
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Caixado, Marta Quintanova, 1990-

Arte urbana : estratégias de revitalização dos
espaços públicos degradados
http://hdl.handle.net/11067/2639

Metadados

Data de Publicação 2017-01-09

Resumo Na presente dissertação é apresentado um estudo e uma reflexão acerca
da influência da Arte Urbana no meio urbano, mais concretamente, nos
espaços públicos que se encontram em degradação, com o objetivo de
elucidar e expor as potencialidades que a arte oferece a estes espaços,
como ferramenta para a revitalização dos mesmos. Os espaços públicos
degradados são uma realidade constante no nosso mundo e muitas têm
sido as iniciativas de recuperação dos mesmos através da Arte Urbana.
Estas interven...

Palavras Chave Arte urbana, Espaços públicos, Renovação urbana

Tipo masterThesis

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-FAA] Dissertações

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T07:10:32Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/2639


 

 
 

  
 
 
 
 
 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  
 

F a c u l d a d e  d e  A r q u i t e c t u r a  e  A r t e s  
 

Mes t rado  In tegrado  em Arqu i tectura  
 
 
 

Arte urbana: estratégias de revitalização  
dos espaços públicos degradados 

 
 
 
 

Realizado por: 
Marta Quintanova Caixado 

 Orientado por: 
Prof. Doutor Arqt. Jorge Virgílio Rodrigues Mealha da Costa 

 
 
 
 
 
 
Constituição do Júri: 
  
Presidente: Prof. Doutor Horácio Manuel Pereira Bonifácio 
Orientador: Prof. Doutor Arqt. Jorge Virgílio Rodrigues Mealha da Costa 
Arguente: Prof. Doutor Arqt. Rui Manuel Reis Alves 
  

 
 
Dissertação aprovada em: 

 
18 de Novembro de 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lisboa 

 
2016 



 
 
 

 
 
 

 

U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

F a c u ld ad e  de  A r qu i t ec t u ra  e  A r t es  

Mestrado Integrado em Arquitectura  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arte urbana: estratégias de revitalização dos 
espaços públicos degradados 

 
 
 
 
 

 
 
 

Marta Quintanova Caixado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lisboa 

Junho 2016



 
 

 

 

 
U N I V E R S I D A D E  L U S Í A D A  D E  L I S B O A  

F a c u ld ad e  de  A r qu i t ec t u ra  e  A r t es  

Mestrado Integrado em Arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte urbana: estratégias de revitalização dos 
 espaços públicos degradados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Quintanova Caixado 
 

 
 
 
 

 
 

Lisboa 

Junho 2016 



 

Marta Quintanova Caixado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Arte urbana: estratégias de revitalização dos 
espaços públicos degradados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitectura e 

Artes da Universidade Lusíada de Lisboa para a 

obtenção do grau de Mestre em Arquitectura. 

 

 

Orientador: Prof. Doutor Arqt. Jorge Virgílio Rodrigues 

Mealha da Costa 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lisboa 

Junho 2016



 

 

Ficha Técnica 

Autora Marta Quintanova Caixado 
 

Orientador Prof. Doutor Arqt. Jorge Virgílio Rodrigues Mealha da Costa 
 

Título Arte urbana: estratégias de revitalização dos espaços públicos 
degradados 

 

Local Lisboa 
 

Ano 2016 

 

 
Mediateca da Universidade Lusíada de Lisboa - Catalogação na Publicação 
 
CAIXADO, Marta Quintanova, 1990- 
 
Arte urbana : estratégias de revitalização dos espaços públicos degradados / Marta Quintanova 
Caixado ; orientado por Jorge Virgílio Rodrigues Mealha da Costa. - Lisboa : [s.n.], 2016. - 
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, Faculdade de Arquitectura e Artes da 
Universidade Lusíada de Lisboa. 
 
I - MEALHA, Jorge, 1960- 
 
LCSH 
1. Arte urbana 
2. Espaços públicos 
3. Renovação urbana 
4. Universidade Lusíada de Lisboa. Faculdade de Arquitectura e Artes - Teses 
5. Teses - Portugal - Lisboa 
 
1. Street art 
2. Public spaces 
3. Urban renewal 
4. Universidade Lusíada de Lisboa. Faculdade de Arquitectura e Artes - Dissertations 
5. Dissertations, Academic - Portugal - Lisbon 
 
LCC 
1. NA9053.S6 C35 2016 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço à associação “O Bairro i o Mundo” e à Câmara Municipal de Loures, pela 

simpatia e acolhimento durante a visita guiada à Galeria de Arte Pública e por toda a 

disponibilidade no esclarecimento de dúvidas relativamente ao Bairro da Quinta do 

Mocho. 

Quero deixar também um especial agradecimento ao Prof. Dr. Arq. Jorge Mealha, 

orientador da presente dissertação, pela ajuda e tempo disponibilizado para orientação 

na elaboração desta dissertação. 

Por fim, agradeço à minha família, amigos e colegas de curso por todo o apoio, 

amizade e compreensão que demonstraram ao longo do meu percurso académico,  

em especial durante o tempo de elaboração da presente dissertação. 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “The museums and collections are stuffed, 

the floors are sagging, but the real space 

exists.” 

HEIZER, Michael apud Caeiro, Mário (2014) – Arte na 
Cidade – História Contemporânea.1ª Ed. Temas e Debates -
Círculo de Leitores, 2014. Lisboa: p.43. ISBN 978-989-644-
282-8. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Arte Urbana:  

Estratégias de revitalização dos espaços públicos degradados 

 

Marta Quintanova Caixado 

 

Na presente dissertação é apresentado um estudo e uma reflexão acerca da influência 

da Arte Urbana no meio urbano, mais concretamente, nos espaços públicos que se 

encontram em degradação, com o objetivo de elucidar e expor as potencialidades que 

a arte oferece a estes espaços, como ferramenta para a revitalização dos mesmos.  

Os espaços públicos degradados são uma realidade constante no nosso mundo e 

muitas têm sido as iniciativas de recuperação dos mesmos através da Arte Urbana.  

Estas intervenções são o ponto de partida para o levantamento de questões como o 

diálogo que se instaura com o espaço, alterando-o, explorando o seu potencial criativo 

e ao mesmo tempo contribui para uma melhor vivência no espaço público, melhorando 

a vida de quem dele usufrui.  

A Arte Urbana emerge uma necessidade que se materializa no aumento crescente de 

projectos colaborativos que valorizam também a parte estética, mas principalmente a 

reconstrução do tecido social.  

 

Palavras-chave: Arte urbana, Espaço Público, Cidade. 

 
 



 

 

  



 

 

PRESENTATION 

Street Art:  

Revitalization strategies of degraded public spaces  

 

Marta Quintanova Caixado 

 

The presente thesis I present a study and reflection on the influence of Street Art in the 

cities, particular, in the public spaces that are in degradation, in order to clarify and 

expose the potential that art offers these spaces as a tool for revitalizing. 

Degraded public spaces are a constant reality in our world and many have been the 

recovery initiatives pursued by Urban Art. 

These interventions are the starting point for raising issues like the dialogue that is 

established with the space, altering it, exploring their creative potential and at the same 

time contributes to a higher and better enjoyment of the space. 

Street art emerges a need that is materialized in the increasing number of collaborative 

projects that also value the aesthetics, but mostly the reconstruction of the social 

space. 

 
Keywords: Street Art, Public Space, City. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na presente dissertação será abordado um estudo e uma reflexão acerca da Arte 

Urbana como ferramenta transformadora e catalisadora dos problemas existentes nos 

espaços públicos degradados. A Arte Urbana pode atenuar essa problemática: Por um 

lado, é um meio mais económico de reabilitação e recuperação que contribui a nível 

estético para o embelezamento da arquitectura que se encontra em deterioração, 

tornando-a mais apelativa e proporcionando o acesso à arte de forma gratuita e 

partilhada. Por outro, a Arte Urbana oferece aos indivíduos que usufruem do espaço 

público uma nova abordagem, proporcionando um espaço com mais valor e 

identidade, tendo, desta forma, uma forte componente social que influencia a vida dos 

que vivem e se apropriam desses espaços. A Arte Urbana é um movimento que pode 

ajudar a combater alguns dos problemas sociais que inevitavelmente caracterizam a 

sociedade actualmente, principalmente nos espaços degradados, abandonados ou 

isolados.  

Nesse sentido torna-se necessário, numa primeira fase, compreender a génese e 

evolução do conceito de espaço público e consequentemente, perceber os motivos 

que levam à sua degradação. O espaço público é o vazio urbano, limitado pela 

arquitectura, elemento responsável pela estruturação da cidade, oferecendo a base 

para o crescimento e qualidade do meio urbano ao longo do seu ciclo de vida. A nível 

social, é o espaço democrático, colectivo, onde se estabelecem trocas e partilhas 

entre os cidadãos que dele se apropriam. No entanto, esta característica tende a 

perder-se quando nos deparamos com as mais diversificadas situações de 

degradação.  

Numa segunda fase, será feita uma análise acerca do conceito de Arte Urbana, com o 

auxílio de exemplos de algumas obras investigadas, de modo a fundamentar o tema. 

No entanto, considero relevante contextualizar esta vertente, uma vez que entendo 

que a Arte Urbana é um dos maiores momentos da História da Arte na transição do 

século XX para o século XXI. A verdade é que o movimento que teve início na década 

de 60, na Filadélfia, de forma espontânea e ilegal, desenvolveu-se num movimento 

único e global, sob influência dos movimentos de vanguarda e da Arte Conceptual. 

Posteriormente, deu origem a vários modelos de intervenção artística, de carácter 

superficial, como as pinturas murais e nas fachadas nos edifícios, pavimentos ou todos 
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os outros equipamentos que compõem o meio urbano. Mas também de caráter 

estrutural, no que diz respeito a instalações, esculturas ou monumentos.  

Outro dos conceitos intrínsecos nas obras realizadas no espaço público, tem a ver 

com a relação que se estabelece entre a obra e o público que a contempla, que resulta 

no diálogo. Verificámos que em muitos destes projectos no meio urbano, há um desejo 

dos autores das obras, neste caso, dos artistas em comunicar com os espectadores, 

deixando mensagens, ou perguntas retóricas. Nesta perspectiva, entendo que existe 

uma relação indirecta de diálogo entre o artista e o espectador, manifestada entre a 

obra e o espectador. Nalguns casos, está também presente o conceito de 

participação, onde percebemos que o público, como espectador, é persuadido ou 

incentivado a interagir e por vezes, até a integrar a obra. Este conjunto de relações 

revela ser um ponto fulcral na criação de laços sociais que contribui para a qualidade e 

bom funcionamento do espaço público. 

Seguidamente, irei referenciar, mais especificamente, os benefícios que a Arte Urbana 

exerce sobre os espaços públicos degradados, relevando as estratégias que deverão 

ser adotadas nesse âmbito para um melhor usufruto do meio urbano e a contribuição 

para o melhor funcionamento da sociedade. Actualmente podemos constatar que 

existem diversas iniciativas de apoio e combate à degradação dos espaços públicos 

degradados através de obras de Arte Urbana, como projectos de inclusão social, com 

o objetivo de melhorar a imagem desses espaços e a vida das populações residentes. 

Por fim, nesta dissertação, serão abordados três casos de estudo (numa rua, nos 

subúrbios de Detroit (Estados Unidos da América); num bairro social, em Pachuca de 

Soto (México) e num bairro social em Loures (Portugal). Em comum, todos estes 

casos de estudo foram intervenções realizadas em zonas degradadas, através de 

iniciativas de Arte Urbana que tiveram como objectivo a requalificação urbana, 

melhorar a imagem dos espaços e o combate aos problemas sociais que durante 

décadas as populações residentes enfrentaram. Da mesma forma, a componente 

social é um factor predominante nestes projectos, em que existe uma preocupação 

inicial em incentivar os moradores desses espaços a fazerem parte de todo o 

processo. Deste modo, a participação activa das populações residentes, foi um 

aspecto fundamental e imprescindível nos três casos de estudo, que 

consequentemente tornou-se no fator crucial para o sucesso dos projectos artísticos.  
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2. ESPAÇO PÚBLICO 

2.1. ESPAÇO PÚBLICO: EVOLUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O que melhor caracteriza as cidades é o seu espaço público, elemento responsável 

pela sua estruturação desde a sua génese, proporcionando a base para o 

desenvolvimento e qualidade do mesmo. Ao longo dos anos, é possível constatar que 

o espaço público é o reflexo da sociedade que o habita (Silva, 2012, p.3) em que 

diferentes sociedades usufruíam e apropriaram-se dele de determinada forma. 

