linear e sem sobressaltos. Alguns 
exemplos são as exposições não autorizadas de 
obras de Banksy, a performance do próprio Banksy 
de ativar uma destruidora de papel escondida na 
sua Girl with a Balloon depois de ser leiloada na 
Sotheby’s por um milhão de libras, ou a decisão de 

Blu de cobrir de tinta cinzenta todas as suas obras 
na cidade de Bolonha como crítica a uma “cidade 
que, por um lado, criminaliza o graffiti, leva writers 
de 16 anos a tribunal, louva o ‘decoro urbano’ e, 
por outro, congratula-se a si mesma enquanto berço 
da arte urbana e quer recuperá-la para valorização 
no mercado”6. Em todo o caso, se a arte urbana 
foi apropriada e incorporada no mainstream pelo 
mundo artístico e por instituições governamentais, 
falta seguramente olhar para as grandes marcas 
comerciais (Lombard, 2013), um casamento rea 
British Airways usou um mural mo rcas comerciais 
(Lombard, 2013), casamentocuperda arte urbana a 
transforma, de certo modo, não menos acidentado. 

Em 2015 o New York Times decidiu fazer um 
perfil sobre o designer Jeremy Scott e a sua marca 
de roupa Moschino, elogiando a sua última coleção e 
a sua relação com a cultura pop. No cerne da coleção 
estava uma clara inspiração da estética do graffiti, 
usado não apenas em várias peças da coleção, mas 
também em toda a produção do espetáculo em torno 
das galas e dos desfiles, incluindo celebridades como 
Madonna e Katy Perry, que posavam ao lado de um 
Rolls-Royce grafitado. Pouco tempo depois, a internet 
borbulhava com uma ação judicial interposta pelo 
artista Rime à Moschino: o padrão usado na cole-
ção era afinal uma cópia do seu mural Vandal Eyes 
pintado em Detroit em 20127. Não é um caso único 
no mundo da moda: precisamente um ano antes, 
os artistas Revok, Reyes e Steel de São Francisco 
tinham também interposto uma ação judicial contra 
a marca Roberto Cavalli que tinha não apenas repro-
duzido um mural na sua coleção mas sobreposto a 
sua própria assinatura à obra, lançando ainda mais 
dúvidas sobre a questão da autoralidade8. Outros 
casos sucederam-se entretanto, como quando a 
campanha holandesa “McDonald’s presents the vibe 
of Bushwick” enfureceu um conjunto de artistas 
cujos murais apareciam no vídeo promocional sem 
autorização9, ou quando a companhia aérea British 
Airways usou o mural Chance Street da artista MadC 
em Shoreditch numa campanha publicitária10.

Os contornos do debate mediático e das 
acusações e defesas de ambas as partes é parti-
cularmente esclarecedor. O caso da Moschino é, 
desde logo, particularmente relevante pelo facto 
de a defesa legal argumentar que não se tratava 
de uma infração à lei de copyright porque o graffiti 
é um ato de vandalismo, e portanto ilegal. Noutros 
casos argumenta-se que esta expressão artística é 
propriedade pública e, portanto, de uso livre, ou que 
se encontra no âmbito do uso razoável do direito à 
paisagem, como acontece, por exemplo com muitos 
monumentos. Da parte dos artistas, é pedida não 
apenas uma indemnização por abuso de copyright, 
mas na maior parte dos casos há uma reação de 
desagrado do aproveitamento da sua produção para 
marcas de luxo e glamour ou simplesmente de gran-
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des cadeias multinacionais como a McDonald’s, que 
são vistas como a antítese dos valores da sua prática 
artística. Deste modo, muitos artistas procuram um 
equilíbrio cuidado entre o valor artístico e comercial, 
preferindo colaborar, por exemplo, com acessórios 
de moda ou automóveis de cariz desportivo, mais 
próximos dos códigos das subculturas urbanas. Em 
todo o caso, estes episódios são ilustrativos das 
contradições existentes em torno da exploração 
comercial da arte urbana mas também, em geral, 
de como se tornou uma mercadoria tão desejável na 
procura de aumentar a street cred de uma empresa 
ou produto, capitalizando uma aproximação à cultura 
jovem e urbana.

Um interessante exemplo desta relação com-
plexa em Portugal foi o sucesso mediático em torno 
do artista Coruja durante o ano de 2018. Desenhando 
corujas com diversas técnicas da linguagem do 
graffiti por todo o país, e alimentando competen-
temente a sua presença nas redes sociais, Coruja 
aparece legitimamente como um novo nome da 
arte urbana. De seguida, os eventos sucedem-se 
rapidamente: a marca de cerveja Super Bock lança 
uma nova gama de cerveja “especial” designada 
Coruja, apelando ao crescente mercado da cerveja 
artesanal; o artista Coruja reage com desagrado 
fazendo ad hacking em cima dos cartazes e mupis 
da Coruja com as suas próprias corujas; a marca 
Super Bock lança uma campanha de procura do 
artista-vândalo; finalmente, revela-se a identidade de 
Coruja (uma crew composta por The Caver, Contra, 
Frame 01, Glam, Kruella, MAR, Mário Belém, Mosaik 
e Samina) numa campanha publicitária de ativação 
de marca orquestrada pela agência Solid Dogma, 
num simulacro da técnica e estética da arte urbana 
– não guerrilla marketing mas um marketing stunt 
– desenvolvido colaborativamente com os próprios 
artistas, mas deixando questões sobre o impacto da 
normalização destas práticas na cidade. Para a Solid 
Dogma, os prestigiados prémios de Design Meios 
e Publicidade trouxeram em 2019 variadíssimos 
galardões, incluindo o de Projeto Integrado para a 
campanha “Coruja”, o Grande Prémio para o Festival 
Iminente e, para si, própria, o de “Agência do Ano”.

Comunidade: dogmas e muros

A casa significa o primado da necessidade 
individual, e a rua pressupõe que um imperativo 
superior, que é a exigência da coisa pública, pre-
valeça sobre a casa. A rua representa a ordem ou 
lei geral a que se submete o capricho ou a vontade 
individual.

Carta Estratégica de Lisboa 2010-2024

Embora este artigo não tenha como objetivo 
mergulhar nas distinções e categorizações inerentes 
ao próprio universo da arte urbana, é necessário 
enfatizar a sua diversidade e complexidade, e as 

diversas e complexas respostas a que está sujeita 
(Campos, 2012, 2015). Sobretudo, observar proces-
sos de mainstreaming não significa deduzir algum 
tipo de colonização vitoriosa da arte urbana como 
um todo no panorama cultural. A celebrização de 
um certo tipo de arte urbana contemporânea, ten-
dencialmente pictórico, iconográfico, muralista, legal 
e/ou comissionado – chamado por alguns autores 
de pós-graffiti (Dickens, 2008) – não alterou de 
forma significativa (se não intensificou mesmo o 
processo) a ostracização e criminalização do graffiti 
de cariz mais tipográfico e as técnicas de street art 
aplicadas de forma ilegal. 

Se é verdade que os governos municipais 
promovem cada vez mais a arte urbana nos seus 
programas culturais, existe também uma substantiva 
criminalização da prática ilegal11 e a constitui?)in 
extremis, ao terrorismo (Iveson, es, foi por diversas 
vezes declarada treaming da arte urbana n trans-
forma, de certo modo, ção de técnicas e discursos 
para a eliminar. Em Lisboa, como em tantas outras 
cidades, foi por diversas vezes usada a retórica mili-
tarizada da “guerra” ao graffiti, associando a prática, 
in extremis, ao terrorismo (Iveson, 2010). A resposta 
sócio-legal segue também muitas vezes a aborda-
gem da “tolerância zero”, seguindo a importação da 
teoria criminológica das “janelas partidas”, segundo 
a qual a manifestação visível de comportamento 
anti-social estimula esse mesmo comportamento 
por parte de outros – se uma janela de um edifício 
abandonado aparece partida, seguir-se-ão outras, 
a menos que se conserte de imediato a janela. O 
graffiti não é, portanto, apenas problemático pela 
prática em si, mas pela associação com outros tipos 
de comportamentos “desviantes” frequentes no 
espaço urbano, tendo-se tornado uma representação 
visual do próprio “desvio”. Numa resposta de limpeza 
a uma zona considerada problemática em 2016, 
Vasco Morgado12, presidente da Junta de Freguesia 
de Santo António, declara que vai ser “uma interven-
ção total, sem abertura de excepções. De cada vez 
que se fizer um risco ou uma pintura numa parede, 
nós iremos logo limpar”, ou que “o segredo é atacar 
logo que haja um risco”. Assume ainda a vigilância 
da área – “a Polícia Municipal vai lá estar todos os 
dias, durante uns tempos” – e os custos avultados 
das intervenções – “As pessoas nem imaginam o 
dinheiro que se gasta com esta operações de lim-
peza. Até para a Câmara de Lisboa é caríssimo”. E 
de facto é. Logo de seguida, o executivo municipal 
abriria um concurso para a privatização por 3 anos 
do serviço de remoção de graffitis e cartazes, cujos 
valores totais se prevê que possam ascender aos 5 
milhões de euros, um valor muitíssimo superior ao 
investido em projetos de arte urbana comissionada.

Uma primeira leitura é a de que, seguramente, 
existe um movimento muito mais complexo do 
que o de uma progressiva legalização do graffiti. 
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Uma segunda, mais importante, é a de uma certa 
prudência em ler a obra “legal” como uma “conces-
são”, ou uma “liberdade” dada a uma parte desta 
expressão artística. Na verdade, ela reforça, por 
um lado, a noção de propriedade e da relação que 
um proprietário tem relativamente a um espaço de 
usufruto público (Young, 2014) e, por outro, uma 
determinada visão estética e sensorial da cidade, o 
que é, que aspecto deve ter, de que forma se pode 
concretizar e usufruir, reduzindo as formas efetivas 
de construção, circulação, apropriação e negociação 
sobre o espaço urbano.

Este ponto é relevante para a tentativa feita 
acima de separar dois segmentos de produção cul-
tural, não redutíveis ao tipo de expressão cultural 
em si mesma: de um lado, uma produção que mais 
diretamente se relaciona com a construção política 
e económica das indústrias culturais e criativas; do 
outro, uma produção que está intimamente ligada 
à noção de regeneração urbana desde os anos 90 
do século passado, destinada a fomentar valores de 
cidadania, sensação de pertença e inclusão social 
(Hall & Robertson, 2001) entre populações tidas 
como “vulneráveis” (Pussetti & Barros, 2012). Na 
verdade, se a arte urbana ganhou protagonismo, 
como vimos, no mundo do audiovisual, do design, 
da publicidade ou da moda, ela tornou-se uma fer-
ramenta poderosa para a retórica da democratização 
da cultura e o empoderamento das comunidades 
locais (Bailey et al., 2004).

Conseguimos captar este processo com grande 
naturalidade no discurso institucional nas áreas 
periféricas (sociais ou espaciais) da Grande Lisboa. 
Na Amadora, por exemplo, o projeto “Conversas na 
Rua” é responsável por mais de 100 intervenções 
de arte pública mural, que “intensificam o senti-
mento de pertença de quem aqui habita e sente 
a cidade como sua”13, enquanto Loures se colocou 
no panorama internacional com a Galeria de Arte 
Pública, na Quinta do Mocho, em Sacavém, um 
processo artístico através do qual se concretizou 
“uma profunda e significativa alteração nas relações 
interpessoais na comunidade”, um “projeto integra-
dor e promotor de identidade e sentido de pertença 
que desempenhará um papel muito significativo no 
processo de integração e transformação social”14. 

Na cidade de Lisboa, a criação da Galeria de 
Arte Urbana em 2008, uma entidade específica 
dentro do Departamento do Património Cultural, foi 
um driver fundamental na promoção e regulação da 
arte urbana na cidade, tendo ajudado a promover 
inúmeros projetos e artistas que criaram referências 
visuais icónicas no centro da cidade. Mais recente-
mente, foram responsáveis pela criação do festival 
MURO, com duas edições em áreas frequentemente 
estigmatizadas e tidas como “problemáticas”: o bairro 
Padre Cruz em 2016 e a zona norte de Marvila, nos 
bairros das Salgadas, Quinta Marquês de Abrantes 

e Quinta do Chalé em 2017. As intervenções ficam 
marcadas pela dimensão, pelos artistas interna-
cionais convidados e pela projeção mediática, mas 
também por outros dispositivos menos evidentes 
mas produtores de uma sensação de controle de 
um espaço tido como “difícil de governar”. A car-
tografia cuidada do território para divulgação das 
obras criadas, o remapeamento cognitivo e senso-
rial do bairro a partir do novos referentes visuais, 
a circunscrição do evento com horários previstos, 
o licenciamento da produção artística, a formação 
de guias turísticos dentro da comunidade, todos 
estes dispositivos contribuem para a imagem de 
uma cidade compartimentalizada, organizada no 
tempo e no espaço, cujos agentes locais podem ser 
inseridos numa lógica de mercado e cuja intervenção 
se faz em função dos direitos de propriedade, o que 
Young (2014) descreve como a “cidade legislada”, um 
“espaço no qual um determinado tipo de experiência 
é encapsulada e produzida através da regulação do 
espaço, temporalidade e comportamento”. 

Pistas para futuras reflexões

Nos últimos anos a literatura em torno do uso 
instrumental da cultura na regeneração urbana tem 
crescido consideravelmente, analisando o impacto 
de mega-eventos (como a Capital Europeia da 
Cultura), equipamentos culturais de referência (o 
efeito “Bilbao”), ou a criação de distritos artísticos 
e de aglomeração cultural na agenda política para 
o desenvolvimento local e competição internacional 
(Liu, 2012; Aubry et al., 2015; Pavoni, 2015; Skrede, 
2015). O caso de Lisboa, embora relativamente 
pouco trabalhado quando comparado com as suas 
congéneres europeias, representa um campo rico e 
complexo devido à forma assertiva como a cidade 
definiu a cultura, no meio de uma severa crise eco-
nómica, como um catalisador vital da regeneração 
de um centro histórico decadente. Este contexto 
coincide com a explosão do reconhecimento inter-
nacional da arte urbana, que levou à tentativa de 
apropriação da sua linguagem, formato, conotação 
e públicos por parte do establishment artístico, do 
sector governamental e do universo comercial, num 
processo não isento de críticas e dúvidas vindas de 
fora, mas também de dentro do próprio campo.

Esta ambiguidade não é certamente estranha 
a muitos artistas e produtores culturais (Pussetti 
& Barros, no prelo), especialmente àqueles que 
trabalham preferencialmente no espaço público, 
para quem a sua expressão artística se relaciona de 
forma mais ou menos evidente com a visibilização 
de questões sociais e políticas e que eventualmente 
trabalham de perto com as populações locais – o 
que foi descrito como “new genre public art” (Lacy, 
1994) – e que alguns autores expressaram numa 
dialéctica entre o “Carnaval” e o “espetáculo”:
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The carnival is the vernacular, bottom-up, 
potentially subversive festive event, while the 
spectacle is the top-down strategic pageant 
orchestrated by the powers that be. Artists 
perhaps most often want to create on the 
side of the carnival (...) But in the current 
economic and political context, artists find 
themselves and their works corralled into 
city-boosting spectacles (Radice & Boudreault-
-Fournier, 2017).

Do tag clandestino ao mural legalizado, do pro-
jeto participativo à obra comissionada, da intervenção 
no armazém pós-industrial à empena de bairro social, 
do criminoso à celebridade, seria muito tentador 
observar as fortes transformações da arte urbana 
à luz desta dicotomia – e, por inerência, ficarmos 
presos a um conjunto de construções demasiado rígi-
das: legal/ilegal, institucionalizado/autêntico, poder/
resistência, estética/política, governo/comunidade. 
No entanto, analisando as dinâmicas intrincadas 
dessas transformações, vemos que estamos talvez 
mais perto de movimentos complexos de ‘carnava-
lização do espetáculo’ e de ‘espectacularização do 
Carnaval’, como apontam os exemplos explorados 
ao longo destas linhas. Ao focarmo-nos na expansão 
da gramática do empreendedorismo e da compe-
titividade das indústrias culturais e criativas, na 
consolidação da ‘cidade legislada’, na securitização 
do espaço público ou nos mecanismos despolitiza-
dores dos projetos comunitários e participativos, 
procurámos, deste modo, lançar novas pistas para 
a análise da arte urbana e do desenvolvimento e 
regeneração da cidade contemporânea.

Notas
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 2 Este trabalho é financiado por fundos nacionais através 
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia , I.P., 
no âmbito da celebração  do  contrato-programa  previsto 
nos números 4, 5 e 6 do art.º 23.º  do  D.L.  n.º 57/2016, 
de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 
de julho.

 3 Cf. entre outros: https://theculturetrip.com/europe/
portugal/articles/a-walking-tour-of-lisbons-best-street-
-art/;

 https://www.timeout.com/lisbon/art/lisbon-street-art-
-what-you-cant-miss;

 https://www.theguardian.com/travel/2011/jan/29/
graffiti-street-art-lisbon-portugal;

 https://www.cbsnews.com/news/lisbon-street-artist-
-vhils-alexandre-farto-scraping-and-carving-art-into-
-cityscapes/

 4 https://www.amnistia.pt/marielle-mural-by-vhils-pt/

 5 http://www.cm-lisboa.pt/en/city-council/news/detalhe-
-da-noticia/article/iminente-celebrates-reopening-of-
-panoramico-do-monsanto

 6 Post ‘Street Artist #Blu Is Erasing All The Murals He 
Painted in #Bologna’, publicado no blog Wu Ming, 12 de 
março de 2016, em https://www.wumingfoundation.
com/giap/2016/03/street-artist-blu-is-erasing-all-the-
-murals-he-painted-in-bologna/

 7 https://news.artnet.com/art-world/moschino-designer-
-jeremy-scott-sued-street-artist-322947

 8 https://www.vogue.co.uk/article/graffiti-artists-respond-
-roberto-cavalli-lawsuit

 9 https://nypost.com/2017/04/28/mcdonalds-sued-by-
-graffiti-artists-for-using-their-work-in-ad/

10 https://www.standard.co.uk/business/corporate-vanda-
lism-anger-as-brands-steal-street-art-for-ads-a3529681.
html

11 Esta sobrecriminalização é evidente, por exemplo, na 
Lei 61/2013, que estabelece o regime aplicável à prática 
do graffiti, que penaliza o infrator com uma multa de 
100 a 25 mil euros. Desde então, o número de contra-
-ordenações tem vindo sistematicamente a subir.

12 Entrevista ao O Corvo para o artigo “Junta de Santo 
António e CML declaram guerra aos graffiti na Calçada 
do Lavra”, 22 de março de 2016, em https://ocorvo.pt/
junta-de-santo-antonio-e-cml-declaram-guerra-aos-
-graffiti-na-calcada-do-lavra/

13 Informação disponível no sítio da Câmara Municipal 
da Amadora, em http://www.cm-amadora.pt/2485-
-conversas-na-rua-a-amadora-na-rota-da-arte-urbana.
html

14 Informação disponível no sítio da Câmara Municipal de 
Loures, em https://www.cm-loures.pt/AtlasConteudo.
aspx?DisplayId=1196
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REGENERAÇÃO URBANA ATRAVÉS DA CULTURA E DAS ARTES: O CASO 
DO BARREIRO1

URBAN REGENERATION THROUGH CULTURE AND ARTS: THE CASE OF BARREIRO

Resumo

Adoptando uma perspectiva eminentemente hermenêutico-interpretativa, centrada na análise 
do discurso e das representações, este artigo pretende contribuir para a compreensão do actual 
processo de regeneração urbana do Barreiro. Se, por um lado, coloca a tónica no papel que nele 
desempenham a cultura e as artes, por outro, procura também descrever e interpretar as relações 
que se estabelecem com a memória e a identidade, enquanto traços constitutivos e definidores 
de um território profundamente marcado pelo seu passado. A partir da leitura crítica de um con-
junto de 15 entrevistas realizadas a actores-chave que possuem um conhecimento aprofundado 
da realidade local, presente e passada, procura-se reconstituir uma narrativa inteligível que nos 
ajude a interrogar, a problematizar e a dar sentido ao processo investigado, designadamente 
ao nível das inter-relações e dinâmicas socioterritoriais existentes e dos discursos subjacentes. 

Palavras-chave: Barreiro, regeneração urbana, cultura, artes

Abstract

Adopting an eminently hermeneutic-interpretative perspective, centered on the analysis of dis-
course and representations, this article aims to contribute to the understanding of the current 
process of urban regeneration of Barreiro. If, on the one hand, it emphasizes the role that culture 
and the arts play in it, on the other, it also seeks to describe and interpret the relations that are 
established with memory and identity, as constitutive and defining features of a territory deeply 
marked by its past. From the critical reading of a set of 15 interviews conducted with key actors 
who have a thorough knowledge of the local reality, present and past, we seek to reconstruct an 
intelligible narrative that helps us interrogate, problematize and make sense of the process, namely 
in terms of interrelationships and existing socio-territorial dynamics and underlying discourses.

Keywords: Barreiro, urban regeneration, culture, arts
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Introdução

Sem deixar de ser polémico e controverso 
(Campbell et al., 2017; Vickery, 2007), o importante 
papel que a cultura e as artes podem desempenhar 
na transformação territorial é hoje consensual. Ao 
longo das últimas décadas, um conjunto vasto de 
experiências e projectos, intervenções e iniciativas 
tem sido implementado, promovido pelos mais 
diferentes actores, demonstrando que a cultura e 
as artes podem ser instrumentos importantes para 
a melhoria da qualidade de vida e a promoção do 
bem-estar das populações, para o desenvolvimento 
social e económico das comunidades locais, bem 
como para a regeneração e revitalização de áreas 
urbanas deprimidas ou decadentes (Evans & Shaw, 
2006; Gunay & Dokmeci, 2012; McKenzie & Hutton, 
2015).

Este artigo não tem qualquer pretensão de levar 
a cabo uma discussão teórica aprofundada sobre 
dois conceitos – cultura e artes – que encerram 
em si uma complexidade que vai muito para além 
dos seus objectivos, posicionando-se num terreno 
epistemológico complexo, relacional e de fronteiras 
indefinidas, em que os mundos urbanos se articulam 
com as dinâmicas culturais e artísticas, gerando 
dinâmicas de transformação e mudança (Miles, 
2007). Como sugere Álvaro Domingues (2018), 
a cultura remete para práticas, predisposições ou 
imaginários diversos, articulados por protagonistas 
plurais e heterogéneos, cujo denominador comum 
é a capacidade de se misturarem e enraizarem em 
contextos localizados. O exercício que se pretende 
levar a cabo é justamente o de tentar desvendar 
o modo como, num contexto histórico-geográfico 
particular – o Barreiro contemporâneo – alguns 
destes elementos culturais e artísticos se articulam 
com as actuais dinâmicas de regeneração urbana 
e dialogam com a memória e a identidade deste 
território.

O principal objectivo deste artigo é, numa lógica 
de complementaridade relativamente a outros tra-
balhos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre a 
cultura e as artes no Barreiro contemporâneo (Costa 
& Lopes, 2018; Costa et al., 2019) e noutros contex-
tos similares (Marques, 2015), colocar em evidência 
o modo como este processo de transformação urbana 
é apreendido e interpretado. Não iremos, porém, 
abordar aspectos relacionados com o processo de 
evolução histórico-geográfica do Barreiro, existindo 
já uma vasta produção de natureza científica e 
técnica sobre esta matéria (Almeida, 1988; Faria, 
2010), na qual estão plasmados os principais traços 
definidores deste território, designadamente a sua 
condição pós-industrial.