O conceito de espaço público envolve uma grande complexidade e uma forte 

relevância no que diz respeito à arquitectura e ao desenho urbano (Silva, 2012, p.3) e 

nesse sentido, começo por fazer uma breve síntese acerca da evolução dos espaços 

públicos nas cidades: 

A cidade tem vindo a ser estudada em diversas áreas e possui múltiplas abordagens. 

Segundo Walt Whitman, a cidade “[…] engloba tudo, e nada do que se refere ao 

Homem, lhe é estranho” (Goita, 1996, p.7). Não existe um consenso geral acerca da 

sua origem, mas estipulamos que o seu surgimento advém dos que defendem que 

surge através da necessidade de troca e partilha do Homem.  

Desde a Antiguidade Clássica1 que o Homem percebe que é mais vantajoso viver em 

comunidade do que isoladamente e nesse sentido, as cidades surgem na 

Mesopotâmia no século III a.C., onde as primeiras vilas neolíticas e áreas urbanas 

foram criadas (Brunn; Williams e Zeigler, 2003, p.258), sendo possível o seu 

assentamento graças ao domínio da agricultura e a domesticação de animais para 

pecuária. Este processo possibilitou a fixação das sociedades neolíticas nesse local, 

servindo para acomodar as actividades próprias de cada civilização e de cada época e 

determinou a coexistência de duas dimensões: o espaço privado, que funciona como 

limite ao público e o espaço público em que as cidades se estruturam (Silva, 2012, 

p.17), constituído por elementos físicos (as praças, avenidas, parques, jardins, ruas, 

entre outros). Nesta época, as cidades gregas e romanas provam a existência de 

                                            
1
 Longo período da História da Europa que se inicia no século VIII a.C., com a poesia de Homero, e 

termina no século V d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476. 



Arte urbana: Estratégias de revitalização dos espaços públicos degradados 

Marta Quintanova Caixado   26 

espaços públicos com o exemplo da Ágora Grega2 e o Fórum Romano3 que 

possibilitaram a vida em sociedade. 

 
Ilustração 1 - “A era de Péricles”, representação da Ágora 

Grega na Grécia Antiga de Philipp Von Foltz, 1853. 
(Urbanismo Diário, 2013) 

 
Ilustração 2 - Fotografia das ruínas do Forum Romano. 

(Thinkstock, 2010) 

Na Idade Média4, as cidades surgem principalmente para usufruto do Homem, 

enquanto utilizador do espaço público. As cidades sofreram um crescimento 

espontâneo através dum processo lento em que a maioria dos espaços eram 

configurados pelos próprios habitantes e deste modo, a cidade não possuía um plano 

urbanístico rigoroso. As sociedades medievais são fortemente hierarquizadas pela 

Burguesia, Nobreza e Clero, característica esta que se reflecte, da mesma forma, na 

malha urbana (Silva, 2012, p.24). As cidades são então caracterizadas pela forte 

densidade urbana, pela irregularidade e heterogeneidade da malha, com ruas estreitas 

que iriam terminar em praças. A praça era o local de eleição, com o propósito de 

acomodar os diversos tipos de actividades religiosas, sociais e comerciais. A praça 

torna-se o elemento mais relevante do espaço público na época medieval. 

No Renascimento5, as cidades passam a ser planificadas, mas o principal foco é 

centrado na aparência e nos aspectos da cidade, valorizando os princípios da 

                                            
2
 Espaço público na Grecia Antiga, localizado no centro da cidade, a Polis, onde ocorriam reuniões, em 

que os cidadãos, principalmente os atenienses, discutiam assuntos ligados sociedade. A Ágora também 
possuía finalidades religiosas, económicas e politícas.  
3
 O Fórum Romano foi o espaço livre central rodeado por edificios públicos que lhe conferiam a 

monumentalidade do poder do Estado. Na Roma Imperial era popularmente conhecido como Fórum 
Magno (Forum Magnum), foi durante séculos o centro da vida romana, local onde se realizavam discursos 
públicos, processos criminais, confrontos entre gladiadores e o centro dos assuntos comerciais, sociais e 
religiosos. 
4 Período da História da Europa que se inicia no século V, com a Queda do Império Romano do 

Ocidente e termina no século XV com a transição para a Idade Moderna. A Idade Média é o período 
intermédio da divisão clássica da História ocidental. 
5
 O Renascimento é o período da História da Europa, que surge no final do século XIV, em Itália, e 

termina no século XVII. Foi um movimento cultural, que marcou a fase de transição dos valores e das 
tradições medievais para um mundo totalmente novo, com transformações bastante evidentes no mundo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queda_do_Imp%C3%A9rio_Romano_do_Ocidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queda_do_Imp%C3%A9rio_Romano_do_Ocidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
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composição, como a simetria e a monumentalidade. Os planos que são realizados 

sem estarem ligados a finalidades religiosas. Apoiam-se na linha recta, na perspetiva 

monumental e no programa (Gonçalves apud Silva, 2012, p.25). Ocorreram inúmeras 

restruturações urbanas em que a rua constitui o elemento estruturante da organização 

da cidade, servindo como elo de ligação e acesso de todos os pontos da cidade. As 

árvores começam a ser inseridas no espaço público por questões estéticas, climáticas 

e funcionais. A praça deixa de ser o vazio resultante da malha urbana característica da 

Idade Média e torna-se o ponto central desenhado na cidade, rodeada pelos principais 

edifícios e monumentos. 

Na época do Barroco6, passa a haver um desejo de afirmação de um determinado 

poder que se reflecte na construção de uma cidade monumental, onde as fachadas 

normalizadas dos edifícios pretendem dar maior ênfase aos elementos marcantes de 

poder como as esculturas equestres ou os edifícios religiosos e fontes. O quarteirão é 

limitado por vias que delimitam edifícios e lotes. Os alinhamentos de árvores ao longo 

das ruas, continuam nesta época, assumindo uma grande relevância na definição de 

eixos e de monumentalidade dos edifícios.  

Já no século XIX, as cidades sofreram transformações no que se refere à sociedade e 

consequentemente ao espaço urbano, devido aos impactos resultantes da Revolução 

Industrial7. Os primeiros resultados destas transformações tiveram como principal 

consequência a degradação das cidades e, posteriormente, das populações 

(concentradas nos centros urbanos) que viviam em péssimas condições e de forma 

inadequada. A maior preocupação passa por melhorar a qualidade de vida e mais 

especificamente, no que diz respeito aos espaços públicos, implementar mais espaços 

                                                                                                                                
das artes mas também na cultura, economia, sociedade, política e religião, caracterizando a transição do 
feudalismo para o capitalismo. 
6
 Movimento artístico que teve origem em Itália no século XVII, difundindo-se pela Europa e também na 

América, terminando no século XVIII. Começou por ser desenvolvido nas artes plásticas (pintura, 
escultura e arquitetura), mas também domino a literatura, o teatro, a música e toda a cultura desses 
período, incluindo os costumes, os valores e as relações sociais. É caracterizado pela exuberância, 
estravagância e excesso de ornamentação.  
7
 A revolução industrial iniciou-se em Inglaterra, no século XIX, e expandiu-se para os restantes países da 

Europa Ocidental e Estados Unidos da América. Este foi um período de mudança de métodos de 
manufatura e consequente desenvolvimento da produção fabril. A invenção da máquina a vapor foi o 
motor desta revolução, gerando uma alteração dos métodos de produção artesanais para métodos de 
produção em massa através de novos sistemas fabris mecanizados. A produção em larga escala levou a 
um crescimento económico e a um desenvolvimento das cidades, facto este que era estimulado pela 
população que migrava do meio rural, em busca de trabalho nas fábricas que se desenvolviam. 
Este movimento migratório para o interior das cidades trouxe consigo consequências negativas, uma vez 
que, não estando estas preparadas para a explosão demográfica que se verificava, ocorriam problemas 
de más condições de salubridade e higiene. Estas situações advinham da existência de grandes 
aglomerados de habitações sem condições sanitárias convenientes, que se implantavam em zonas de 
subúrbios, designadas zonas operárias.  
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verdes. Nesse sentido, a apropriação pública destes espaços começa a ser 

manifestada, bem como o interesse por tudo o que é “natural” (água, iluminação, 

jardins e espaços de lazer). O espaço público é privilegiado em relação à circulação. O 

século XIX foi um período de destruição e reconstrução da cidade como espaço 

público, (Borja; Muxi, 2001) deixando-nos uma síntese entre os planos urbanísticos de 

Haussman8 em Paris e Cerdá9 em Barcelona que inspiraram nas inovações de espaço 

público. 

 
Ilustração 3 - Esquema de trabalhos de Haussman para a 

cidade de Paris . (Arquitetando, 2009) 

 
Ilustração 4 - Plano de Cerdá para a cidade de Barcelona, 1867. 

(Timerime, 2013) 

 
No Modernismo10, o espaço público segue a linha orientadora que define o movimento: 

a função. Surgem espaços fragmentados, espaços residuais entre os edifícios, muitos 

deles sem alma onde o seu uso era exclusivamente funcional, como a dinâmica da 

propriedade privada, a ocupação exclusiva do espaço de circulação pelos automóveis 

e os centros comerciais fechados. Todas estas novas abordagens puseram em causa 

a existência do espaço público no sentido em que as funções urbanas passam a ser 

isoladas. Deste modo, o espaço público perde duas características fundamentais das 

quais derivam o seu potencial: dar forma e significado a toda a cidade e classificar 

relações entre edifícios, instalações, lotes, caminhos, espaços de transição. 

                                            
8
 Georges Eugène Haussmann – (1801-1891) advogado, funcionário público, político e administrador 

francês, responsável pelo plano urbano de reforma da cidade de Paris em meados do século XIX, com a 
colaboração de arquitetos e engenheiros. No seu plano, o principal objetivo era libertar o tecido urbano 
para facilitar as manobras militares, deste modo, reformulou os parques parisienses, construiu novos 
edifícios públicos, melhorou o sistema de abastecimento de água e criou uma rede de esgotos. 
9
 Ildefons Cerdà I Sunyer – (1815-1876) – engenheiro urbanista e político catalão, responsável pelo plano 

de extensão e reforma da cidade de Barcelona. O principal objetivo do plano era aumentar a área total da 
cidade permitindo a sua expansão além dos limites da antiga muralha e proporcionar uma alternative 
ordenada de ruas. O plano apresenta um sistema complete que distribui por quarteirões, parques, 
indústria, comércio, serviços e habitação, numa grelha simples, rectilinea, de forma equilibrada. 
10

 Movimento artístico e cultural que surgiu no iníco do século XX. O Movimento Moderno ficou marcado 

por grandes transformações ao nível das várias correntes artísticas, caracterizado pela libertação estética, 
pela quebra com o tradicionalismo da época, pela liberdade de experimentação e pela valorização do 
quotidiano. 
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Na década de 80, volta-se a questionar acerca da construção do espaço público: há 

uma necessidade em voltar a criar espaços onde seja possível a existência de uma 

maior qualidade de vida. 

As cidades foram evoluindo progressivamente adaptando-se às tendências e 

exigências características das diferentes épocas até surgirem os espaços públicos que 

conhecemos actualmente e que muitos deles proporcionam as condições ideais para 

usufruirmos deles.  