Metodologia

Neste estudo, privilegia-se uma abordagem 
hermenêutico-interpretativa focada nas subjectivi-
dades, discursos e representações. Foram realizadas 
15 entrevistas semiestruturadas a actores-chave 
detentores de um conhecimento privilegiado sobre as 
dinâmicas de transformação do Barreiro, devido aos 
seus percursos socioprofissionais, políticos e cívicos, 
bem como aos papéis que têm desempenhado nos 
domínios cultural e artístico. Além deste critério 
essencial, que possibilita uma leitura diacrónica do 
processo aqui investigado, procurou-se também 
que o conjunto dos entrevistados apresentasse 
um perfil diversificado em termos de género (seis 
mulheres e nove homens), idade (dos 31 aos 67 
anos) e actividade socioprofissional (maioritaria-
mente dirigentes associativos, artistas, autarcas e 
técnicos superiores).

As entrevistas foram realizadas entre Março 
de 2018 e Maio de 2019 e, com autorização dos 
entrevistados, cujo anonimato foi preservado, gra-
vadas e posteriormente transcritas para análise. O 
guião da entrevista encontrava-se estruturado em 
torno de seis dimensões analíticas, com objectivos 
complementares: i) enquadramento – focada no 
percurso e na leitura do entrevistado sobre o papel 
da cultura e das artes no desenvolvimento do Bar-
reiro; ii)  espaços culturais e artísticos – centrada na 
identificação e descrição dos locais/eventos culturais 
e artísticos mais relevantes; iii) rede sócio-institu-
cional – orientada para perceber o modo como os 
diferentes actores do panorama cultural e artístico 
barreirense se articulam entre si; iv) imagem/iden-
tidade – centrada nas características e elementos 
históricos e territoriais definidores do Barreiro; v) 
desenvolvimento cultural e artístico – assente na 
elaboração de uma matriz SWOT sobre a situação 
actual; vi) perspectivas para o futuro – focada na 
antecipação do futuro do Barreiro, em particular 
nos domínios cultural e artístico.

Memória e identidade em territórios
pós-industriais

Os territórios pós-industriais, pela espessura 
do seu passado, encerram em si um conjunto de 
significados profundamente enraizados e inextrica-
velmente ligados à sua memória e identidade, sendo 
esta entendida enquanto conjunto de características 
socioculturais que imprimem carácter aos territórios 
(Crang, 2000). Quando esses significados são, de 
algum modo, traumáticos, pode até falar-se de “cica-
trizes pós-industriais” (Storm, 2014). Num contexto 
como o do mundo ocidental desenvolvido, marcado 
por profundas transformações do seu aparelho pro-
dutivo, designadamente pela sua paulatina desin-
dustrialização, e acompanhado de um recurso cada 
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vez mais frequente às estratégias de regeneração 
urbana através da cultura e das artes, a memória e 
a identidade são recursos absolutamente vitais que, 
por um lado, funcionam enquanto tecido conjuntivo 
deste tipo de processos e, por outro, alavancam o 
seu próprio desenvolvimento.

Como sugere Gospodini (2006), as paisagens 
emergentes da cidade pós-industrial são estrutu-
radas em torno de novos epicentros, alguns deles 
de natureza cultural e artística. Memória e identi-
dade emergem, neste quadro, enquanto recursos 
eminentemente endógenos que são mobilizados e 
alimentam este tipo de processos de transformação 
urbana. Efectivamente, é muitas vezes em torno de 
vestígios do passado – real ou mitificado – que se 
edificam e projectam as visões para o futuro das 
cidades. Quer se trate de monumentos, ruínas fabris, 
infra-estruturas abandonadas ou lendas e narrativas 
socialmente construídas em torno de eventos his-
tóricos, é a partir destes fragmentos ou artefactos 
do passado que as comunidades criam e partilham 
memórias, forjando assim a sua matriz identitária, 
embora este não seja um processo linear (DeSilvey 
& Edensor, 2013; Orange, 2015).

O trabalho de Borrup (2016), por exemplo, ao 
incidir sobre o papel da cultura e das artes na revi-
talização comunitária, coloca em evidência alguns 
dos desafios associados à necessidade de constan-
temente se renegociar a memória e a identidade dos 
territórios. Uma das principais lacunas deste tipo 
de processos decorre precisamente da exclusão, 
ou silenciamento, das experiências e das histórias 
tal qual elas são vividas quotidianamente. Tudo 
aquilo que serve para forjar o espírito de pertença 
aos lugares deve ser tido em conta. Só assim os 
processos de regeneração urbana através da cultura 
e das artes poderão ser apropriados de modo sig-
nificativo (Lin & Hsing, 2009; Prior & Blessi, 2012).

Por outras palavras, é necessário enraizar os 
processos nos lugares, tornando-os consistentes 
com o património histórico local, a sua memória e 
identidade. Como sublinham Sacco e Blessi (2009, 
p. 1131), “o poder desenvolvimentista da cultura 
não pode libertar-se se o impulso top-down inicial 
não for equilibrado com uma significativa dinâmica 
de participação social bottom-up”. Caso contrário, 
as clivagens e tensões acumuladas entre burocratas, 
operando enquanto forças dominantes, e actores 
oriundos da sociedade civil, que se sentem, em larga 
medida, instrumentalizados e manipulados, dão 
origem a conflitos que, se não forem devidamente 
geridos, podem criar divergências inultrapassáveis 
e redundar no fracasso deste tipo de processos.

Um outro elemento importante a considerar, 
quando se discute a problemática das relações entre 
território, memória e identidade, designadamente 
em contextos pós-industriais, prende-se com o lugar 
que neles ocupa o património industrial. De acordo 

com Lusiani e Panozzo (2016), a reflexão em torno 
desta questão encontra-se normalmente associada 
a dois discursos. Por um lado, o discurso da pre-
servação, cujo objectivo principal é estabelecer e 
legitimar antigas áreas, instalações ou complexos 
industriais como parte do património cultural que 
merece ser preservado e se encontra associado à 
musealização. Este é um processo que não é intei-
ramente desprovido de polémicas, designadamente 
quando, por vezes, se preservam fragmentos do 
passado, através da sua monumentalização, sem 
atender à necessidade de o fazer de forma inte-
grada no tecido histórico e urbano, respeitando o 
legado social, cultural e político dos lugares. Quando 
isso ocorre, diz-nos Balibrea (2003, p. 38), “estes 
fragmentos não se limitam a perder toda a função 
prática (…) a sua recontextualização espacial, a 
nova sintaxe do espaço, tende a desconectá-los 
da história local onde tinham sentido (…) ficam no 
espaço como citações planas e mudas”. Por outro 
lado, existe também um discurso de pendor mais 
estratégico, que se tem vindo a impor cada vez 
mais como dominante, que coloca o foco no valor 
potencial associado à reutilização de antigas áreas 
industriais, designadamente por via do desenvol-
vimento de processos de regeneração através da 
cultura e das artes. 

A este respeito, Lysgard (2016), por exem-
plo, sugere a existência de três grandes estra-
tégias. A primeira coloca a tónica nos processos 
socioculturais, com enfoque na dinamização e 
na revitalização da vida urbana, na promoção de 
uma cultura cívica vibrante e interveniente, bem 
como no reforço da coesão social e da identidade 
territorial dos espaços em que se desenrola. Deste 
ponto de vista, são decisivos o envolvimento e a 
participação dos cidadãos, bem como a existência 
de uma densidade patrimonial que traduz e conso-
lida a própria memória e identidade dos lugares. A 
segunda estratégia visa fundamentalmente tornar 
os territórios intervencionados mais apetecíveis e 
atractivos, desempenhando as actividades turística 
e empresarial papéis particularmente relevantes 
neste processo. A promoção de múltiplas formas de 
consumo requer a existência de uma miríade de acti-
vidades e iniciativas que sejam capazes de configurar 
a cidade enquanto organismo vibrante e pulsátil. A 
existência de festivais, de marcos arquitectónicos 
e monumentos culturais, de múltiplas expressões 
artísticas, entre outros elementos susceptíveis de 
mobilizar instrumentalmente algumas das facetas 
identitárias mais relevantes, são vitais para que 
esta estratégia se possa materializar (Richards & 
Palmer, 2010). Por último, uma terceira estraté-
gia, que apresenta um pendor mais nitidamente 
mercantil e economicista, baseando-se na criação 
daquilo que, num sentido lato, pode designar-se por 
economia cultural e artística, ou seja, na articulação 
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virtuosa da cultura e das artes com o tecido social e 
económico dos territórios, estimulando a criação de 
emprego e o crescimento económico. O paradigma 
da “cidade criativa” (Mould, 2015), cuja influência 
é indiscutível, encontrar-se-á, seguramente, entre 
estas duas últimas estratégias, oscilando entre 
uma e outra, dependendo das perspectivas terri-
toriais e das concomitantes opções políticas que as 
autoridades locais adoptem e decidam promover, 
respectivamente.

Apesar de o discurso estratégico ser hoje 
predominante, verifica-se que este pode adquirir 
diferentes configurações, dependendo do tipo de 
dinâmicas, sectores e actividades que são consi-
derados prioritários. O desafio de combinar justiça 
social e competitividade económica, uma espécie 
de quadratura do círculo, tem-se revelado um dos 
aspectos mais problemáticos das estratégias de 
regeneração urbana através da cultura e das artes. 
Procurando dar resposta a este desafio, Sacco et 
al. (2014) defendem a necessidade de adoptar um 
“novo pensamento territorial”, necessariamente 
sofisticado, multicausal e dinâmico, capaz de articu-
lar virtuosamente as diferentes peças do complexo 
puzzle do desenvolvimento baseado na cultura e nas 
artes. O valor acrescentado que estas comportam 
não pode reduzir-se única e exclusivamente nem à 
sua expressão económica, nem à sua capacidade de 
se constituir enquanto tecido conjuntivo susceptível 
de, alicerçado na memória e no património histórico, 
reconstruir as identidades locais, nem a quaisquer 
outras consequências habitualmente associadas à 
cultura e às artes.

Horizontes da memória: (re)construindo
a identidade do Barreiro

Ao longo do século xix, um pouco por todo 
o país, assistiu-se à progressiva multiplicação de 
sociedades filarmónicas e colectividades, verdadeiras 
arenas de expressão cultural e artística e de cons-
trução de memória colectiva. Deste modo, criou-se 
uma imbricada rede de espaços de sociabilidade 
que, como sugere Pereira (2013), funcionavam 
enquanto locais de reunião, lazer, elevação cultural 
e emancipação social, inserindo-se nas comunidades 
e relacionando-se com elas. O Barreiro, diz-nos MR2 
(homem, 65 anos, jornalista),

nasceu essencialmente com a cultura ferro-
viária e depois a indústria corticeira, que cria 
uma cultura muito operária, que tem a ver com 
a época, com as ideias socialistas, as ideias 
ligadas ao Antero de Quental, às Conferências 
do Casino. (…) E essas pessoas têm (…) a 
fábrica, mas depois querem alimento espiri-
tual… então, isso dá origem ao nascimento das 
filarmónicas, dá origem ao movimento asso-

ciativo, à cultura do Esperanto, o movimento 
anarquista, por aí fora. O Barreiro sempre foi 
uma terra que procurou ter uma visibilidade, 
uma intervenção cultural, através da música, 
do teatro. E isso propaga-se do século xix para 
o século xx com alguma dinâmica.