[...] os espaços públicos de qualidade podem ajudar as cidades a criar e manter locais 

de forte centralidade, qualidade ambiental, competitividade económica e sentido de 

cidadania. (Brandão, 2002, p.17) 

De um modo geral, o espaço público pode ser definido como “toda a área, em principio 

não edificada, de livre acesso e uso colectivo.” (Brandão, 2002, p.190). De acordo com 

Kevin Lynch, o espaço público é o local principal onde se forma a imagem da cidade, 

uma vez que é por ele que as pessoas transitam e têm a oportunidade de observá-la e 

entendê-la. Podemos considerá-lo, também, como o “vazio” urbano limitado pelos 

volumes construídos nas zonas centrais das cidades (Alomá, 2013). É nele que se 

desenvolvem as mais diversas actividades coletivas como o convívio e as trocas entre 

os mais variados grupos que compõem a heterogénea sociedade urbana.  

[...] o espaço público contém, na sua essência, uma característica fundamental: permite 

conectar lugares e pessoas de todo o tipo e procedência em qualquer momento. 

Portanto, o espaço público é intrinsecamente o mais democrático da cidade ao facilitar 

o intercâmbio mais heterogéneo em tempo, espaço, idade, género, nacionalidade [...] 

(Alomá, 2013) 

Caeiro (2014, p.357), sintetiza o conceito de espaço público como sendo:  

- Um espaço não-privado “ [...] lugares de um estar com os outros (interação 

social) fora do círculo doméstico [...] ”; um espaço público como um espaço 

livre;  

- Um espaço público disponível para o encontro dialógico ou colaborativo “ [...] 

entre duas ou mais esferas contidas [...] ”; 

- Um espaço público como lugar da democracia ” [...] definido pela acessibilidade 

e a amicalidade, e ao mesmo tempo pelo conflito e pela paixão.”  
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A existência do espaço público está relacionada directamente, com a formação de 

uma cultura agregadora e compartilhada entre os cidadãos. 

2.2. ESPAÇO PÚBLICO: SOCIALIZAÇÃO E APROPRIAÇÃO 

A participação dos cidadãos não é uma exigência de retórica, nem uma formalidade 

informativa, mas sim um debate político e cultural no qual podem intervir muitos 

agentes, moradores presentes e futuros utentes de trabalho, de lazer e ocasionais ou 

de passagem. Ninguém é proprietário exclusivo de qualquer parcela de território: nem o 

município, nem o promotor, nem os moradores. (Borja, 2000, p.83) 

Um dos aspectos mais importantes na maioria das preocupações no desenho urbano 

está relacionado com a importância do espaço público para os indivíduos e a forma 

como os mesmos se relacionam com ele e dele se apropriam: 

Segundo Borja e Muxi, (2003), a concepção do espaço público centra-se na trilogia 

“cidade - espaço público – cidadania”, defendendo que nenhum destes termos devem 

ser entendidos isoladamente, uma vez que “[...] a nossa vida depende em boa medida 

desta relação[...]” (Borja, 2000, p. 22). Refere também que o espaço público é um 

desafio global à política urbana “[..] um desafio urbanístico, político e cultural, referido 

a toda a cidade [...]” (Borja, 2000, p.84 - 85).  

- Urbanistico: o espaço não é o espaço residual entre o construído e o viário, 

terá que ser considerado o elemento ordenador do urbanismo, um espaço da 

qualidade e da diferenciação, ordenador das malhas, articulador e estruturador 

da cidade. 

- Politico: o espaço público é o espaço de expressão coletiva, da vida 

comunitária, de encontro e de quotidianos. Existe outra dimensão poltica do 

espaço público que é um lugar de afirmaçãoo de manifestações sociais. A 

cidade exige grandes praças e avenidas, especialmente nas suas áreas 

centrais onde estes actos de expressão política têm lugar preferido junto a 

edifícios ou monumentos símbolos de poder. 

- Cultural: A monumentalidade do espaço público expressa e cumpre diversas 

funções – referência urbanística, manifestações da história e a vontade do 

poder, símbolo de identidades coletivas. A dimensão cultural do espaço público 

nao se limita à monumentalidade dos espaços construídos, mas a um conjunto 

dos edifícios, equipamentos e infraestruturas da cidade. As formas transmitem 
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valores, a estética também é uma ética. Menosprezar o espaço público, a sua 

qualidade, beleza, adequação aos gostos e aspirações dos diferentes sectores 

da população, é simplesmente deixar de lado as pessoas e contribuir para os 

processos de exclusão.   

As necessidades psicológicas, as necessidades de segurança, o sentido de pertença, 

a expressão estética e comunicativa ou mesmo a arte, são índices de humanização da 

paisagem e da inclusão na esfera pública, simbolizados no espaço público, como um 

todo expressivo dos valores do colectivo. (Borja, 2000, p.22).  

Embora existam outros fatores condicionantes, a participação dos cidadãos é um fator 

fundamental no processo de planeamento urbano, que deverá ser parte integrante nas 

decisões do projeto, uma vez que é a opinião daqueles que vão usufruir do espaço. Os 

espaços públicos que suscitam maior reconhecimento e utilização por parte das 

pessoas acabam por ser aqueles onde se consegue aliar a utilidade pública com a 

formalização do espaço. É de salientar que um espaço que é mais utilizado, é um 

espaço que tem poder de contagiar um território maior do que aquele que se encontra 

delimitado ou isolado, tendo reflexos directos na competitividade económica da zona, 

no sentido de identidade e cidadania da comunidade e naturalmente, na sua qualidade 

de vida (Silva, 2012, p.33). Actualmente, o sentido de socialização no espaço público 

tem vindo a ser cada vez menos usado, contrariando o objectivo de interacção e 

convívio que o espaço proporciona, consequência da insegurança que provoca o 

imediato ambiente de individualidade e que inevitavelmente leva à degradação do 

lugar. 

O espaço público possui uma função que pressupõe uma apropriação11, uma vez que 

quando um individuo interfere ou transforma um determinado espaço, está, 

consequentemente, a apropriar-se dele. Este processo envolve uma interacção 

recíproca na relação individuo/espaço, na qual o individuo age no sentido de moldar 

lugares segundo as necessidades e desejos e o seu contexto social. O espaço, em 

contrapartida, torna-se receptivo. 

O fenómeno de apropriação no espaço público por parte dos cidadãos, sugere-nos 

que os mesmos se identificam com o lugar e com os elementos que compõem o 

mesmo, em que o espaço não existe apenas pela sua função, mas pelas experiências 

                                            
11

 Ato segundo o qual um sujeito toma posse de algo que não lhe pertence e o torna próprio. 
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públicas e pessoais. A associação entre espaço público e a sua apropriação surge 

desde a génese das primeiras cidades (Silva, 2012, p.19), no entanto, a apropriação 

inadequada de um espaço pode provocar um impacto nocivo, levando à sua 

destruição ou degradação.  

2.2.1. DEGRADAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

O espaço público não provoca nem cria perigos, mas é antes um lugar onde se 

evidenciam problemas de injustiça social, económica e política. A sua debilidade ou 

fraqueza, aumenta o medo de uns, a marginalização de outros e a violência urbana 

sentida por todos. (Borja; Muxi, 2001, p.29) 

Actualmente a degradação dos espaços públicos é um factor predominante na 

sociedade, sendo uma das principais causas para a sua insegurança. Quanto maior é 

a degradação do espaço, maior é o sentimento de insegurança. 

 
Ilustração 5 - Lisboa, 2015. (Lisboa Devoluta –  Retomar a 

cidade, 2015) 

 
Ilustração 6 - Lisboa, 2015. (Lisboa Devoluta – Retomar a 

cidade, 2015) 

 
A degradação dos espaços públicos para além de em muitos casos ter a ver com 

questões sociais como comportamentos inadequados por parte dos cidadãos, é 

resultante de transformações das práticas urbanas como a falta de manutenção e 

higiene para com o meio urbano, bem como a utilização e ocupação indevida de 

determinados espaços, construções inadequadas, falta de iluminação, entre outras. 

Causas estas, que tornam um espaço anteriormente apetecível, num espaço a evitar, 

contribuindo para uma total desqualificação. 

[…] there is a tougher, more critical edge to the acceptance of the decay of buildings  

and their inevitable ruin that places architecture in a unique position to inform our 

understanding of the human condition and enhance its experience. Chiefly, this is to 

include in design a degree of complexity, even of contradiction embodied in the 

simultaneous processes of growth and decay in our buildings, that heightens and 
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intensifies our humanity. Thankfully, there is no stagy, contrived method to accomplish 

this in architecture. Each architect must find their own, unique way.
12

 (Woods, 2012) 

A recuperação dos espaços públicos degradados remete enfrentar um vasto conjunto 

de conflitos que implicam coordenação de várias ações com um resultado muito visível 

e multiplicador que garanta o retorno e a apropriação, tendo em consideração boas 

soluções (Alomá 2013). É necessário existir sempre uma forte compreensão por parte 

dos responsáveis pelas obras de recuperação, que incluam, primeiramente, a leitura 

do lugar e um estudo prévio acerca das questões sociais e culturais do espaço, que 

englobem as origens, funcionamento e hábitos dos moradores e visitantes que 

frequentam esses mesmos lugares de modo a optar por uma estratégia fiel à 

identidade do local.  

Combater esta problemática depende tanto das intervenções das autarquias, mas por 

outro lado, deve haver uma consciencialização dos próprios habitantes e 

frequentadores destes locais de modo a adaptarem os seus comportamentos. Trata-se 

de um trabalho conjunto de modo a proporcionar uma melhor vida em sociedade, 

sendo fundamental a mudança de mentalidades e facilitar novas formas de viver 

também em sociedade, garantindo cinco aspetos fundamentais a existir nos espaços 

públicos, como defende Alomá (2013):  

- Conectividade; 

- Funcionalidade; 

- Segurança; 

- Comodidade; 

- Estética.  

                                            
12

 […] Existe um ponto mais duro, mais crítico em relação à aceitação da decadência das construções e a 

sua inevitável degradação que coloca a arquitetura na posição única de nos informar acerca da nossa 
condição humana e enriquecer a nossa experiência. Certamente, trata-se de incluir no projeto um grau de 
complexidade, até mesmo de contradição ancorada nos processos simultâneos de crescimento e 
dacadência dos nossos edifícios, o que intensifica e evidencia a nossa humanidade. Felizmente, não há 
um método para evitar isso na arquitetura. Cada arquiteto deve encontrar o seu modo próprio e único. 
(Tradução nossa)   
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2.3. ESPAÇO PÚBLICO: PALCO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS  

A arte inserida no espaço público tem constituído um importante campo de batalha da 

arte do século XX, (Caeiro, 2014, p.13). A reflexão acerca das práticas artísticas no 

espaço público é um exercício de linguagem que potencializa uma infinidade de 

interpretações alterando o espaço e a sua percepção. Esta intenção coloca o individuo 

numa relação particular com o complexo espaço da comunicação contemporânea, 

sendo actualmente a cidade terreno fértil para o aparecimento de novas formas de 

intervenção.  

No decorrer da história, o espaço público foi e continua a ser cenário de manifestações 

culturais e artísticas. A cultura inter-relaciona-se e dialoga com as cidades, 

transformando tanto os espaços quanto as manifestações e deste modo, as cidades 

contemporâneas tornam-se importante material para a arte, tanto como tema como 

para suporte artístico.  

[…] O espaço público era concebido como pedaço de território livremente acessível, 

disponível para a criação e a comunicação social [...] (Caeiro, 2014, p.356).  

As intervenções realizadas no espaço público foram, ao longo da história, 

maioritariamente apresentadas através de estátuas, encomendadas por organismos, 

caracterizadas pela combinação de um pedestal e uma escultura ou várias, 

associadas a um carácter comemorativo e, geralmente, colocadas em espaços 

abertos (praças, rotundas,...), de modo a oferecer uma maior visibilidade e a enaltecer 

a obra.  

 
Ilustração 7 - Estátua Marquês de Pombal, Praça Marquês de Pombal, Lisboa, 2008. (Panoramio, 2008) 
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No entanto, a partir do século XX as estátuas no espaço público sofrem 

transformações associadas aos movimentos de vanguarda, impondo-se cada vez mais 

a abstracção no monumento tradicional. (Regatão, 2007, p.11) O conceito de 

monumento tradicional foi, de forma gradual, contestado por diversos artistas, o que 

resultou na reformulação do conceito de monumento público. Após a Segunda Guerra 

Mundial, grande parte das estátuas foram destruídas em muitos países, o que 

desenvolveu um processo de instalação de novas esculturas modernas. Na década de 

60, as manifestações artísticas emergem no espaço público, aumentando cada vez 

mais o número de novas esculturas, principalmente, de artistas de vanguarda, como 

Picasso13 (Regatão, 2007, p.58). É nesta década que começa a ser mais notório, 

também, o interesse noutras áreas artísticas no espaço público que não se restringem 

à tradicional escultura. Há um interesse gradual nas mais diversas formas de arte, 

nomeadamente, em instalações e acontecimentos públicos artísticos fora dos espaços 

institucionais e em locais abandonados nas cidades.  

Estas transformações públicas, ocorridas desde a década de 60, desenvolveram-se 

exponencialmente até aos dias de hoje, assumindo formas muito diversificadas que 

passam por várias áreas artísticas. Actualmente, as manifestações e intervenções 

artísticas no espaço público fazem parte da nossa sociedade e cultura, estando na 

origem do movimento artístico que marcou a história da arte na transição do século XX 

para o século XXI: a Arte Urbana14.  

  

                                            
13

 Pablo Picasso (1881 – 1873) - Pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo espanhol. Foi 

co-criador do Cubismo, ao lado de Georges Braque, no qual o visível era geometricamente desconstruído. 
Foi considerado um dos mais importantes artistas plásticos do século XX.  
14

 Movimento que abrange inúmeras manifestações artísticas no espaço público, geralmente ilícitas.  
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3. ARTE URBANA 

3.1. ARTE URBANA: EVOLUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

Podemos considerar que a existência da Arte Urbana remete-nos à Antiguidade 

Clássica, quando nos deparamos com os desenhos e textos existentes nessa época 

nas ruas de Pompeia. O termo surge, posteriormente, na transição do século XVIII 

para o século XIX, entre visitantes daquelas ruínas (Carvalho, 2014, p.27). Mas, Arte 

Urbana como hoje a conhecemos, surge no século XX, sob influência dos movimentos 

de vanguarda, em que o conceito de obra artística começou a ser questionado pelos 

próprios artistas que puseram em causa princípios tradicionais: rejeitaram o ensino 

das Belas-Artes abrindo caminho a novas formas de expressão artística.  

Para a cultura visual contemporânea, a Arte Urbana implica um cruzamento entre 

vários domínios disciplinares. Tendo como referência os movimentos de vanguarda, 

nomeadamente o Surrealismo15, Construtivismo Russo16 ou o Dadaísmo17 bem como 

outras manifestações do pós-guerra como o Grupo COBRA18, as intervenções 

artísticas urbanas que assistimos actualmente não podem ser explicadas sem referir a 

Arte Conceptual19, que se manifesta posteriormente a estes movimentos, nos finais 

dos anos 60.  

                                            
15

 Movimento artístico de vanguarda com início em 1924, liderado por André Breton, em Paris, através do 

contexto político que marcou este período, especialmente na década de 20, e das teses de Freud, criador 
da psicanálise. É caracterizado pela combinação do representativa do abstrato, do irreal e do 
inconsciente. Os artistas surrealistas libertavam nas suas obras as exigências da lógica e da razão. 
16

 Movimento artístico e político de vanguarda que teve origem na Rússia em 1919, no contexto da 

Revolução Russa de 1917, com o objetivo de desenvolver objetos de arte que fossem compreensíveis 
para todos, defendendo-a como essencial para o quotidiano. Caracterizou-se pela utilização constante de 
elementos geométricos e cores primárias, bem como na utilização de novas técnicas e materiais 
modernos. Procurava quebrar com a ideia de que a arte é um elemento especial da criação humana, 
separada do mundo quotidiano e era inspirado nas novas conquistas do novo Estado Operário.  
17

 Movimento artístico de vanguarda, iniciado em Zurique em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, 

formado por um grupo de poetas, escritores e artistas plásticos. O dadaísmo possuía como característica 
principal a ruptura com as formas de arte tradicionais, tendo um forte conteúdo anárquico: os objetos 
comuns do quotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico; há um 
combate às formas de arte institucionalizadas; há uma crítica ao capitalismo e ao consumismo; são 
utilizados vários formatos de expressão na composição de obras plásticas; há um forte caráter pessimista 
e irónico, principalmente no que diz respeito aos acontecimentos políticos no mundo e os artistas 
evidenciam o absurdo e os temas e conteúdos sem lógica. 
18

 Movimento artístico de vanguarda europeia, criado em 1948 como resposta à destruição e à 

desumanidade da guerra, com o objectivo de retomar os valores humanos básicos. O seu nome é 
formado pelas iniciais de Copenhaga, Bruxelas e Amesterdão, sendo este movimento influenciado pela 
arte popular nórdica, pelo expressionismo e surrealismo. O grupo constitui uma releitura histórica das 
culturas nacionais, na medida em que estas devem ser ligadas ao contexto internacional.   
19

 Com inicio na década de 1960, é a arte que valorizava mais a ideia da obra do que o produto 

acabado, sendo que por vezes esse produto nem precisa de existir. É expressada através de fotografias, 
vídeos, mapas, textos escritos e performances. Abrange vários aspectos, tendo como intenção desafiar 
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 […] três principais mudanças na arte conceptual e minimal: o gradual afastamento das 

práticas baseadas no objecto; o interesse em tornar a obra dependente da interação 

directa ou perceptual com o espectador […]; e uma mudança relacionada no sentido do 

conceito de experiência duracional e não tanto instantânea (como manifestado nas 

primeiras vídeo-instalações de Dan Graham, que requerem um período prolongado da 

participação do espectador). Em conjunto, estas transições abrem campo a uma prática 

artística interactiva e colaborativa, informada pela arte conceptual, mas localizada em 

contextos culturais associados com o ativismo e formação de politicas. (Kester apud, 

Caeiro, 2014, p.53). 

A Arte Conceptual é uma arte baseada em significados, deixando de ser 

primordialmente visual, passando ser considerada como ideia e pensamento. O 

conteúdo e a intenção com que é realizada a obra é o que passa a identificá-la e a 

conferir-lhe valor. O objetivo dos artistas conceptuais é fazer com que a arte sirva 

como veículo de comunicação e diálogo, abrindo caminho a outras formas de pensar. 

 
Ilustração 8 -  “Schlitten”, obra de Joseph Beuys, 1969. (Parques Y Museos, 2014) 

  
Esta noção remonta para a década anterior, com as obras de Marcel Duschamp20, 

considerado como precursor da Arte Conceptual. Duschamp marcou a sua posição 

com o famoso urinol, com o suporte de garrafas ou uma simples pá de neve. Obras 

essas que quebraram com as normas instauradas na arte tradicional,  desvincularam-

se do museu e atingiram diferentes escalas. 

                                                                                                                                
as pessoas a interpretar uma ideia, um conceito, uma critica ou uma denuncia. O objectivo é que o 
observador reflita sobre o ambiente a violência, o consumo e a sociedade. Esta arte é vivenciada por 
todos os observadores do mesmo modo, ou seja, ela não possui nenhuma singularidade aos olhos de 
quem a vê.  
20

 Marcel Duschamp (1887-968) - Artista francês, autor das obras que designou de ready-made (peças 

escultóricas, constituídas por objectos banais, retirados dos seus contextos habituais). Desafiando 
sistematicamente, todas a ideias tradicionais de arte, a obra de Duschamp demonstra e proclama a 
importância da ideia sobre o processo de execução, o que a torna percursora das tendências minimalistas 
da segunda metade do século XX.  Foi um dos principais representantes Dadaísmo.   
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A partir do aparecimento de obras de Arte Conceptual, a relação do público com a 

obra torna-se ainda mais evidente. Diversas foram as manifestações desde 

Performances21 a Happenings22 que consistiam na execução de uma acção em 

oposição à produção de um objecto concrecto, ou o Body Art23 em que se dá a 

utilização do próprio corpo como manifestação artística.  

As obras desenvolvidas no contexto da Arte Conceptual não têm um estilo definido, 

sendo que as mesmas podem ser identificadas através de ready-mades24; 

intervenções em locais inesperados; documentos,  em que o conceito da obra é 

apresentado por alguma forma de registo; ou ainda através de palavras.  

Podemos concretizar, deste modo, que a Arte Conceptual impulsionou o surgimento 

da Arte Urbana. As novas formas de expressão apresentadas e as novas formas 

propostas de modo a afastar o objecto do museu e das galerias, desencadearam uma 

nova era de intervenção no espaço público, em que os artistas tentaram contrariar a 

ideia de que a arte é exclusivamente acessível a um público específico abrangendo 

um público mais diversificado e procurando deixar a sua marca na cidade de diversas 

maneiras.  

                                            
21

 Manifestação artística que engloba várias vertentes como o teatro, música, poesia, vídeo, podendo ser 

reproduzida em qualquer lugar, sem ter que haver necessariamente um público. 
22

 Ação que à semelhança da Performance, segue as mesmas características, sendo que neste caso, 

existe uma maior espontaneidade e improvisação e o espectador participa direta ou indiretamente. 
23

 Manifestação das artes visuais em que o corpo do próprio artista pode ser utilizado como suporte ou 

meio de expressão. 
24

 Termo criado por Marcel Duschamp para designar um tipo de objeto por ele criado, objeto pré-

fabricado, normalmente em massa, que consiste em peças escultóricas, constituídas por objetos banais 
de uso quotidiano, retirados dos seus contextos habituais. 

Ilustração 9 - “Fontaine”, obra ready-made 
de Marcel Duchamp, 1917. (Viés, 2010)  
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As intervenções urbanas que envolviam as já referidas performances e outras acções 

individuais e colectivas, bem como as apropriações ao espaço público, começaram a 

manifestar-se de forma espontânea e heterogénea nas cidades contemporâneas. Na 

década de 80, começa a existir um interesse na recuperação de espaços 

desqualificados através da arte: os artistas desenvolvem as suas obras em espaços 

problemáticos e degradados, como forma de recuperação e incentivo ao não 

abandono desses espaços. O espaço público torna-se palco da acção artística, não 

apenas na praça pública e monumentos, mas também em espaços até então 

desvalorizados e não tradicionais. 

A partir dos anos 90, surgem outro tipo de intervenções na rua, que começam a formar 

mais precisamente uma ideia do que designamos actualmente por Arte Urbana. Este 

campo passa a conter uma grande diversidade de iniciativas comunitárias. Os artistas 

começam a considerar formas alternativas para se expressarem e a rua assemelha-se 

a uma galeria de arte, onde existem trocas de experiências entre os artistas e o 

público, numa espécie de identidade partilhada espaço público. É na transição do 

século XX para o XXI, que esta inserção de obras no espaço público assume maiores 

proporções, com as manifestações artísticas de Arte Urbana, promovendo a utilização 

e apropriação do espaço urbano.  

3.1.1. CONCEITO 

A Arte Urbana é um subcampo da Arte Contemporânea25, sendo inúmeras e 

contraditórias as definições possíveis.   

[…]Por um lado, temos um equivalente contemporâneo do monumento do século XIX, 

uma prática que aceita convenções sociais e artísticas, ocultando as suas contradições 

através de uma bela relocalização para ume espaço de arte fora da galeria ou do 

museu e na falta de documentação acerca da sua recepção; e por outro, uma prática 

emergente da arte como ativismo e envolvimento [...] e a redefinição da sua localização 

enquanto esfera pública, em vez de um lugar físico assumido coo garantia de acesso a 

um público indefinido. [...] (Miles, apud, Caeiro, 2014, p.282) 

A Arte Urbana trata-se, portanto, de toda e qualquer manifestação presente no espaço 

público, distinguindo-se das manifestações de mero vandalismo (Pereira, p.97, 2010). 