Com efeito, as colectividades eram também 
espaços de resistência e contestação “ligados ao 
movimento reivindicativo dos trabalhadores (…) 
fortemente marcados pela experiência e resistência 
à imposição de uma nova organização do trabalho” 
(Pereira, 2013, p. 248), sendo nesse contexto que 
o Barreiro é visto como um “espaço de tradição 
revolucionária” (Pereira, 1993, p. 75). Como sugere 
RM (homem, 50 anos, técnico superior),

a cultura e a identidade que o Barreiro 
tem é baseada em três coisas, acho eu: pri-
meiro, a migração das pessoas do Alentejo, 
que é a estrutura-base; a densidade social 
que ocorre dessa proximidade relacional que 
vem do campo e do Alentejo… um dos traços 
principais do território é a solidariedade. 
(…) O segundo traço identitário é a CUF3, 
que permitiu e acolheu esta migração de 
pessoas, mas que depois criou uma cultura 
própria do Barreiro. Uma cultura que tem o 
antes e o depois do 25 de Abril. Uma cultura 
de crescimento e desenvolvimento antes do 
25 de Abril, e uma cultura de reacção pós-
25 de Abril. Depois, tens um terceiro factor 
fundamental, que começa em 1940 e poucos, 
que é a reacção comunista à CUF e o pós-CUF 
de cultura comunista.

O papel da CUF na transformação do Barreiro 
foi muito para além da sua lógica meramente 
económica e produtiva, tendo desempenhado um 
importante papel ao nível da disponibilização de 
equipamentos colectivos e da prestação de serviços. 
Fê-lo, em linha com as práticas mais habituais do 
grande capital industrial, no âmbito de uma estra-
tégia “paternalista” que visava, ao mesmo tempo, o 
reforço da vinculação dos operários à fábrica e uma 
relativa pacificação social. Não é por acaso, afirma 
MR (homem, 65 anos, jornalista), que

a própria CUF, quando se implanta aqui, 
cria logo um centro para formar para a música, 
para as escolas, e para o desporto, criando ela 
própria uma dinâmica de actividades culturais. 
A CUF cria um dos maiores concursos de foto-
grafia mundiais, tem os Jogos Florais, com uma 
importância enorme (…), os Jogos Juvenis do 
Barreiro, grupos de teatro, bandas de música… 
o Barreiro sempre foi muito inovador.
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Por conseguinte, até ao 25 de abril, a CUF tem 
uma capacidade aglutinadora quasi-monopolista, no 
que ao desenvolvimento das actividades culturais e 
artísticas diz respeito. Depois, tudo mudou muito 
rapidamente e a paisagem cultural do Barreiro 
reconfigurou-se, a partir de um inaudito dinamismo 
cívico, cultural e político que, até então, havia per-
manecido reprimido sob o peso da ditadura. Como 
salienta PV (homem, 42 anos, técnico superior),

o 25 de Abril é claramente um momento 
de ruptura com o passado, porque tentava 
fazer-se alguma coisa antes, mas havia muitas 
limitações. E entre 74 e 79 há uma explosão, 
quase um big bang de actividades culturais, 
movimentos associativos, entidades ligadas às 
artes, cultura, desporto, lazer, que explodem 
praticamente em todas as ruas. (…) Esse 
é o momento, de longe, mais marcante no 
Barreiro ao nível da produção e do consumo 
cultural. Havia relações com países de Leste 
que trouxeram cá e permitiram que os muní-
cipes assistissem a espectáculos muito, muito 
interessantes. (…) Havia uma proximidade 
política com o MPLA, lembro-me de vários 
grupos de teatro e espectáculos de Angola, 
de países de Leste, uma ligação política muito 
forte, que permitiu assistir a eventos que, de 
outra forma, teria sido impossível, porque eram 
de grande qualidade. (…) A explosão foi de tal 
forma grande, que passa-se de um zero para 
o cem e durante ali alguns anos as pessoas 
estavam reprimidas, notava-se, sobretudo 
aquelas que dinamizavam estas actividades. 
Foi um período de 5 ou 6 anos de um nível 
muito elevado ao nível da produção.

Particularmente na primeira década após a 
revolução, em paralelo e fortalecendo a rede de 
colectividades existente, desenvolve-se também 
um número significativo de agentes de matriz emi-
nentemente cultural, nomeadamente nos domínios 
do teatro e da música.  Muitas vezes em estreita 
articulação com o município, organizações como a 
Escola de Jazz do Barreiro e o grupo de teatro Arte-
Viva desenvolvem um leque alargado e diverso de 
actividades. O entrecruzar do dinamismo das redes 
de sociabilidade de base associativa, da influência 
pela CUF e da liderança comunista no município con-
tribuiu também para cultivar a ideia do Barreiro-ilha 
(Belanciano, 2010) e o sentimento de autossuficiência 
local, nomeadamente em termos culturais e artísticos, 
acentuados pela própria geografia e pela dificuldade 
de acesso à capital. Num certo sentido, a ideia de 
que nas margens e periferias existe o potencial para 
a criação de novas centralidades encontra no Bar-
reiro um território de concretização. Como sugere 
AS (homem, 47 anos, gestor),

Esta relação que existe, não sei se de amor/
ódio, mas de proximidade e distância em rela-
ção a Lisboa… [O Barreiro] está relativamente 
próximo de Lisboa, mas acaba por estar um 
pouco distante, porque as acessibilidades 
não são as melhores. E daí ser criado quase 
o conceito de ilha, onde as pessoas que aqui 
moram têm de fazer por si, e tentar criar uma 
dinâmica interna própria.

A transição pós-industrial no Barreiro signifi-
cou, a par do declínio económico e da degradação 
do edificado, um enfraquecimento do vigor socio-
cultural que, até aí, havia marcado o território. 
Com efeito, se nos anos 90 o Barreiro foi ainda 
palco de uma movida cultural e nocturna relevante 
no contexto da Margem Sul, a viragem do século 
sinalizou efectivamente este declínio, concretizado 
no encerramento de múltiplos espaços de convívio e 
produção, fruição, e divulgação artística e cultural – o 
El Matador, a Vinícola, a Chapelaria, etc. (Oliveira, 
2019). Neste período, e em particular associadas ao 
“Barreiro Velho”, cimentam-se sensações e imagens 
de pendor negativo sobre o território, que espelham 
a progressiva decadência urbana que gravita em 
torno do abandono e da degradação do edificado e 
do tecido socioeconómico, acompanhados de uma 
crescente sensação de insegurança (CMB, 2008), 
que se somam às preexistentes imagens estigma-
tizadas de poluição e suburbanidade. Como afirma 
AC (homem, 37 anos, programador cultural),

 
acho que no virar do milénio isto decaiu 

mesmo. Muito. Em termos sociais, culturais, 
artísticos, mas muito a ver com o tecido 
económico. (…) No final dos anos 2000 os 
miúdos da nova geração já não olhavam para 
o Barreiro. O Barreiro, para eles, já não era 
de todo esse sítio auto-sustentável, nem essa 
insularidade rica. Começaram naturalmente 
a olhar para Lisboa, porque deixou de haver 
coisas aqui que correspondessem ao que 
queriam ver ou fazer ou assistir. E acho que 
passámos por um período de 10 ou 15 anos 
de esvaziamento brutal. (…) Acabámos por nos 
tornar naquilo que dizemos que não somos, 
que é um subúrbio como os outros, ou um 
dormitório. Acho que o Barreiro perdeu essa 
insularidade positiva que tinha, e ficou com a 
parte negativa da insularidade.

Cidade, cultura e artes: um olhar
sobre o Barreiro contemporâneo

Este contexto de declínio constituiu solo fértil 
para o aparecimento e para a progressiva afir-
mação/consolidação de alguns agentes culturais 
particularmente activos na esfera da produção e 
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programação musical. Associações culturais como 
a OUT.RA, a Hey, Pachuco!, e a ADAO – Associação 
Desenvolvimento de Artes e Ofícios – formalizam-
-se nos últimos 15 anos, enquanto novos colectivos 
locais, enraizados no território e empenhados na sua 
dinamização. O seu objectivo, afirma AC (homem, 
37 anos, programador cultural),

é cada vez mais transformar o quotidiano. 
(…) Até para voltar a dar essa cor que nós 
conhecemos na cidade, de quando éramos 
putos, e que nos inspirou. (…) Há aquela rela-
ção de amor quase inexplicado por esta cidade. 
Só mesmo quem é daqui é que entende isto.

Os protagonistas destes colectivos, em grande 
parte naturais e residentes no Barreiro com ligações 
à cultura e às artes, apresentam traços identitários 
e discursos que bebem directamente do legado 
histórico, da memória colectiva e das suas próprias 
vivências num território, afirmando-se, simultanea-
mente, como guardiões da identidade e da memória 
locais e como atores que reclamam um papel activo 
no processo de reconfiguração do território. Os 
traços do distanciamento destes novos colectivos 
em relação às colectividades e aos agentes culturais 
tradicionais verificam-se em múltiplos planos: nas 
motivações, nas formas de organização interna, 
nos tipos de relações que estabelecem entre si e 
com o poder local, na visão que têm do e para o 
território, nos papéis que se propõem desempenhar 
no seu desenvolvimento, nos tipos de actividades 
que organizam e promovem e, consequentemente, 
nas formas de ocupação do espaço e na escala de 
visibilidade externa que ambicionam e que, efecti-
vamente, alcançam.

Quando anteriormente tinhas algo [de 
oferta cultural] ou era oferecido pela Câmara 
Municipal do Barreiro (...), ou então estava a 
cargo das colectividades. (…) Nós inicialmente 
estávamos metidos nesse saco e tivemos de 
lutar um pouco. Uma coisa - que tem todo o 
valor - é a colectividade, que existe há não 
sei quanto tempo. Estes grupos são bastante 
diferentes na maneira como fazem as coisas. 
Pretendem profissionalizar-se em torno da 
arte e cultura, querem ser estruturas pro-
fissionais de programação. [TP (homem, 40 
anos, músico)]

A territorialização das práticas é particularmente 
marcada pela utilização de múltiplos espaços, de 
forma permanente e itinerante, e de elementos 
simbólicos ligados à memória industrial, ferroviária 
e associativa. A actual dinâmica cultural e artís-
tica encontra (unanimemente) o seu epicentro na 
ADAO, instalada desde 2015 no antigo quartel da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
dos Caminhos de Ferro Sul e Sueste.

A ADAO é a coisa mais Barreiro que existe, 
neste momento, e uma das melhores coisas 
que aconteceu ao Barreiro. Porque junta um 
carácter associativo, que, apesar de ser dos 
tempos modernos, ainda tem algumas coisas 
do associativismo clássico, no sentido em que 
aquilo é um grupo mesmo grande de pessoas 
que, entendam-se bem ou não, é muito 
cooperativista. Depois porque está naquele 
edifício: aquilo é um paradigma do que tem 
de acontecer no Barreiro, e que nós desde que 
temos idade para pensar que achamos que 
devia acontecer nesta cidade, que é ocupar 
os espaços. Há tantos brutais. E aquilo acon-
teceu. Portanto é o paradigma total do que 
devia ser o takeover da cultura ao Barreiro. 
[AC (homem, 37 anos, programador cultural)]

Este equipamento de cariz ferroviário, previa-
mente abandonado e degradado, tem-se transfor-
mado progressivamente num espaço de produção, 
divulgação e fruição artísticas de referência. Arren-
dado à CP – Comboios de Portugal, este amplo 
complexo é constituído por múltiplos salões, arma-
zéns e oficinas onde coexistem, actualmente, salas 
de espectáculos, oficinas de produção artesanal e 
musical e múltiplos gabinetes cedidos a indivíduos 
e a colectivos, muitos deles ligados ao domínio das 
artes visuais e performativas e ao artesanato. É 
neste lugar, e particularmente nos eventos Open Day, 
que organiza regularmente, que as características 
do meio criativo local se tornam mais evidentes, 
constituindo um microssistema de produção e con-
sumo (Costa & Lopes, 2018, p. 192), assente em 
relações colaborativas e horizontais, e combinando 
uma evidente ancoragem local com um impulso 
aparente para maior projecção a outras escalas.

De forma distinta, na medida em que assume 
uma lógica reticular e difusa, a espacialização das 
actividades promovidas pela associação cultural 
OUT.RA é também reveladora da intrínseca relação 
com a memória e a identidade do Barreiro. Num 
certo sentido, esta associação cultural, ao explo-
rar o legado industrial do Barreiro tal como o faz, 
promove uma reinvenção mais abrangente e novas 
apropriações dos lugares. Os desafios enfrentados 
para pôr de pé esta estratégia ficam bem patentes 
na descrição oferecida por AC (homem, 37 anos, 
programador cultural):

Começámos a bater à porta de colectivida-
des antigas, começámos a explorar as fábricas, 
o espaço industrial que estava mais ou menos 
vedado e que, para nós, era uma coisa mais do 
imaginário do que uma coisa concreta. É uma 



REGENERAÇÃO URBANA ATRAVÉS DA CULTURA E DAS ARTES 67

F
O

R
U

M Sociológico
N.º 35 (II Série, 2019)

pp. 61-70

coisa relativamente recente poderes andar por 
aquela zona. Portanto, no fundo, começar a 
coser esse amor/ódio pelo Barreiro. Ou esse 
amor pelo belo e pelo feio, em simultâneo. (…) 
Para as pessoas da cidade, ajuda a conhecer 
um bocado aquela experiência que tínhamos 
de andar à procura de sítios ou de ficar fasci-
nados com sítios. Quando há um concerto, as 
pessoas vão lá e dizem: “Ah, isto existe? Nem 
sabia que isto estava aqui”. No ano passado 
fizemos um concerto no Depósito da Água (…) 
e é assim uma coisa “Uau! Estamos a fazer 
concertos aqui!”. As pessoas nunca tinham 
entrado lá dentro. E isto é supergratificante. 
E é simbólico. O simbolismo é importante, é 
relevante. (…) São movimentos de abertura 
que são importantes. E hoje, se calhar, os 
sítios já estão mais conhecidos e identificados, 
mas houve este processo que foi relevante.

A identificação dos locais onde decorreram 
as primeiras 15 edições do OUT.FEST4 (figura 1) 
– Festival Internacional de Música Exploratória, 
organizado anualmente, desde 2004, pela OUT.
RA – ilustra bem a lógica de rede subjacente à 
apropriação dos espaços, muitos deles associados à 
memória industrial e ferroviária e às colectividades 
tradicionais, sugerindo uma certa intencionalidade 
no que toca à sua redescoberta e (re)introdução na 
dinâmica da cidade (Costa & Lopes, 2018, p. 189).

Por outro lado, a Câmara Municipal do Barreiro 
(CMB) assegura, em colaboração com as colecti-
vidades e os agentes culturais tradicionais, uma 

programação cultural contínua, nos espectros de 
fruição e formação, que marcam o quotidiano local, 
constituindo um traço de continuidade identitária e 
um factor relevante, histórico e actual, de coesão 
socioterritorial. Contudo, os elementos com maior 
visibilidade são os eventos concebidos e promovi-
dos pelos novos agentes culturais, que, honrando 
o legado barreirense, têm contribuído de forma 
determinante para a reinvenção, mais simbólica do 
que física, dos lugares. Exemplos particularmente 
ilustrativos desta tendência são, a par dos Open Day 
da ADAO, os festivais Barreiro Rocks e OUT.FEST.

Do alargado leque de expressões artísticas 
que constituem a actual “cena cultural” do Barreiro, 
importa ainda referir a arte urbana, cujo desenvol-
vimento é mais recente, pela sua capacidade de 
dialogar “de forma dinâmica e hábil com a cidade, 
com o seu edificado e ambiente material” (Campos, 
2018), sendo actualmente uma das expressões 
artísticas mais habituais em estratégias municipais 
de regeneração e marketing territorial. No caso 
particular do Barreiro, a arte urbana apresenta 
um conjunto de traços distintivos, quer ao nível 
dos processos, quer ao nível dos resultados. Uma 
parte substancial das obras de arte urbana que 
nos últimos anos têm transfigurado a paisagem 
urbana e o espaço público do Barreiro são pro-
dutos de artistas locais directa ou indirectamente 
ligados ao Núcleo de Arte Urbana da ADAO, que 
promove, em parceria com a Câmara Municipal do 
Barreiro, as iniciativas Art in Town e Dia B. Apesar 
de efémera, a arte urbana acaba por ser uma das 
expressões artísticas mais presentes no quotidiano 

Figura 1  Locais utilizados para actuações artísticas no âmbito do OUT.FEST (2004-2018)

Fonte: Elaboração própria.
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da cidade, particularmente ao nível das temáticas e 
das simbologias, verificando-se um apelo constante 
(induzido e pró-activo) à recuperação da memória e 
da identidade local. As primeiras edições do Art in 
Town (2016 e 2017), aliás, instituíram como tema 
a “Memória Barreirense”, resultando em múltiplas 
representações artísticas de personalidades locais, 
e de episódios e elementos históricos relevantes 
para o desenvolvimento do Barreiro.

mediático, mas carácter efémero; iii) a instauração 
paulatina de um certo populismo demagógico, sem 
critérios explícitos e públicos de qualidade. Efecti-
vamente, sendo um elemento nuclear da promoção 
cultural e artística, a CMB parece carecer de uma 
estratégia integrada para o sector, afirmando-se, 
predominantemente, como entidade intermediária 
e facilitadora de diálogo entre outros protagonistas 
(locais e externos).

Figura 2  Representação de memória e identidade local na arte urbana do Barreiro

Fonte: Elaboração própria, créditos fotográficos de Ana Pinto (Outra História. Turismo | Património).

Considerações finais

No Barreiro, a memória e a identidade são, hoje, 
porventura mais do que nunca, recursos endógenos 
que os diferentes protagonistas do actual processo 
de regeneração urbana, sobretudo os novos agentes 
culturais e a CMB, têm mobilizado, ainda que de 
formas distintas, para dar forma à sua intervenção 
no domínio da cultura e das artes. Tal como no 
estudo conduzido por Clavier e Kauppinen (2014), 
também no Barreiro é possível verificar a existência 
de uma rede – estruturada em torno da cultura e das 
artes – em que actores públicos e privados, formais 
e informais, operando a diferentes níveis políticos, se 
envolvem e contribuem para a dinamização cultural 
e artística deste território. Esta rede, porém, não 
traduz a existência de uma política cultural urbana 
explícita cuja força motriz é a autarquia local. Pelo 
contrário, a partir da leitura da proposta de Lopes 
(2009), aquilo que efectivamente parece existir, 
são alguns indícios da sua ausência, tais como: i) a 
presença de um conjunto desarticulado de iniciativas 
dispersas no espaço e no tempo; ii) a existência de 
um punhado de acções espectaculares com impacto 

A análise feita sugere também que, contraria-
mente àquilo que poderíamos ser levados a crer, 
com base no grande entusiasmo que hoje parece 
existir em torno da dinâmica em desenvolvimento 
no Barreiro, a cultura e as artes fazem parte do 
seu património histórico e não são um fenómeno 
inteiramente novo. Aquilo que existe, isso sim, são 
novos protagonistas que têm introduzido elementos 
inovadores – ao nível do modo de funcionamento e 
da cultura organizacional, por exemplo – no modo 
como a cultura e as artes são mobilizadas, no âmbito 
de processos de transformação territorial.

Por outro lado, até ao momento, parecem 
não existir tensões ou conflitos significativos entre 
os diferentes intervenientes. Embora seja uma 
afirmação que carece de maior fundamentação 
empírica, arriscamos dizer que, porventura, essa 
ausência se deve, pelo menos em parte, à força 
da memória e da identidade que, pela sua grande 
capacidade de inscrição material e simbólica no 
território, operam enquanto tecido conjuntivo, 
promovendo coesão socioterritorial.

Embora existam alguns exemplos que podemos 
associar à lógica da preservação, parece existir um 
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certo predomínio do discurso de tipo estratégico. 
Este, por sua vez, parece apontar para a coexistên-
cia de diferentes modalidades, embora as facetas 
históricas, cívicas e políticas da cultura e das artes 
no Barreiro pareçam desempenhar um papel mais 
significativo ao nível das representações e ideários 
dos actores-chave entrevistados e, assim, sugerir 
a existência de limitações ou condicionalismos que 
podem, eventualmente, obstaculizar a afirmação de 
dinâmicas culturais e artísticas de natureza eminen-
temente mercantil e/ou empresarial.

As expressões locais de solidariedade e socia-
bilidade reflectem-se, ainda hoje, numa sólida 
rede de relações de proximidade e num expres-
sivo número de colectividades e agentes culturais 
que, em articulação com a CMB, marcam o ritmo 
da vivência quotidiana do concelho e constituem 
elementos fundamentais na coesão socioterritorial. 
Até ao momento, por exemplo, não parece ainda 
existir aquilo que anteriormente designámos por 
economia cultural e artística, e as tentativas de 
desenvolvimento do Barreiro enquanto “cidade 
criativa” não têm tido grande sucesso. No entanto, 
a actual promoção do Parque Empresarial do 
Barreiro enquanto espaço incubador de indústrias 
criativas, através da atracção de agentes externos, 
numa procura de articulação virtuosa da cultura e 
das artes com criação de emprego e crescimento 
económico, contribuindo assim para a afirmação 
de dinâmicas de mercadorização e neutralização 
cultural e artística (Guinard & Margier, 2018), 
sugere que existe margem para que esta estratégia 
ganhe força.

Por último, os novos agentes culturais afirmam-
-se, simultaneamente, como agentes de preservação 
da identidade e memória locais e como actores que 
reclamam um papel activo no processo de redefinição 
identitária do território, designadamente através 
da promoção de uma maior abertura ao exterior e 
vontade de captação de públicos externos. Conti-
nuidade e redefinição identitária reflectem-se, por 
exemplo, na reutilização dos lugares associados à 
memória local e nas simbologias das expressões 
artísticas e culturais que promovem, sendo muitos 
deles parte integrante do património barreirense. 
Ainda que, pela sua natureza fragmentária e vestigial, 
estes lugares se encontrem sujeitos às dinâmicas 
de recontextualização espacial que anteriormente 
descrevemos, ao estabelecerem um elo de ligação 
entre o passado e o presente, promovem a criação 
de novas paisagens urbanas que revisitam a matriz 
identitária barreirense. 

Notas

1 Esta investigação foi desenvolvida no âmbito do projecto 
Ágora – Encontros entre a cidade e as artes: explorando 
novas urbanidades [PTDC/ATP-GEO/3208/2014], apoiado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

2 Para preservar o anonimato dos entrevistados, foram 
usadas iniciais fictícias, identificando-se ainda o género, 
a idade e a actividade socioprofissional.

3 Companhia União Fabril.
4 Reconhecido, em 2017-2018, com o título de “Remarkable 

Festival” pela EFFE – Europe for Festivals Festivals for 
Europe.
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CIÊNCIA, TECNOLOGIAS EMERGENTES E SOCIEDADE: O CASO
DOS DEBATES SOBRE NANOTECNOLOGIAS EM PORTUGAL

SCIENCE, EMERGING TECHNOLOGIES AND SOCIETY: THE CASE OF THE DEBATES
ON NANOTECHNOLOGIES IN PORTUGAL

Resumo

Este artigo explora o envolvimento público com nanotecnologias em Portugal, centrando-se em 
dois estudos de caso: o projeto europeu DEEPEN (Deepening Ethical Engagement and Participation 
in Emerging Nanotechnologies), que envolveu o Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra, e o Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologias (INL) em Braga.
Através do recurso a literatura no âmbito dos Estudos de Ciência e Tecnologia e de metodologias 
qualitativas – grupos de discussão, entrevistas semiestruturadas e observação participante –, 
argumenta-se que os dois estudos de caso exibem distintas ecologias de participação e formas 
de operacionalizar a relação entre ciência e sociedade. 
O artigo reforça o papel das dimensões metodológicas, institucionais e materiais na construção 
dos dispositivos de envolvimento público com tecnologias, assim como a dificuldade em integrar 
os cientistas sociais na investigação sobre as nanotecnologias.