                                            
25

 Movimento artístico que surge na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, 

como ação de ruptura com o Modernismo, mostrando-se mais evidente, a partir da década de 60. É 
caracterizada pela liberdade de actuação do artista que abandona os suportes tradicionais, pela 
efemeridade da arte, pela utilização de técnicas e materiais inovadores, pela aproximação com a cultura 
popular e com a interação do espectador com a obra.  
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É um estilo relacionado com as cidades e a vida nos grandes centros. Dessa forma, 

combina arte de rua e as suas manifestações frequentemente usadas para resumir 

todas as formas de arte visual decorrentes nas áreas urbanas, tendo inspiração na 

arquitectura urbana com o objectivo de tematizar o estilo de vida nas cidades. 

A Arte Urbana apresenta características ao nível formal e conceptual (Pereira, 2012, 

p.103): A ruptura com as concepções comemorativas e evocativas tradicionais 

(abandono da estátua colocada num pedestal); a ruptura com o carácter objectivo da 

obra de arte e a nova relação com o espaço envolvente e com o público. No seu 

conjunto, as obras realizadas no âmbito da Arte Urbana, desenvolvem publicamente 

uma realidade dialógico-discursiva e tal matriz discursiva forma um quadro 

interinstitucional complexo, sendo um vasto campo relacional e potencialmente 

democrático (Caeiro, 2014, p.283). 

Segundo Pedro Brandão, inclui elementos de natureza permanente ou temporária no 

espaço público que compreendem: obras criadas para locais específicos, site 

specific26: exposições, performances, instalações e outras obras temporárias; 

colaboração de artistas, arquitetos, urbanistas, antropólogos ou sociólogos na criação 

de ambientes físicos únicos que integram a arte na malha urbana da cidade, com 

maior ou menor envolvimento da comunidade. 

O objectivo dos artistas prende-se com a aproximação da arte aos cidadãos, 

convertendo as cidades em novas galerias de arte, tornando-as em lugares mais 

inspiradores e validando a Arte Urbana frente às autoridades. 

 A Arte Urbana possibilita uma nova abordagem e percepção da arte: apesar da sua 

influência nos movimentos de vanguarda, é uma arte que não cumpre, 

necessariamente, com os cânones estéticos definidos; é uma arte mais económica 

que não requer custos elevados e é acessível a todos. 

3.1.2. MODALIDADES DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA 

As formas de intervenção artística nos espaços públicos abrangem mais do que a 

tradicional escultura, referida no capítulo anterior, evoluindo para formas de arte, por 

                                            
26

 Site Specefic, começou por ser em meados dos anos 60, uma reação dos artistas às condições de 
exposição, circulação e acesso das obras de arte inseridas nos museus e galerias de arte. Ligada a 
movimentos como a Land Art e o Environmental Art, mas em primeiro lugar investiga as relações entre a 

paisagem construída (arquitetura e as suas dinâmicas sociais) e as instituições artísticas ou de outra 
natureza.   
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vezes, efémeras e que frequentemente têm um papel de interacção com o público, 

fomentando a revitalização da vivência urbana.  

Assim, podemos constatar que estas intervenções passam a ser consideradas como 

uma forma de urbanismo, contribuindo para o desenho da cidade e fundamentalmente 

para a forma como esta é percepcionada e vivida pelos seus habitantes. A grande 

diversidade de obras que podemos assistir actualmente, passa por áreas muito 

diversificadas, podendo assumir variadas modalidades que vão da escultura às 

instalações, passando pela pintura ou outras modalidades de gráficas como o graffiti27, 

stickers28, cartazes29 e ainda eventos ou flash mob30, entre outras (Pereira, 2012, 

p.100). Para distinguir os diferentes modelos de intervenção artística, começamos por 

fazer uma sub-divisão em três campos de modo a facilitar a sua compreensão: as 

intervenções de carácter superficial, intervenções de carácter estrutural e 

acontecimentos.  

- Intervenções de carácter Superficial 

Actualmente o graffiti está patente por todo o mundo, integrado na arquitetura. O 

desenho incluído no espaço público, assume-se como parte integrante do ambiente 

construído em que os próprios elementos arquitetónicos (edifícios, pavimentos, muros, 

etc) são base da intervenção. No entanto esta modalidade passou por grandes 

transformações desde a sua origem. O graffiti surgiu na Filadélfia, na década de 60, 

primeiro, como forma de tags31 e pieces32, mas actualmente é utilizado através de 

diferentes técnicas. Caracterizava-se, nesta época por representar uma expressão 

pessoal, quase sempre individual de características visuais muito próprias do seu 

autor, o que consequentemente, provoca o reconhecimento imediato deste tipo de 

peças. Não existia uma preocupação por parte dos autores em desenvolver uma 

composição artística, uma vez que o objectivo dos mesmos, era somente de protesto e 

contestação. Havia uma certa tendência em renegar os seus trabalhos como arte, 

                                            
27

Designação para as pinturas em murais ou fachadas de edifícios.   
28

Modalidade da Arte Urbana que utiliza etiquetas adesivas. É uma manifestação de arte pós-moderna 

popularizada por grupos urbanos ligados à cultura alternativa. 
29

 Poster artistico de tamanho variado que é colocado em espaços públicos.  
30

Aglomerações instantaneas de pessoas para realizar determinada ação inusitada previamente 

combinada, estas dispersam-se tão rápidamente quanto se reuniram. 
31

 Assinatura gráfica de um graffiti writer. 
32

 Mural pintado por um graffiti writer, de características visuais distintas e dimensão muito superior à de 

Tag. 
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assumindo uma apropriação e vandalismo desta vertente que a desvalorizou durante 

muitos anos.  

É na década de 1970 que o graffiti atinge o seu pico, passando de tags em fachadas 

de edifícios, para intervenções nas carruagens do metro, em Nova Iorque, o que 

proporcionou um novo meio de difusão móvel, chegando a um público mais numeroso 

e diversificado. A vibração e dinamismo exploradas no graffiti eram compiladas com o 

movimento das carruagens. 

 
Ilustração 10 - Fotografia de Martha Cooper numa das carruagens do metro de Nova Iorque, anos 70. (Viegas, 2014). 

Durante as primeiras décadas de existência, o graffiti foi constantemente associado a 

atos de vandalismo e marginalidade, com quase nenhum mérito artístico. Só nos anos 

90, o graffiti entra no mercado artístico e é devidamente reconhecido como uma das 

vertentes da Arte Urbana, através do formato de telas. Vários artistas, associados à 

Pop Art33 em geral e em particular a Andy Warhol34, (Carvalho, 2014, p.28) foram os 

pioneiros da então chamada Street Art. Estas intervenções expandiram-se de algum 

                                            
33

  Abreviatura de Popular Art, movimento artistico desenvolvido na década de 1950, no Reino Unido e 

Estados Unidos, inspirado na cultura de massas, aproximando-se e criticando de forma irónica, a vida 
quotidiana materialista e consumista. A Pop Art explorou a relação entre a sociedade de consumo da 
época e o objeto de arte através de novas representações. Os artistas trabalhavam com cores vivas, e 
modificavam o formato destes objetos.    
34

 Andy Warhol (1928-1987) - pintor, cineasta e empresário norte-americano, sendo o artista mais 

emblemático do movimento Pop Art.  
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modo, a partir dos habituais lugares de acção, passando para territórios de maior 

visibilidade e convencionalidade, abandonado, em parte, o cariz de subversão e 

marginalidade que originalmente lhe era atribuído. 

[…] O Graffiti não é a mais baixa forma de arte. Apesar de ter que rastejar por aí à noite 

[...], ela é a mais honesta forma de arte que existe. Não existe elitismo ou promoção, é 

uma exposição de arte localizada nos melhores lugares que uma cidade pode oferecer 

e ninguém deixa de ir por causa do preço do bilhete. Um muro sempre foi o melhor 

lugar para exibir o nosso trabalho. As pessoas que gerem as nossas cidades não 

entendem o que é o Graffiti, pois, para eles, tudo o que não gera lucro simplesmente 

não tem o direito de existir [...] Quem realmente estraga as nossas cidades são as 

companhias que rabiscam os seus gigantescos slogans em prédios e autocarros 

tentando fazer-nos inadequados, a não ser que compremos os seus produtos? (Banksy 

apud Pereira, 2012). 

Banksy35, apesar de praticamente anónimo, é um dos artistas mais populares 

envolvidos neste movimento actualmente (Carvalho, 2014, 28). No seu caso, os 

trabalhos são maioritariamente realizados através da técnica do stencil36 e são 

facilmente identificados não só por esse facto, mas também pelas críticas sociais que 

regularmente estão presentes nas suas obras. Apesar de ter o mesmo tipo de 

mensagem, estas críticas surgem através de representações distintas. 

 

 
Ilustração 11 - Follow your dreams”, Stencil de Banksy, Boston, 

2007. (Borges, 2014) 

 
Ilustração 12 - “Maid in London”, Stencil de Banksy, Londres, 

2006. (Pereira, 2012) 

 

                                            
35

 Banksy - Artista Urbano britânico (pintor de graffiti, pintor de telas, ativista político e director do cinema 

britânico). As suas obras são maioritariamente realizadas através da técnica de stencil e estão 

espalhadas por várias cidades pelo mundo.  
36

 Técnica que conciste em utilizar uma placa como molde para reproduzir um desenho ou ilustração que 

representa imagens figurativas ou abstratas, que possa ser delineada por corte ou perfuração nalgum 
material, sendo um processo mais rápido e simples. 
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Neste campo, a designada 3D Street Art, também é recorrente nos dias de hoje, 

embora remonte aos anos 80, quando Kurt Wennan37 inventou, inspirado na 

perspectiva anafórmica38 uma forma de fazer graffiti, que simula as três dimensões 

(altura, largura e profundidade). O artista utiliza giz e tintas e combina as regras da 

arte renascentista com as técnicas atuais. O objectivo é criar a ilusão óptica da 

tridimensionalidade ao espectador. 

 

 
Ilustração 13 - Kurt Wenner e a sua obra “Incident at 

Waterloo”, Londres, 2011. (Ciris, 2014) 

 
Ilustração 14 - The Crevasse, obra de Edgar Mueller, Irlanda, 2006. 

(Wallpaper, 2006) 

 
  
Por outro lado, Vhils39, o artista português que iniciou o seu percurso artístico no 

graffiti, com as convencionais tintas de spray, é actualmente, internacionalmente 

reconhecido pela criação de imagens em paredes ou muros através da remoção de 

camadas de materiais de construção, em que coloca em descoberto o tijolo, de forma 

a trabalhar as paredes como “fragmentos do passado”. As suas obras também têm 

uma forte componente social em que frequentemente representa a figura humana com 

o objectivo de “questionar a identidade sobre o modo como ela é diluída ou afectada 

pela cidade”, como afirma o artista. 

                                            
37

 Artista Americano que começou por trabalhar para a NASA como ilustrador científico, criando pinturas 

conceptuais de projetos espaciais e paisagens extraterrestres. Posteriormente, estudou desenho 
figurativo e a arte dos artistas renascentistas em Itália. Na década de 2000 introduziu pela primeira vez a 
arte do pavimento em 3D no Museu de Santa Bárbara. Essa técnica inspirou outros artistas que 
atualmente criam as suas próprias versões de arte nos pavimentos. 
38

 Forma de ilusão ou a continuação lógica da matemática de perspectiva. 
39

 Vhils - Nome artístico de Alexandre Farto, artista urbano português, conhecido pelas figuras esculpidas 

nas paredes. As suas obras abordam temas sociais e políticos.   
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Ilustração 15 - Obra de Vihls, Lisboa, 2014. (Vhils, 2014) 

 
O graffiti passou de uma técnica associada às práticas ilegais e vandalismo, a uma 

prática artística com uma nova dimensão e uma grande aceitação pública, que 

contribui para o enrriquecimento da arquitectura e dos espaços públicos. 

 
Ilustração 16 - Ramenskoye, Rússia, 2006. (Abrams, 2006) 

  
- Intervenções de carácter Estrutural 

A Arte Urbana também é manifestada através de intervenções tridimensionais, que 

neste caso, a técnica fica em segundo plano, pois o que dita a continuidade da obra é 

o próprio espaço. 
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Em relação às esculturas, como já referi anterioremente, actuamente os artstas 

impõem nas suas obras uma vertente mais utilitária, que combina a expressão artística 

com as preocupações urbanas. 