Palavras-chave: nanotecnologias; envolvimento público com ciência e tecnologia; investigação 
e Inovação Responsáveis

Abstract

This article explores public engagement with nanotechnologies in Portugal, focusing on two case 
studies: the European project DEEPEN (Deepening Ethical Engagement and Participation in Emer-
ging Nanotechnologies), that involved the Centre for Social Studies of the University of Coimbra, 
and the International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) in Braga.
By resorting to literature stemming from Science and Technology Studies and to qualitative me-
thodologies – focus groups, semi-structured interviews and participant observation –, it is argued 
that the two case studies display distinct ecologies of participation and ways of operationalizing 
the relationship between science and society.
The article reinforces the role of methodological, institutional and material dimensions in the cons-
truction of devices of public engagement with technologies, as well as the difficulty in integrating 
social scientists in nanotechnology research.

Keywords: nanotechnologies; public engagement with science and technology; responsible 
research and Innovation
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Introdução

Neste artigo analisamos as ecologias de 
participação associadas ao desenvolvimento das 
nanotecnologias em Portugal, explorando como 
diferentes públicos – e modelos de relação entre 
ciência e sociedade – são mobilizados e gerados 
por estas tecnologias emergentes. Por “ecologias de 
participação” entendemos as “dinâmicas relacionais 
de diversas práticas coletivas e espaços de participa-
ção interrelacionados que (…) são coproduzidas no 
âmbito de sistemas e culturas mais vastas” (Chilvers, 
Pallett & Hargreaves, 2018, p. 202).  

As nanotecnologias consistem numa forma de 
manipulação da matéria à escala nanométrica e mui-
tos nanomateriais estão presentes em cosméticos, 
alimentos, vestuário, acessórios, remédios, chips 
e sensores (Chuankrerkkul & Sangsuk, 2017).  As 
nanotecnologias resultam na convergência de várias 
áreas do conhecimento e envolvem biliões de euros 
em investimentos. Regista-se, porém, uma lacuna 
ao nível de estudos sobre riscos, nomeadamente 
sobre o meio ambiente, saúde e segurança, assim 
como acerca de aspetos éticos, legais e sociais 
(Invernizzi & Foladori, 2013), existindo uma grande 
heterogeneidade regulatória a nível mundial (Falkner 
& Jaspers, 2012). 

Os desafios colocados pelas nanotecnologias 
também se estendem aos processos de governação 
das democracias contemporâneas, permitindo-nos 
refletir acerca da articulação entre tecnologias emer-
gentes, cidadania, legitimidade política e soberania 
nacional (Laurent, 2017, p. xiv). A Comissão Euro-
peia reconheceu o potencial das nanotecnologias e 
entre 2005 e 2009 desenvolveu um Plano de Ação 
para as Nanociências e Nanotecnologia que, além de 
incidir sobre dimensões tecnológicas e de inovação, 
também incidiu sobre educação, aspetos sociais e 
éticos e avaliação de riscos (Abreu, 2013, p. 1). 
Esta visão gerou novas abordagens regulatórias e 
formas de participação pública que visam evitar a 
rejeição pública, como ocorreu com os Organismos 
Geneticamente Modificados (OGM) (Carvalho & 
Nunes, 2014). 

Um paradigma associado ao desenvolvimento 
das nanotecnologias e promovido pela Comissão 
Europeia consiste na investigação e inovação res-
ponsável – Responsible Research and Innovation 
– (Schomberg, 2013), pressupondo o envolvimento 
dos cidadãos a montante, enquanto as nanotecno-
logias são desenvolvidas, ao invés da participação 
a jusante (Quevedo & Invernizzi, 2018). O envolvi-
mento público com nanotecnologias tem promovido 
um diálogo entre nanoenactors – atores envolvidos 
na pesquisa e desenvolvimento das nanotecnologias 
(Nunes, Costa, Carvalho & Matos, 2018) – e especia-
listas das Ciências Sociais e Humanas, fomentando 
avaliações dos impactos éticos e sociais de uma forma 

integrada. Estas abordagens visam ultrapassar a 
cisão entre as “duas culturas” (Snow, 1959) – por 
um lado, os cientistas e engenheiros responsáveis 
pelo desenvolvimento das nanotecnologias e, por 
outro lado, os sociólogos e filósofos que analisam 
os impactos éticos e sociais. No entanto, como 
demonstram algumas etnografias em laboratórios 
de nanotecnologia, este trabalho de integração nem 
sempre é bem-sucedido (Doubleday & Viseu, 2010; 
Fonseca & Santos Pereira, 2017). 

 O envolvimento público com nanotecnologias 
visa incluir o maior número de stakeholders possível 
– atores interessados e potencialmente atingidos 
pelos efeitos destas tecnologias (Carvalho & Nunes, 
2013). Esta abordagem pressupõe a participação 
de representantes de consumidores, trabalhadores, 
ambientalistas e público em geral, reconhecendo-se 
que estes devem ser integrados no desenvolvimento 
de uma tecnologia potencialmente revolucionária.

Diversos projetos de investigação têm vindo a 
ser desenvolvidos para promover uma maior apro-
ximação entre nanotecnologias e sociedade. Várias 
ferramentas participativas – júris de cidadãos, grupos 
de discussão, fóruns deliberativos, science shops e 
até abordagens artísticas – têm sido desenvolvidas 
ao longo dos últimos 25 anos no âmbito do envolvi-
mento público com a ciência (Irwin, 1995). No caso 
das nanotecnologias, regista-se a utilização destas 
ferramentas e o desenvolvimento de inovações 
metodológicas para potenciar o envolvimento de 
públicos e sociedade na tomada de decisão (Quevedo, 
Ferreira & Invernizzi, 2016). De forma a integrar um 
conjunto mais plural de vozes, têm sido incorporados 
métodos performativos e artísticos que permitem 
abrir o “fórum participativo” aos cidadãos que não 
estão tão familiarizados com os conhecimentos, 
discursos e conceitos científicos (Carvalho & Nunes, 
2018). Seifert (2017) mapeou diversas experiências 
participativas, ao nível nacional, relacionadas com as 
nanotecnologias. O Reino Unido avançou em alguns 
debates a montante através dos nano dialogues, em 
2005, reunindo think tanks e cientistas em reuniões 
experimentais. Na Alemanha houve uma tentativa 
de concertação e inclusão em modelos participativos 
de diferentes stakeholders, e em França ocorreram 
ações diversas de promoção de diálogo com a 
sociedade. Em Portugal são raras as experiências de 
diálogo a montante com a sociedade, registando-se 
algumas ações participativas e associativas em áreas 
da saúde, frequentemente envolvendo associações 
de pacientes (Nunes et al., 2018). 

Como iremos argumentar neste artigo, a 
participação pública em ciência e tecnologia apre-
senta distintas ecologias em função de diferentes 
contextos nacionais e institucionais, explorando-se 
dois estudos de caso sobre ecologias de participação 
em nanotecnologia em Portugal.
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Estudos de caso: O projeto DEEPEN e o INL

O material empírico diz respeito a dois estu-
dos de caso associados a diferentes ecologias de 
participação em nanotecnologias em Portugal. O 
primeiro consiste no projeto DEEPEN (Deepening 
Ethical Engagement and Participation in Emerging 
Nanotechnologies), que decorreu entre 2006 e 2009 
e foi financiado pela Comissão Europeia. Tratou-
-se de um consórcio liderado pela Universidade de 
Durham e que contou com a participação de várias 
instituições europeias, nomeadamente o Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. 

A ambição explícita do projeto DEEPEN era 
envolver stakeholders e o público “leigo”, e foi con-
siderado um projeto inovador no desenvolvimento 
de formas a montante de participação pública em 
nanotecnologias. A equipa portuguesa organizou dois 
exercícios participativos: em 2008 foram realizados 
grupos de discussão com cidadãos leigos e repre-
sentantes de organizações da sociedade civil poten-
cialmente afetadas pelas nanotecnologias. Em 2009 
organizou-se um Fórum Deliberativo com cientistas 
envolvidos no desenvolvimento de nanotecnologias, 
representantes de associações da sociedade civil e 
participantes nos grupos de discussões. Os grupos 
de discussão e o fórum deliberativo foram registados 
em formato áudio, transcritos na totalidade, e as 
transcrições foram anonimizadas para salvaguardar 
a identidade dos participantes. Dois dos coautores 
do artigo participaram no projeto DEEPEN na quali-
dade de investigador e líder da equipa portuguesa.

O segundo estudo de caso concerne o Labo-
ratório Internacional Ibérico de Nanotecnologias 
(INL). O INL, inaugurado em 2009 na cidade de 
Braga, é uma das principais cristalizações da política 
portuguesa para as nanotecnologias na Península 
Ibérica (Fonseca & Santos Pereira, 2017), almejando 
a formação de investigadores, o desenvolvimento 
de parcerias com a indústria, a transferência de 
conhecimento em valor económico e emprego e a 
prevenção e mitigação de riscos nanotecnológicos 
(Boavida, 2017, p. 141).

O INL incorpora, no seu estatuto legal e estru-
tura organizacional, canais para a participação 
pública e para a avaliação das implicações éticas, 
legais e sociais das nanotecnologias. No entanto, 
na prática o envolvimento a montante dos cidadãos 
ainda não foi concretizado. Dessa forma, o exemplo 
do INL contrasta com o DEEPEN no sentido em que 
o objetivo principal é o desenvolvimento de inova-
ções nanotecnológicas – a interação com o público 
é uma ambição secundária ainda não totalmente 
concretizada. 

Além de análise documental, os dados relati-
vos ao INL foram recolhidos através de observação 
participante em junho e setembro de 2013, quando 
um dos autores ficou hospedado na residência do 

INL durante uma semana. Foram realizadas 25 
entrevistas semiestruturadas com investigadores 
seniores (incluindo diretores de grupos de inves-
tigação), investigadores juniores, estudantes de 
pós-graduação e técnicos e funcionários administra-
tivos. As entrevistas foram transcritas na totalidade, 
codificadas e analisadas com o auxílio de software 
de análise qualitativa. Os dados apresentados 
resultam da investigação doutoral de dois coautores 
deste artigo, cujas dissertações de doutoramento 
incidiram totalmente ou em parte sobre o INL e o 
desenvolvimento de nanotecnologias em Portugal. 
Apesar de os autores terem beneficiado da abertura 
do INL ao trabalho etnográfico realizado por cien-
tistas sociais, não podemos deixar de realçar que 
a visão desta instituição acerca do envolvimento 
público com nanotecnologias ainda é incipiente, e, 
como iremos ver na discussão, isto gerou um conflito 
entre nanoenactors e cientistas sociais.   

Resultados

O projeto DEEPEN

Os grupos de discussão realizados pelo pro-
jeto DEEPEN em 2008 envolveram quatro perfis de 
participantes. Os grupos foram constituídos com 
base na ligação dos participantes a preocupações 
determinantes para o desenvolvimento de perspe-
tivas sobre nanotecnologias. Cada par de grupos 
(em cada semana) incluía um grupo de participantes 
“preocupado” e outro definido como “estranho”. O 
grupo “preocupado” incluía membros de associações 
ou movimentos potencialmente afetados por nano-
tecnologias; o grupo “estranho” incluía participantes 
sem um comprometimento com organizações, par-
ticipando como cidadãos envolvidos em atividades 
potencialmente afetadas pelas nanotecnologias.  O 
objetivo era que diferentes visões acerca das nano-
tecnologias entrassem em conflito, gerando uma 
discussão entre os grupos na sessão conjunta final.