 

 
Ilustração 17 - “Le Penseur” de Auguste Rodin, Paris, 1902. 

(Rossi, 2013) 

 
Ilustração 18 - Escultura de Pablo Picasso, Praça Daley, 

Chicago, 1967. (Fernandes, 2013) 

 
As esculturas, podem integrar referências históricas e locais, bem como relações 

sociais, refletindo uma cultura de comunidade, como “O Lago das Tágides”, no Parque 

das Nações, em Lisboa, que envoca as figuras míticas Camonianas (as Tágides) em 

torno de uma falua, barco tradicional do Tejo. 

 
Ilustração 19 - Lago das Tágides, João Cotileiro, Lisboa, 1998. (Ribeiro, 2011) 

 
Também podemos considerar os elementos de Design presentes no espaço urbano, 

como Arte Urbana. Elementos esses espalhados ou soltos, de acordo com o conceito 

de implementação, respondendo às carcacterísitcas particulares, qualidades espacias 

e cultura do local, podendo ou não, possuir uma função especifica de utilização. 
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Ilustração 20 - “Telefones” à entrada do Museu Quartier, Viena. 

(wien.info, 2014) 

 
Ilustração 21 - “Telefones” à entrada do Museu Quartier, Viena. 

(wien.info, 2014) 

 
Outra das técnicas que tem sido adoptada pelos artistas, prende-se com a decoração 

do espaço público através do tricôt e crochêt. A técnica é designada por Yarn 

Bombing40 e é utlizada para vestir árvores, monumentos, sinais de trânsito ou até 

veículos. São intervenções que procuram personalizar o espaço público, deixando-os 

mais apelativos. 

 

 
Ilustração 22 - Obra de Magda Sayeg, Sydney, 2014. 

(Magdasayeg, 2013) 

 
Ilustração 23 - Obra de Magda Sayeg, México, 2010. (Magdasayeg, 

2013) 

 
Estes elementos decorativos podem surgir como uma afirmação individual, um objecto 

isolado ou uma instalação num determinado sítio. Elementos estes que não têm 

necessariamente que integrar o ambiente envolvente, podendo manifestar-se de uma 

maneira exclusivamente estética e decorativa, como forma de exibição do trabalho do 

artista, ou por outro lado, poderá ser definido pelo contraste, de modo a enfatizar 

fisicamente e conceptualmente a obra. Nestes casos as obras podem ter um carácter 

efémero, expostas no espaço temporariamente, como é o caso da “Vitrine” de Joana 

                                            
40

 Técnica que utiliza linhas, fios ou fibras bordados para revestir e decorar os elementos que compõem o 

espaço urbano, podendo ser fácilmente removidas, caso necessário. 
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Vasconcelos41, exposta sob numa fachada em reconstrução, no âmbito do festival 

Luzboa42, em 2008.  

 

 
Ilustração 24 - A “Vitrine” de Joana Vasconcelos. Obra temporária durante a reconstrução da 

fachada nº 12 da Rua do Alecrim, Lisboa, 2009. (Lusa, 2009) 

As instalações nas ruas utilizam os espaços públicos para recriarem um ambiente 

artístico, com o objectivo de promover alguma ideia. Esta manifestação é 

caracterizada pelos elementos organizados num determinado ambiente, como se o 

conjunto de obras presente nos museus fosse transportado para o espaço público. O 

termo instalação, no campo das artes visuais, foi incorporado nos anos 60, na 

sequência das obras da Arte Conceptual. O seu desenvolvimento, proporcionou várias 

intervenções no espaço público, podendo ter um carácter efémero ou permanente e 

que actualmente, também engloba uma das vertentes da Arte Urbana. 

                                            
41

 Joana Vasconcelos – artista plástica portuguesa, nascida em Paris. 
42

 “A Luzboa teve por objetivo estratégico genérico engalanar a cidade – que estava à espera do grande 

evento que seria o EURO 2004 – com uma abordagem original da paisagem urbana. No fundo, tratou-se 
de continuar a abordar o centro da cidade de forma temática, mas agora a partir da questão da Luz e do 
Efémero no âmbito de um desenho (do) urbano événementielle em que várias cidades europeias têm 
apostado.” (Caeiro, 2014, p.155)  
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Ilustração 25 - Umbrella Sky Project, Águeda, 2012. (Borges, 2014) 

 
- Acontecimentos 

Como forma de arte interactiva nas ruas, para além das Performances e Happenings, 

já referidos, são cada vez mais frequentes as projecções em vídeo nos edifícios ou 

muros, formando imagens e animações (videomapping43). 

 
Ilustração 26 - Espetáculo de videomapping no Terreiro do Paço, Lisboa, 2014. 

(Raimundo, 2015) 

 

                                            
43

 Técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, tais como estruturas 

de grandes dimensões, fachadas de edifícios e estátuas. Através da utilização de um software 
especializado, os objetos de duas ou três dimensões são formados virtualmente. A partir dessas 
informações o software interage com um projetor para adaptar qualquer imagem à superfície do objeto 
escolhido. Pode dizer-se que há uma reconstrução do espaço real existente, através da adição de espaço 
virtual. Com esta técnica os artistas podem criar dimensões extra, ilusões óticas e noções de movimento 
em objetos estáticos.  
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De um modo geral, os diversos modelos de intervenção artística referidos neste 

subcapítulo são representados nos seguinte esquema apresentado: 

 
Ilustração 27 – Modalidades da Arte Urbana (Ilustração nossa, 2015) 

 

Embora com algumas diferenças evidentes entre os vários tipos de intervenção, em 

comum estas vertentes têm o espaço público como suporte para todos os exemplos 

abordados. Mas o carácter transgressor e alternativo de confrontar as questões sociais 

e as problemáticas da sociedade são também o elo de ligação entre eles. Essa união, 

independentemente da técnica, é que constitui o que hoje designamos por Arte 

Urbana. 



Arte urbana: Estratégias de revitalização dos espaços públicos degradados 

Marta Quintanova Caixado   52 

3.2. ARTE URBANA: DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO  

O conceito de Espaço Público, em toda a sua ambiguidade e poder sugestivo, metáfora 

operativa para o display
44

 (instalação) da arte pública, articula as operações projectuais 

que quanto a mim definem a arte pública enquanto movimento excêntrico face ao 

mainstream da arte contemporânea, precisamente pela capacidade de inscrever a 

atenção e o cuidado, o discurso e o diálogo. (Caeiro, 2014, p.356) 

O diálogo é um ponto comum a todas as intervenções artísticas. A Arte Urbana 

engloba um conjunto de características que resultam na relação de diálogo entre a 

obra e o público. Algumas dessas intervenções no espaço público requerem uma 

prática relacional, em que os artistas pretendem que o público interaja e se envolva 

com a obra. Este processo designa-se como Arte Relacional45 em que a obra 

transmite uma mensagem e o público como, espectador, para além da sua função 

como receptor, passa a integrá-la, criando uma relação de carácter temporário. O 

público é incentivado a agir e a contribuir nestes projectos, baseados no diálogo que 

resulta na consequente participação. 

[...] pela primeira vez desde a emergência da arte conceptual em meados dos anos 60, 

[os artistas relacionais] não partem simplesmente de um qualquer movimento estético 

do passado. (Bourriaud apud, Caeiro, 2014, p.53). 

A Arte Urbana desenvolve, deste modo, uma relação quotidiana com as nossas 

rotinas, fortalecendo o diálogo entre cidadãos, estimula ao pensamento e define 

espaços exclusivos e objectivos, constituindo relações entre o público, a obra e o 

contexto, que é acessível a todos. Em alguns casos, o espectador é co-autor da obra, 

como acontece no projecto Bubble Project46, de Ji Lee47, um projecto “aberto” em que 

existe uma “parceria epistémica” ente o artista e o espectador (Rola, 2010, p.29). 

                                            
44

 “Por display entendo não apenas os ambientes físicos em que a arte é exposta, mas o contexto 

filosófico mais nebuloso que determina a nossa relação com o objeto de arte.”(Patrick apud Caeiro, 2014, 
p.356) 
45

 […] a arte relacional não é mais um “revivalismo” nem o regresso de um estilo. Nasce da observação 

do presente e de uma reflexão acerca do destino da actividade artística. A sua hipótese básica – a esfera 
das relações humanas como lugar da obra de arte – é sem precedentes na história da arte, mesmo 
podendo com certeza observar-se, a posteriori […], tratar-se do plano de fundo óbvio de toda a prática 

estética, e o tema modernista por excelência. (Bourriaud apud, Caeiro, 2014, p.53).   
46

 Projeto de Ji Lee que visa a neutralizar o marketing cooperativo com mensagens publicitárias em 

“balões de fala” nos espaços públicos. 
47

 Designer de comunicação, artista e professor na School of Visual Arts em Nova Iorque, conhecido 

pelos seus projetos de arte pública. 
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Ilustração 28 - Bubble Project, Ji Lee, 2002. (Fairs, 2007) 

Desta forma, o público integra o projecto, não se restringindo a um grupo específico, 

mas a todos aqueles que se apropriam do espaço público, que deste modo, torna-se 

num espaço democrático, uma vez que abrange um público muito mais amplo do que 

o público que frequenta o museu ou as galerias de arte, tornando-se física e 

intelectualmente mais próxima de todos.  

A participação do público nas obras de Arte Urbana, constitui-se numa prática 

frequente das produções contemporâneas (Pereira, 2010, p.102). Os cidadãos, como 

público, ao se envolverem com as obras e perceberem que a obra exposta pode ser 

manipulada e até desmaterializada, deparam-se com uma forma de recepção da obra 

“que vai além da supremacia do olhar” (Pereira, 2010, p.102).  

As intervenções artísticas no meio urbano atuam num espaço de constantes 

confrontos e oposições sociais, que todos os dias assistimos nas cidades. Esta 

relação entre o artista, o público e a obra, directa ou indirectamente, constrói laços 

entre as populações, onde é valorizado o diálogo de diferentes grupos da sociedade e 

abre um caminho para a acção na partilha de experiências que resulta na 

democratização e acesso ao acto criativo. Neste sentido, a Arte Urbana promove a 

acção de consciencializar e elucidar o público na formação de conexões sociais. Por 

outro lado, a Arte Urbana é um produto da evolução da humanidade em que é criado 

um diálogo intencional, uma vez que esta arte é expressada pelos artistas através das 

suas experiências vividas, sentimentos e emoções. 
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3.3. ARTE URBANA: ESTRATÉGIAS E VANTAGENS DA REVITALIZAÇÃO DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS DEGRADADOS  

Partindo do pressuposto, que o objetivo dos arquitectos e mais precisamente, neste 

caso, o objetivo dos artistas e designers urbanos é criar ambientes agradáveis aos 

indivíduos que usufruem desses espaços, há uma necessidade de entender como 

estes indivíduos, os verdadeiros interessados, reagem às intervenções artísticas no 

ambiente urbano e de que modo estas obras podem gerar oportunidades. O processo 

de revitalização, no contexto da arquitectura ou do urbanismo, requer a reconservação 

dos espaços urbanos abandonados, subutilizados ou degradados mediante a 

recuperação de antigos usos e atributos urbanísticos ou naturais com o objectivo de 

aplicar a determinado espaço um valor, proporcionando-lhe vida económica e social.  

Os espaços públicos degradados são, infelizmente, uma realidade nos centros 

urbanos e principalmente nas periferias das grandes cidades. O seu processo de 

revitalização, através das intervenções artísticas, presume um forte entendimento por 

parte do autor da obra, das necessidades dos utilizadores do espaço, que 

consequentemente, tornam-se factores que influenciam na qualidade do espaço 

público. A Arte Urbana é motivada pelo potencial de atractividade que ela possui, 

exercendo, portanto, um importante papel na revitalização dos espaços públicos 

degradados. Trata-se de um processo de resolução dos problemas existentes, em 

articulação com a promoção duma melhor imagem urbana, aproveitando as 

qualidades existentes da cultura e de práticas artísticas que já caracterizam estes 

espaços como estratégia, contribuindo de alguma forma, para uma melhor qualidade 

de vida das populações.  