Na primeira semana as sessões incluíram líderes 
nacionais de organizações de pacientes, alinhadas 
com o paradigma biomédico (Grupo I), assim como 
um grupo de praticantes de atividades associadas 
a estilos de vida naturais e alternativos, incluindo 
praticantes de Yoga e Reiki (Grupo II).  Na segunda 
semana participou um grupo constituído por líderes 
de grupos ambientais, justiça social e grupos de 
ação local (Grupo III), e outro que incluía cidadãos 
associados a princípios de autonomia e agência e 
indivíduos com uma visão confiante da ciência e 
tecnologia (C&T) (Grupo IV).

Sete tópicos transversais emergiram nas dis-
cussões em todos os grupos: poluição e preocupa-
ções ambientais; a novidade das nanotecnologias; 
impactos na saúde humana; desigualdades nacionais 
e internacionais no acesso às tecnologias; acesso à 
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informação; preocupações com a regulação e legisla-
ção; a incapacidade de controlar as nanotecnologias. 
Estes tópicos foram identificados através da análise 
temática das transcrições dos grupos de discussão 
e validados pela equipa de investigação do DEEPEN.

Os grupos de discussão permitiram que cida-
dãos sem conhecimento prévio das nanotecnologias 
pudessem construir as suas perceções com base nas 
suas experiências. Os grupos de discussão foram 
transformados para permitir que estas perspetivas 
não se limitassem a um mero registo argumentativo 
– introduziram-se métodos associados ao Teatro 
do Oprimido, para que impactos éticos e sociais 
sobre nanotecnologias fossem transformados em 
performances teatrais. O objetivo era expandir o 
repertório de formas de participação em ciência e 
tecnologia, incluindo formas de deliberação não-
-convencionais e performativas (Morrell, 2018), 
na esteira do reconhecimento do papel político das 
abordagens metodológicas (Carvalho & Nunes, 2013). 
As diferentes performances ilustram potenciais efei-
tos das nanotecnologias na sociedade e vidas dos 
participantes, permitindo-lhes expressar, através de 
recursos visuais e materiais, conflitos, imaginários, 
narrativas e ambivalências.

 O grupo I simulou um Comité de Ética, dis-
cutindo uma inovação na terapia de cancro com 
base nas nanotecnologias. O grupo II preparou 
um sketch onde uma criança/cientista que tinha 
descoberto a nanotecnologia a oferecia a diferen-
tes indivíduos, representando diferentes áreas de 
aplicação – medicina, militar, consumo. O grupo 
III preparou uma paródia do programa “Prós e 
Contras”, com um painel de oradores favorável ao 
desenvolvimento da nanotecnologia e uma plateia 
altamente cética. O grupo IV realizou uma adapta-
ção dos mitos de Pandora e Prometeu aos debates 
sobre nanotecnologias – prometeu representava 
as promessas e vantagens das nanotecnologias e 
Pandora os potenciais perigos.

Em 2009 foi organizado um Fórum Deliberativo 
com 17 participantes. O grupo incluía membros dos 
grupos de discussão, nanoenactors e membros de 
associações de migrantes e de desenvolvimento, 
associações de estudantes, organizações médicas, 
associações de pacientes, institutos de medicina 
alternativa, movimentos para software livre e 
para a popularização da ciência. Os participantes 
abordaram temas relacionados com o controlo, 
regulação e políticas públicas e a economia política 
das nanotecnologias enquanto pontos de entrada 
para o debate. 

A primeira sessão, realizada durante a manhã, 
incluiu quatro apresentações por dois “cidadãos 
preocupados”, participantes nos grupos de discussão, 
e por dois nanoenactors, centrando-se na área da 
saúde. Posteriormente, os participantes identificaram 
uma lista de problemas e preocupações e durante a 

tarde discutiram potenciais respostas, constituindo-
-se dois grupos.

O primeiro grupo discutiu temas relacionados 
com aplicações nano em produtos de consumo. Temas 
como quem regula e o contraste entre imperativos 
regulatórios e o mercado sugeriram uma preocupação 
com conflitos de interesse e confiança pública na 
regulação institucional. Registou-se uma discussão 
sobre os limites, custos e impactos perversos da 
regulação, implicando, por exemplo, a deslocali-
zação da produção industrial para contextos com 
menor regulação.  

O segundo grupo discutiu como diferentes 
áreas de investigação e desenvolvimento geram 
problemas distintos, ao passo que a diversidade 
de usos pode gerar variações nas possibilidades 
de controlo e regulação. A opinião geral era que a 
regulação deveria ser exercida numa diversidade 
de escalas e setores, reconhecendo-se limites para 
a possibilidade de controlar a complexidade e os 
efeitos indesejados. Outro tópico discutido foi como 
a nanotecnologia pode não ter um impacto direto 
na saúde humana, mas afetá-la negativamente 
através de aditivos na comida ou de novas formas 
de resíduos. Também se discutiram as tensões entre 
as prioridades da inovação científica e o princípio 
da precaução e entre os interesses dos cidadãos e 
dos mercados.

No final do dia, os grupos reuniram de no- 
vo. Cada grupo elegeu um membro para apre- 
sentar os resultados das discussões, incluindo 
recomendações preliminares que foram discutidas 
em grupo, preparando-se um documento com 
recomendações, distribuído e comentado pelos 
participantes durante uma semana. O documento 
final reconhecia que 

Associados às nanotecnologias existem 
riscos transversais que acompanham qualquer 
tecnologia emergente e riscos que podem ser 
específicos de acordo com as várias áreas de 
intervenção, por exemplo: saúde, área ali-
mentar, área agrícola, construção civil e área 
militar. Alguns deles contam com dimensões 
positivas que podem ser enumeradas: Desco-
berta; Conhecimento; Melhoria da qualidade de 
vida; Desenvolvimento sustentável (poupança 
energética e redução do consumo). 

No seguimento destas considerações, foram 
realizadas recomendações gerais (o desenvolvimento 
de mecanismos para permitir o envolvimento de 
diferentes áreas científicas e a sociedade civil nas 
diferentes etapas do desenvolvimento das nanotec-
nologias); recomendações específicas sobre áreas 
como a investigação, a informação, a educação, 
a regulação e certificação. Até à data, este foi o 
único evento em Portugal a promover uma série de 
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recomendações, desenvolvidas pela sociedade civil, 
acerca da investigação e desenvolvimento (I&D) em 
nanotecnologias.

Ciência e sociedade no INL

No âmbito deste estudo de caso foram reali-
zadas entrevistas semiestruturadas com cientistas 
do INL para compreender a sua abordagem parti-
cipativa, além da imersão etnográfica registada em 
diário de campo. O projeto inicial para a construção 
do INL contemplava não apenas o edifício existente 
mas também uma instalação que faria parte do 
programa português de popularização da ciência, 
o pavilhão Ciência Viva, albergando atividades de 
comunicação e divulgação científica. A projeção de 
uma instalação à parte evidencia a intenção de, por 
um lado, propiciar um “isolamento” dos cientistas 
que se devem dedicar a tarefas complexas, e, por 
outro lado, “terceirizar” as atividades de comunica-
ção, isentando cientistas de um contacto mais direto 
com o público. É uma abordagem distante da visão 
do DEEPEN e de algumas das principais propostas 
para a integração de preocupações éticas e societais 
na I&D (Macnaghten, 2008).

Segundo os entrevistados, o pavilhão nunca foi 
construído devido ao redimensionamento do inves-
timento que se seguiu à crise financeira, afetando 
a robustez das atividades de comunicação com o 
público. Estas estavam inicialmente previstas no 
plano de ação europeu e no programa científico 
apresentado no relatório do comité técnico criado 
para projetar a construção física e conceptual do 
INL (Technical Committee, 2006).

Contudo, a comunicação com o público não está 
totalmente ausente. Segundo os investigadores, são 
frequentes as visitas de alunos de escolas da região, 
e a grande maioria dos entrevistados salientou 
a necessidade de se ampliarem as atividades de 
comunicação e divulgação da nanotecnologia. Os 
diretores, entrevistados em 2013, indicaram que 
o pavilhão do Ciência Viva não estava esquecido 
e seria construído assim que o contexto político-
-económico melhorasse. No entanto, apesar de 
a crise económica ter sido aparentemente ultra-
passada, o pavilhão ainda não foi construído. Os 
diretores foram enfáticos em apoiar atividades de 
comunicação, não apenas divulgação mas também 
a interação bilateral, sublinhando que estas ainda 
não ocorriam de forma institucionalizada por se 
tratar de uma instituição muito recente. 

O programa científico e os impactos 
societais

O programa científico do INL está centrado em 
quatro grandes áreas: nanomedicina, nanoeletrónica, 
dispositivos e manipulação em escala nanométrica e 

nano para controlo ambiental, saúde e alimentacção. 
Apesar do pouco tempo de funcionamento e do 
número ainda reduzido de investigadores, em 
2013 o INL desenvolvia investigação em cada um 
destes campos, desde o nível fundamental até ao 
desenvolvimento de aplicações tecnológicas. Entre-
vistas realizadas por outro autor deste artigo, em 
2017, confirmam que este quadro não foi alterado. 
O relatório de 2012 apontava já 47 publicações e 
diversas linhas de investigação em cada um dos 
campos (INL, 2012). 

Apesar de o programa científico inicial e o 
organograma apresentado no website do instituto 
e no relatório anual contemplarem a avaliação dos 
impactos societais como parte das atividades do 
instituto, esta não tinha sido implementada até ao 
momento, devido ao pouco tempo de funcionamento 
do INL e à crise financeira:

Entrevistador: O que acha da aplicação do 
conceito de Avaliação Construtiva de Tecnologia 
aqui no INL?

PSR13: Creio que é positivo. Nós no nosso 
organograma temos lá uma caixinha. 

Entrevistador: Isso, eu queria perguntar, 
eu vi que tem lá os impactos sociais.

PSR13: Exatamente. Simplesmente, nesta 
fase ainda não contratámos ninguém para 
trabalhar nesta área, porque nos pareceu mais 
crítico primeiro avançar com algumas áreas 
tecnológicas. E então, depois, ou contratar 
ou colaborar com instituições que querem 
trabalhar nesta área. E o mais próximo é com 
a Universidade Católica de Lisboa. Que nos 
procurou e que está a querer começar a traba-
lhar com a parte normativa e ética das nano.

Entrevistador: O pessoal do Direito...
PSR13: Sim, o pessoal do direito, que é 

uma área forte. Ali, como é que nós aborda-
mos estes temas, não é? Como é que vamos 
fazer esta abordagem, como é que se resolve. 
Portanto, é uma das áreas que nós temos 
que prosseguir. Eu diria que não foi a nossa 
prioridade inicial, mas não está esquecida.

Esta passagem confirma que o envolvimento 
com o público não é uma área prioritária, ao contrário 
do desenvolvimento tecnológico. Ainda que a direção 
tenha reiterado o compromisso em colaborar com 
especialistas da Universidade Católica, tal não era 
uma prioridade. A avaliação construtiva de tecnologia 
é encarada como algo a ser desenvolvido de forma 
isolada por atores externos. Potenciais estudos sobre 
os “impactos societais da nanotecnologia”, desen-
volvidos por especialistas do Direito, centram-se na 
regulação dos nanomateriais, contrastando com o 
paradigma recomendado pela Comissão Europeia, 
que aconselha a inclusão do público a montante e 
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uma maior integração dos cientistas sociais na I&D 
(European Comission, 2005). 

Em 2017 o INL promoveu um encontro entre 
nanoenactors e cientistas sociais, no qual dois auto-
res deste texto participaram (um enquanto orador e 
outro enquanto membro da audiência). Este evento, 
organizado pela secção temática “Conhecimento, 
Ciência e Tecnologia” da Associação Portuguesa de 
Sociologia (APS), incluiu dois cientistas sociais e 
dois nanoenactors do INL. Cada orador preparou 
uma breve apresentação e posteriormente houve 
uma discussão entre os oradores e a audiência. Os 
nanoenactors salientaram os impactos positivos 
das nanotecnologias – nanoterapias para o cancro, 
nanosensores para medir os níveis de poluição 
e várias outras aplicações, sugerindo que não 
existiam riscos significativos. Os cientistas agiram 
como comunicadores de ciência, apresentando uma 
visão otimista das nanotecnologias, envolvendo-se 
num utopismo tecnológico que foi desafiado pelos 
cientistas sociais, que tentaram aludir aos desenvol-
vimentos em envolvimento público com ciência dos 
últimos 30 anos. Este exercício ilustrou um choque 
entre diferentes visões sobre o papel do público, 
que iremos explorar na discussão. 

Discussão

Os debates sobre nanotecnologias em Portugal 
ilustram distintas ecologias de participação. No caso 
do DEEPEN, houve uma tentativa de colocar os cida-
dãos a deliberar coletivamente acerca dos impactos 
éticos e sociais das nanotecnologias, permitindo-lhes 
produzir uma série de recomendações acerca da 
governação destas tecnologias. Os cidadãos tive-
ram um papel fundamental na definição do debate, 
identificação de impactos e riscos associados às 
nanotecnologias. 

No caso do INL, existe uma cisão entre cientis-
tas e cidadãos. Os primeiros têm a seu cargo a I&D 
e a definição dos riscos éticos, sociais, ambientais 
e de saúde. O público apenas precisa de ser “edu-
cado”, não sendo necessário nenhum tipo de input 
“cidadão” para aperfeiçoar a dimensão social das 
nanotecnologias.

Estas distintas ecologias de participação sobre 
nanotecnologias indicam diferentes formas de conce-
ber o papel do público na construção do conhecimento 
científico. No âmbito do DEEPEN, houve uma tentativa 
de colocar em prática um paradigma associado à 
investigação e inovação responsáveis, que valoriza 
a participação dos cidadãos a montante. No caso do 
INL, assistimos à repetição do modelo do défice na 
compreensão pública de ciência, considerando-se 
que a perceção de riscos associados às inovações 
tecnológicas decorre da ignorância dos leigos (San-
tos Pereira, Carvalho & Fonseca, 2017). Para que 
a resistência seja mitigada, os leigos devem ser 

“educados” pelos nanoenactors, que têm acesso ao 
conhecimento científico e à definição dos impactos 
éticos e sociais das nanotecnologias. 

O contraste entre o INL e o DEEPEN está asso-
ciado a diferentes formas de entender o “público”, 
e a distinção levada a cabo por Mike Michael torna-
-se particularmente relevante. Michael distingue 
“público-em-geral” de “público-em-particular” – o 
“público-em-geral” é frequentemente contraposto 
à ciência em geral, encarado como anticientífico, 
ignorante ou oposto aos ideais da ciência. Já o 
“público-em-particular” é entendido como um cole-
tivo que emerge em função de uma determinada 
tecnologia ou controvérsia sociotécnica, e nesse 
sentido a questão fundamental não é a de literacia 
científica (que justifica, no modelo do déficit, a 
“rejeição” de determinada opção tecnológica), mas 
sim a associação destes públicos com determinados 
interesses, instituições e projetos sociotécnicos 
(Michael, 2009).

Esta caracterização é útil para compreender 
diferentes ecologias de participação. No caso do INL, 
estamos perante o paradigma do “público-em-geral”, 
que deve ser “educado” acerca das potenciais vanta-
gens dos desenvolvimentos tecnológicos. Já no caso 
do DEEPEN, houve a tentativa, através da utilização 
de metodologias inovadoras, de recrutar coletivos 
específicos para que estes pudessem fazer sentido 
das nanotecnologias de forma “situada”, recorrendo 
a um rol de associações com outros atores e visões 
da sociedade que sustentam as suas perspetivas. 
No caso do INL, o “público-em-geral” é entendido 
enquanto potencial impedimento ao rápido avanço 
da investigação, encarando-se a perceção pública 
das nanotecnologias como eventual ameaça à visão 
“moderna” da I&D, à imagem do que ocorreu com 
a biologia sintética (Marris, 2015).

Apesar de estarmos perante duas distintas eco-
logias de participação, no caso do projeto DEEPEN, 
o encontro entre cidadãos e nanoenactors também 
gerou uma série de assimetrias epistemológicas 
(Carvalho & Nunes, 2018). Os grupos de discussão 
permitiram aos cidadãos apresentar as suas perce-
ções sobre nanotecnologias com recurso a modelos 
performativos inspirados no Teatro do Oprimido, 
registando-se uma flexibilidade na forma como as 
discussões evoluíram e como se desenvolveram as 
apresentações finais. No caso do Fórum Delibe-
rativo, a inclusão de nanoenactors fez com que a 
discussão fosse determinada pelas suas frequentes 
intervenções, que “corrigiam” os leigos acerca das 
suas posições sobre nanotecnologias, determinando 
o rol de possibilidades para as diferentes perceções 
e implicações sociais e éticas. 

A heterogeneidade epistemológica do DEEPEN 
está profundamente interligada com as opções 
metodológicas adotadas. Nesse sentido, argu-
mentamos que as ecologias de participação não 
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estão necessariamente associadas a “epistemolo-
gias cívicas” (Jasanoff, 2005), que caracterizam a 
relação entre ciência/sociedade ao nível nacional, 
mas sim a opções metodológicas e a associações 
com atores humanos e não-humanos, tecnologias 
de governação que “produzem” diferentes tipos de 
públicos (Carvalho & Nunes, 2018; Michael, 2009).

 Os dispositivos de participação são carateriza-
dos por um vasto rol de metodologias, possibilidades 
de expressão, elementos materiais, espaços físicos e 
institucionais, gerando diferentes resultados. Nesse 
sentido, a forma como o INL concebe o “público” 
não pode ser desligada da materialidade associada 
ao design arquitetónico e institucional. A organi-
zação do espaço físico e a não construção de um 
edifício dedicado ao envolvimento com a sociedade 
ilustra o papel da participação cidadã, considerada 
potencialmente nefasta para o progresso científico, 
colocando entraves éticos e sociais. Esses entraves 
devem ser desmistificados através de uma robusta 
intervenção dos nanoenactors, que consideram que 
a perceção de potenciais implicações sociais tem 
de ser informada pela especificidade das inovações 
nanotecnológicas, reforçando uma conceção de 
“público-em-geral” que pode potencialmente ameaçar 
ou atrasar o trabalho da instituição.

Os pontos anteriores estão também relaciona-
dos com a integração das ciências sociais e huma-
nidades na investigação sobre nanotecnologias. 
Como tem sido reconhecido, esta integração na 
prática não ocorre de forma robusta (Viseu, 2015; 
Fonseca & Santos Pereira, 2017), e no caso portu-
guês podemos afirmar que a lacuna no envolvimento 
público com a ciência se aplica também à relação 
entre nanoenactors e cientistas sociais. No caso do 
debate promovido pela APS, houve uma oposição 
entre cientistas sociais e nanoenactors no que con-
cerne à relação entre ciência e sociedade. As várias 
tentativas, por parte dos cientistas sociais, de aludir 
à história da participação em C&T e ao desenvolvi-
mento de modelos de envolvimento dos cidadãos 
em tecnologia a montante foram frequentemente 
rebatidas pelos “cientistas”, que se posicionaram na 
defesa do modelo clássico das “duas culturas”. As 
humanidades e as ciências sociais seriam incapazes 
de colocar questões éticas ou sociais, dado não dis-
porem de conhecimentos técnicos suficientes para 
compreender as especificidades das nanotecnologias.

Apesar de terem sido desenvolvidos modelos 
de investigação e inovação responsáveis, na prática 
estes são implementados de forma limitada. Além 
disso, a difícil “integração” das ciências sociais e 
humanidades complica a introdução de modelos 
mais participativos de produção de conhecimento 
científico e tecnologias. A crise económica, enquanto 
justificação para a inexistência de um investimento 
em comunicação de ciência, indica que a participação 
não é considerada “prioritária” para os laboratórios 

de nanotecnologias, sendo um aspeto exterior que 
não deve interferir com o “verdadeiro” trabalho 
científico. Dessa forma, propomos o desenvolvimento 
de novas formas de participação pública com tecno-
logias emergentes. Esses fenómenos participativos 
poderão abrir espaço para a emergência de contro-
vérsias sociotécnicas em torno das nanotecnologias, 
resgatando os debates éticos e sociais de contextos 
institucionais e permitindo o diálogo com grupos da 
sociedade civil. No caso português, o envolvimento 
social teve um papel determinante na evolução do 
debate sobre outras tecnologias, como é o caso da 
energia nuclear, um exemplo particularmente emble-
mático acerca da relação entre ciência e democracia 
(Santos Pereira et al., 2018).

Conclusão

O potencial impacto das nanotecnologias fez 
com que certas instituições, como a Comissão 
Europeia, tenham tentado desenvolver os debates 
sobre as implicações éticas e sociais destas tecno-
logias a montante (European Commission, 2005). O 
paradigma de investigação e inovação responsáveis 
levou ao desenvolvimento de modelos participativos 
que permitiram aos cidadãos interagir e deliberar 
acerca de nanotecnologias recorrendo a formas mais 
flexíveis de expressão. No entanto, a implementação 
destes modelos ainda encontra entraves: por um 
lado, os impactos dos exercícios participativos são 
limitados; por outro lado, os espaços de investiga-
ção sobre nano, como o INL, não implementaram 
sistematicamente os exercícios de envolvimento 
público, relegando-os para formas ad hoc de relação 
com a sociedade, como a comunicação de ciência.

O contraste entre as ecologias participativas 
do projeto DEEPEN e do INL indica que, no caso 
português, são constituídos diferentes “públicos” 
das nanotecnologias: estamos perante uma série 
de abordagens, como a participação a montante; 
o modelo do défice; o confronto entre as “duas 
culturas” e a aparente indiferença dos movimentos 
sociais. As nanotecnologias contrastam com outras 
tecnologias no sentido em que há uma tentativa, por 
parte das instâncias de governação, de “fomentar” 
a participação através de exercícios desenvolvidos 
em espaços institucionais, antes mesmo de se cons-
tituírem grupos da sociedade civil orientados para 
a identificação dos riscos “éticos” e “sociais”. Para 
além da existência de um claro risco da cooptação 
destes exercícios enquanto formas de legitimação 
da I&D, coloca-se também a questão de saber se, 
no caso português, a implementação desta “enge-
nharia participativa” não poderá ser um entrave 
à emergência espontânea de movimentos sociais 
sobre o tema, como aconteceu em certa medida 
em França com a emergência de grupos antina-
notecnologia (Laurent, 2017). A estratégia, nesse 
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caso, seria promover a “participação a montante” 
enquanto processo de “estabilização” de potenciais 
posições agonísticas e irreconciliáveis.

As instituições de governação supranacional, 
como a Comissão Europeia, promovem os exercícios 
participativos de forma ativa, receando um recuo 
por parte dos consumidores. Perante este cenário, é 
fundamental analisar como têm sido desenvolvidas 
as distintas ecologias de participação no contexto 
português e quais as possibilidades de coprodução 
de práticas de envolvimento público com as nano-
tecnologias que possam efetivamente contribuir 
para o seu desenvolvimento responsável. 
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