Alguns artistas procuram realizar intervenções no espaço público estabelecendo uma 

ligação afectiva com os espaços degradados das cidades, como é o caso de  Jan 

Vormann48, que utiliza legos para “reparar” falhas nas paredes dos edifícios, no seu 

projecto Dispatchwork.  

                                            
48

 Jan Vormann - artista plástico alemão, que criou o projeto “Dispatchwork” iniciado em 2007 e teve 

como objectivo restaurar as falhas dos edifícios, calçadas, monumentos…ou mesmo tudo o que puder, 
utilizando peças de lego. O projeto de Vormann passou por mais de 25 cidades em todo o mundo. 
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Ilustração 29 - “Dispatchwork”, Paris, França. (Magalhães, 

2011) 

 
Ilustração 30 - Dispatchwork”, Bocchignano, Itália. (Magalhães, 

2011) 

 

A Arte Urbana pode contribuir para o fortalecimento do cariz identitário das cidades.  

No combate à degradação dos espaços públicos, estas práticas também exercem uma 

função de desenvolvimento urbano, com o objectivo de melhorar o enquadramento e a 

identidade destes locais mais desfavorecidos, em que a cultura e a arte conduzem a 

uma nova imagem, aumentando, consequentemente, o sentimento de autoestima das 

populações e garantindo uma maior diversidade cultural numa sociedade cada vez 

mais globalizada.  

Em Portugal, o número de obras e iniciativas de Arte Urbana tem vindo a aumentar 

nos últimos anos, resultante do aumento da sensibilidade social relativamente a este 

movimento mas, principalmente, devido à necessidade de dinamizar e requalificar os 

espaços públicos degradados (Pereira, 2012, 97). 

A GAU49 (Galeria de Arte Urbana), no seu projecto “Há Arte no Bairro” em parceria 

com a GEBALIS50, promove e realiza ações de sensibilização no Bairro do Condado, a 

antiga Zona J em Lisboa, em que o projecto pretende demonstrar o contributo da Arte 

Urbana como “ferramenta importante na inclusão social e para atenuar as tensões 

sociais e culturais para a sua promoção, diálogo e participação entre cidadãos”, como 

refere a responsável do projeto (Lusa, 2015). 

                                            
49

 Galeria de Arte Urbana fundada em 2008, é uma plataforma criada pela Câmara Municipal de Lisboa 

com o objetivo, primeiro de salvaguardar o património artístico e cultural da cidade, procurando, 
simultaneamente, sensibilizar e promover as novas expressões da Arte Urbana. 
50

 Fundada em 1995, em Lisboa, para assegurar a gestão do arrendamento de habitação social, 

municipal, dos bairros de Lisboa que a Câmara Municipal lhe confiou. A Gebalis tem como missão gerir os 
bairros eficazmente, com uma forte perspetiva de desenvolvimento e integração social, educação 
ambiental, conservação do património e integração profissional dos cidadãos.  
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Ilustração 31 - Projecto “Há Arte no Bairro”, Fotografia 
de João Paulo Marques, Bairro do Condado, Chelas, 

Lisboa, 2015.  (Lusa, 2015) 

 
Ilustração 32 - Projecto de intervenção “Há Arte no Bairro”. Fotografia de 

José Vicente, Bairro do Condado, Chelas, Lisboa, 2015. (Lusa, 2015) 

 
O objectivo é envolver os habitantes dos bairros sociais, de modo a motivá-los para 

práticas adequadas, estimulando a boa manutenção do seu bairro, aumentando o 

sentimento de pertença dos territórios e constituindo uma mais-valia para o espaço 

público (Lusa, 2015). Este tipo de intervenção de rua permite valorizar o graffiti como 

uma expressão de arte, dissuadir a prática de tags e frases desregradas, bem como 

valorizar o espaço público. 

Nesta perspectiva, deparamo-nos atualmente, em todo o mundo, com várias iniciativas 

de apoio e combate à degradação dos espaços públicos degradados através da Arte 

Urbana, seja como projectos de inclusão social, projectos de requalificação urbana, ou 

os dois em simultâneo.  

No próximo capítulo, serão abordados três casos de estudo em que foram feitas 

intervenções em bairros degradados, através de iniciativas de Arte Urbana, que 

pretenderam usufruir da participação activa das populações residentes nestes locais, 

aumentando o sentimento que estes lugares pertencem a estas pessoas, criando uma 

melhor relação entre moradores, tornando o espaço mais apelativo e, inevitavelmente, 

proporcionando melhores condições de vida, humanizando a paisagem. 

Como podemos constatar, muitos são os contributos benéficos que a Arte Urbana 

pode proporcionar tanto ao espaço público como aos que dele usufruem. 

De um modo geral, estas intervenções na vida quotidiana (Almeida, 2009): 

- Criam pontos de referência;  

- Reforçam e destacam rotas históricas, heranças culturais e tradições 

contemporâneas;  
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- Criam símbolos de reconhecimento que servem de orientação e 

encorajamento à exploração de sítios; 

-  Valorizam a identidade cultural da cidade. 

No que diz respeito aos individos como público que contempla as obras e frequentam 

os locais onde elas se inserem, estas intervenções (Almeida, 2009):   

- Estão física e intelectualmente acessíveis a todos; 

- Propõem experiências sensoriais que relacionem as pessoas com os locais 

da cidade, estimulando a sua integração numa vida activa; 

- Estimula o pensamento, a imaginação e a comunicação; 

-  Promovem marcas de identificação cívica significantes; 

-  Promovem a expressão de memórias colectivas através da animação dos 

espaços, tornando-os espaços de significado e pertença colectiva; 

-  Desafiam percepções e preconceitos, intervindo na educação da 

sociedade. 

Como vimos anteriormente, a Arte Urbana promove a partilha colectiva e pode ainda 

melhorar as relações humanas como indivíduos que vivem na cidade e usufruem do 

espaço urbano. 

Para o artista, a Arte Urbana é uma via de promoção e reconhecimento do seu 

trabalho. 

No contexto em que esta dissertação se insere, focamo-nos na Arte Urbana que é 

inserida nos espaços públicos degradados. Neste caso para além dos factores acima 

referidos, os artistas urbanos têm como principal missão melhorar o enquadramento 

dos bairros, de paisagens, ou sítios que até então se encontram em degradação, 

tornando-os mais vivenciados e esteticamente mais agradáveis, sem esquecer a 

identidade do local e respeitando as características de quem usufrui desses espaços. 

Dinamizar um espaço degradado através da Arte urbana contribui notoriamente para a 

sua requalificação, preservação, bem como para o desenvolvimento social e 

económico que conduz a uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.  
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4. CASOS DE ESTUDO 

4.1. HEIDELBERG PROJECT, DETROIT– E.U.A.  

A cidade de Detroit encontra-se localizada nos Estados Unidos da América na parte 

sudoeste do estado de Michigan, tendo uma área de 370,03 km2 (U.S Census 

Burreau, 2011). 

 

 
Ilustração 33 - Ortofotomapa com a localização da cidade de Detroit no mapa dos 

E.U.A. (Ilustração nossa, adaptada do Google Earth, 2015) 

 
Ilustração 34 - Localização da cidade de Detroit 
no mapa do estado de Michigan. (lustração 
nossa, 2015 adaptada de Runge, 2011 p.24) 

 
O caso de estudo que vai ser abordado neste capítulo trata-se duma intervenção 

artística que se desenvolveu em Heidelberg Street, uma rua localizada no bairro de 

McDougall-Hunt, nos arredores de Detroit, expandindo-se também pelas ruas vizinhas.  

Para compreendermos a origem desta intervenção, será necessário fazer um breve 

enquadramento acerca da evolução da cidade de Detroit nas últimas décadas.  

4.1.1. DETROIT - ENQUADRAMENTO 

Detroit foi fundada em 1701 pelo francês Antoine de Lamothe-Cadillac51, que chamou 

à cidade Fort Pontchartrain du d’Etroit.  

Durante o século XIX a cidade desenvolveu-se devido à proximidade com o porto e já 

no século XX tornou-se no maior centro mundial da indústria automobilística.  

                                            
51

 Antoine de Lamothe-Cadillac (1658-1730) – explorador francês, fundador da cidade de Detroit em 

1701.  
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Entre 1900 e 1950, a cidade enfrentou um enorme crescimento tanto a nível urbano 

como a nível populacional. Detroit foi sinal de prosperidade e a cidade deu início à 

produção em massa de automóveis liderada por Henry Ford52, fundador da Ford Motor 

Company53, deixando o automóvel acessível à classe média. Detroit atingiu o seu 

auge, passando a ser considerada como, Motorcity, a capital da produção de 

automóvel. Na década de 50 existiam quase 2 milhões de habitantes. A cidade era o 

lugar ideal para a procura de emprego e de melhores condições de vida.  

  
Ilustração 35 - Henrry Ford observa o primeiro carro que ele 

construíu. Detroit, 1936. (Associared Press, 2014) 

 
Ilustração 36 - Salão Nacional do Automóvel, Cabo Hall, Detroit, 

1960. (Associated Press, 2014) 

 
Uma década mais tarde, já nos anos 60, Detroit começa a entrar numa recessão 

económica. A crescente concorrência das produtoras de automóveis japonesas, gerou 

uma queda drástica nas vendas de carros da Ford e da General Motors, fazendo com 

que a indústria automobilística norte-americana entrasse numa grave crise económica 

e consequentemente, social atingindo especialmente toda a região metropolitana de 

Detroit. Como consequência deste facto, tiveram que se encerrar vários postos de 

trabalho, aumentando as taxas de desemprego nas maiores fontes de riqueza da 

cidade: a General Motors, a Ford e a Chrysler. Esta situação resultou num êxodo em 

massa da população que residia no centro da cidade, para os subúrbios ou mesmo 

para outros pontos do país.  

                                            
52

 Henry Ford (1863-1947) – empresário, empreendedor norte-americano, fundador da Ford Motor 
Company. Foi o primeiro empresário a implementar o sistema de produção em série. Introduziu o modelo 
Ford T, revolucionando a indústria automobilística nos Estados Unidos. As ideias de Ford modificaram 
todo o pensamento da época, desenvolvendo-se: a mecanização do trabalho; a produção e consumo em 
massa e a padronização da máquina e do equipamento. 
53

 Produtora de automóveis, nascida nos Estados Unidos da América, fundada em 1903, por Henry Ford. 

A sede da empresa está localizada em Dearborn, um subúrbio de Detroit. 
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Para além dos problemas económicos, paralelamente, Detroit enfrentou graves 

tensões sociais que predominam nos dias de hoje: a percentagem de população 

afrodescendente aumentou exponencialmente no centro da cidade, ocupando o local e 

provocando vários episódios de violência e criminalidade, aumentando ainda mais o 

êxodo da população residente. Em 1967 ocorreu o famoso conflito racial, Detroit Riot54 

ou 12th Street Riot, em que a população negra foi protagonista dum conjunto de 

distúrbios e tumultos que provocaram 43 mortos, mais de 2000 feridos e muitos 

prejuízos materiais. 

 
Ilustração 37 - Intervenção da polícia na rua 12, após os distúrbios causados pelas tensões raciais, Detroit, 1967. (Uol notícias, 2014) 

 
Os habitantes decresceram de mais de 1,8 milhões de pessoas, na década de 50, 

para 713.777 verificados em 2011, continuando este número a diminuir (U.S Census 

Burreau, 2011). A desindustrialização, a segregação e a violência ocuparam o lugar do 

crescimento da cidade.  

                                            
54

 Conflito racial ocorrido numa das principais ruas da cidade de Detroit, 12
th
 Street Riot. O episódio teve 

início na madrugada de 23 de Julho de 1967, após a intervenção policial num estabelecimento comercial, 
desencadeando um dos mais graves distúrbios raciais da história entre negros e polícias, que contabilizou 
43 mortos, mais de 300 feridos e cerca de 1400 edificios danificados ou destruídos. 
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Ilustração 38 - Distribuição racial em Detroit, 2010. (ilustração nossa 2015, adaptada Alward, 2011) 

 

O efeito destes factores foi considerável, Detroit é atormentado com estatísticas 

desproporcionalmente elevadas de criminalidade e o seu impacto é bastante notório e 

multiplicador na vida social e económica. Os bairros residenciais, localizados em redor 

da cidade foram abandonados e em pouco tempo esses edifícios acabaram por se 

degradar. Durante este período de tempo a cidade foi desocupada pela população 

branca, o centro da cidade passou a ser 80% constituído pela população negra. (U.S 

Census Burreau, 2011).  
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Ilustração 39 - Evolução populacional no centro da cidade e subúrbios de Detroit. 

(ilustração nossa, 2015, adaptada Alward, 2011) 

 

4.1.1.2. DETROIT – MORFOLOGIA DA CIDADE  

Tendo em consideração a morfologia da cidade, podemos constatar que o tecido 

urbano de Detroit sofreu grandes alterações, consequência da grave crise económica 

e financeira, através de um processo de retracção, em que a consequência do 

abandono da cidade deu lugar a um vazio urbano.  

 
Ilustração 40 - Processo evolutivo do tecido urbano de Detroit nos anos 1916, 1950, 1960. (ilustração nossa 2015, adaptada, 

Hackworth, 2014) 
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Ao considerarmos o mapa actual, deparamo-nos de um modo geral, com uma malha 

regular, constituída por quarteirões, essencialmente nas áreas residenciais fora do 

núcleo central. Podemos, então considerar 4 áreas distintas, como nos é apresentado 

na ilustração: 

 

 
Ilustração 41 - Ortofotomapa da área central e arredores de Detroit. (ilustração nossa adaptada do Google Earth, 2015) 

 

A ÁREA 1 corresponde ao centro de Detroit, onde estão localizados os grandes 

edifícios de uso essencialmente comercial e institucional e onde se encontram as 

grandes companhias automobilísticas. Actualmente alguns desses edifícios estão 

inutilizados, condicionados ao abandono e consequentemente à degradação. 

 

 
Ilustração 42 - Ortofotomapa do centro de Detroit, ÁREA 1. 

(Google Earth, 2015) 

 
Ilustração 43 - Imagem aérea do centro de Detroit. (Google 

Earth, 2015) 
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No que diz respeito à arquitectura que caracteriza a cidade, Detroit é constituída pela 

mistura dos arranha-céus, característicos do estilo Art Decô55, com referências 

neogóticas e renascentistas, que predominam igualmente nas grandes cidades 

americanas como Nova Iorque ou Chicago.  

Na a ÁREA 2, localizada a norte do centro, estão presentes edifícios de pequeno e 

médio porte, de utilização comercial, institucional e habitacional. Nesta área, salta a 

vista a grande quantidade de estacionamento vazio, que consome uma boa 

percentagem da área do solo. No entanto, esta é uma das regiões que menos sofreu 

degradação. 

 
Ilustração 44 - Imagem aérea da área a norte do centro de Detroit, ÁREA 2. (Google Earth, 2015) 

A ÁREA 3 e a ÁREA 4 são zonas predominantemente habitacionais. Estes espaços 

são configurados através quarteirões, constituídos maioritariamente por moradias 

unifamiliares de baixo e médio rendimento e no máximo, com dois pisos. 

                                            
55

 Movimento artistíco presente na arquitetura, design indústrial, decoração e moda, que surge em 

França, exapandindo-se pelo resto da Europa nos anos 20 e atingindo os Estados Unidos da América, 
uma década mais tarde. No que diz respeito à arquitetura, a Art Decô é caracterizada pelo rigor 

geométrico e pelas linhas verticais. Nos Estados Unido este movimento procurou inspiração nas 
indústrias e máquinas. 
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Ilustração 45 - Ortofotomapa da área a norte do centro de Detroit, ÁREA 4. (Google Earth, 2015) 

Ao fazermos uma leitura das imagens actuais, percebemos que estas foram as zonas 

mais afectadas pela crise económica e social iniciada nos anos 60. Alguns quarteirões 

encontram-se completamente vazios e noutros casos, deparamo-nos com as casas 

em decomposição. As áreas fora no núcleo central da cidade, são, sem dúvida as 

mais inseguras. 

 
Ilustração 46 - - Imagem aérea dos subúrbios de Detroit, ÁREA 4. 

(Google Earth, 2015) 

 
Ilustração 47 - Casas em decomposição nos subúrbios de 

Detroit. (Conexão Jornalismo, 2014) 

 
Actualmente, Detroit continua a ser uma das cidades mais violentas e degradadas dos 

Estados Unidos da América e apesar de todos os problemas que a cidade tem vindo a 

enfrentar nos últimos 50 anos, tem sido possível encontrar soluções que estão a ser 

desenvolvidas para recuperá-la. O projeto em Heidelberg, no bairro McDougall-Hunt, 

nos subúrbios de Detroit, é a prova disso.  
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4.1.1.1. O BAIRRO MCDOUGALL-HUNT, DETROIT 

Na sequência da grave crise económica e social na cidade de Detroit, o cenário que se 

instalou nos bairros habitacionais da cidade revelou-se assustador, situação essa 

ainda mais agravada, após o conflito racial de 1967, Detroit Riot, que muitos sentem 

que a cidade nunca ultrapassou. Desde então, o bairro McDougall-Hunt, situado na 

parte leste de Detroit, na ÁREA 4 representada no subcapítulo anterior, não foi 

excepção.  

 
Ilustração 48 – Localização do bairro de McDougall-Hunt no contexto do mapa de Detroit. (ilustração nossa 2015, adaptada, Alward, 

p.76, 2011) 

 

O bairro ficou caracterizado pela degradação constante, maioritariamente ocupado 

pela população afrodescendente durante grande parte do século XX, o que provocou 

um aumento acentuado do índice de criminalidade (Taylor, 2013, p.48). 

Como já referi, historicamente os bairros de Detroit foram compostos por uma alta 

densidade de moradias unifamiliares. As casas que, anteriormente eram habitadas por 

uma próspera comunidade de famílias de classe média e trabalhadores da indústria 

automobilística foram rapidamente abandonadas. McDougall-Hunt passou a ser 

ocupada por gangues, onde começou a existir tráfico de droga, assaltos e até 

assassinatos, tornando-se num dos bairros mais perigosos de Detroit, ao ponto da 

população que residia em McDougall-Hunt ter medo de andar pelo bairro mesmo em 

plena luz do dia (Taylor, 2013, p.50). 
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 Em McDougall-Hunt este padrão de abandono 

deixou uma falta de coesão dentro do bairro e um 

ambiente altamente fragmentado e marginalizado, 

totalmente diferente do cenário urbano que se 

assistia nos anos 50 onde assistíamos a uma 

malha regular, organizada por quarteirões 

constituídos por moradias. Neste momento, alguns 

quarteirões dentro do bairro encontram-se 

desocupados, onde nos deparamos com terrenos 

90% vazios, ou até destruídos.  

O bairro abriga aproximadamente cerca de 1800 

moradores afrodescendentes, que vivem com 

grandes dificuldades financeiras. Cerca de 50% 

dos moradores não possuem o ensino médio (U.S 

Census Burreau, 2011).  

O que costumava ser um bairro de classe média, 

diversificada ao longo dos anos, com famílias e 

uma vida de rua activa e feita em comunidade, 

passou a ser uma comunidade caracterizada pela 

pobreza, violência, racismo, abandono e 

desespero.  

 

Ilustração 49 - Evolução de McDougall-Hunt, 
ortofotomapas de 1949, 1961 e 1997. (Runge, 
pg.26, 2011 
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Ilustração 50 - Ortofotomapa com a localização do bairro de McDougall-Hunt. (ilustração nossa adapatada do Google Earth, 2015) 

 

4.1.2. HEIDELBERG PROJECT 

O artista Tyree Guyton56 cresceu em Heidelberg Street, localizada no centro de 

McDougall-Hunt, ocupado maioritariamente pela população afrodescendente, no ápice 

do crescimento populacional de Detroit e da sua prosperidade. 

                                            
56

 Tyree Guyton – Artista plástico norte-americano. Antes de se tornar artista, Guyton foi bombeiro e 

serviu no exército dos Estados Unidos da América. Posteriormente, estudou Arte na Marygrove College, 
Wayne State University e no College for Cretive Studies. Desde a criação do Heidelberg Project em 1986, 
em parceria com o seu avô, Sam Mackey, que visa a recuperar, através da arte, a rua onde viveu a sua 
infância, Guyton tem recebido reconhecimento internacional como artista, educador e líder da 
comunidade de Heidelbeg: Wayne County International Artist Award (2003), Award of Recognition, Mayor 
Kwame Kilpatrick (2002), Best Known Artist in Metro Detroit, Detroit Free Press (2001), Michigan Artist of 
the Year, Governor John Engler, State of Michigan (1992), Humanity in the Arts Award, Wayne State 
University (1992), Michiganian of the Year Award, State of Michigan (1991), David A. Harmond Memorial 
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Ilustração 51 - Tyree Guyton em Heidelberg. (Heidelberg 

Project, 2015) 

 
Ilustração 52 - Ortofotomapa com a localização de Heidelberg Street do 
bairro de McDougall-Hunt. (ilustração nossa adapatada do Google Earth, 

2015) 

 
Após cumprir o serviço militar e concluir os seus estudos académicos de arte, na 

Marygrove College e uma pós graduação na College Creative Studies durante alguns 

anos, que lhe valeu estar afastado do seu bairro natal, Guyton regressou a Heidelberg, 

onde se deparou com um cenário assolado, repleto de pobreza e miséria, 

completamente diferente do lugar onde passou a sua infância. A população ficou 

totalmente descartada. Desde essa altura até aos dias de hoje, a rua de Heidelberg 

perdeu 71% da sua habitação, restando apenas 8 casas habitadas, quando 

anteriormente a rua possuía 60. 

                                                                                                                                
Scholarship (1990), Testimonial Resolution Award, Wayne County, Lansing, Michigan (1990), Spirit of 
Detroit Award, Detroit City Council, Detroit, Michigan (1989). 
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Ilustração 53 - Processo evolutivo de Heidelberg Street: Fenómeno de retração. Plantas de 1951, 1973 e 2014. (ilustração nossa 2015, 

adaptada Hackworth, 2015) 

 
Tais factores, inquietaram Guyton e em 1986, serviram de pretexto, sobe uma visão 

artística e profundamente social, para o nascimento do que hoje é conhecido como o 

“Heidelberg Project”.  

Em parceria com o seu avô Sam Mackey, Guyton fundou o projecto de Arte Urbana 

que visa revitalizar a sua rua e o bairro onde nasceu, de modo a transformá-lo numa 

acolhedora e harmoniosa paisagem urbana. Posteriormente, contou com a 

colaboração e participação de outros artistas voluntários e dos próprios moradores do 

bairro.  
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Ilustração 54 - Sam Mackey e Tyree Guyton em Heidelberg Street, 1989. 

(Heidelberg Project, 2015) 

Sem qualquer recurso económico, mas com uma vontade inesgotável, os objectivos 

principais seriam: 

- Transformar a rua de Heidelberg numa harmoniosa galeria de arte ao ar 

livre, a partir das casas abandonadas; 

- Inspirar a comunidade local a apreciar e a usar a sua expressão artística; 

- Promover o diálogo e participação entre os diversos grupos de pessoas; 

- Combater a criminalidade, o vandalismo e a insegurança existentes; 

-  Melhorar e erriquecer a a vida dos moradores no bairro. 

Em termos práticos, o processo iniciou-se a partir de uma 

limpeza geral do terreno deteriorado, em que ao mesmo 

tempo Guyton colecionava, elementos que restavam dos 

destroços, para virem a constar na intervenção.  

Guyton fez uso intencional desses objetos encontrados e a 

partir destes, o projeto é inicialmente centrado na 

recuperação das casas abandonas ao longo da rua de 

Heidelberg. As fachadas das casas foram transformadas, 

utilizando uma grande diversidade de técnicas artísticas, mas 

a matéria-prima era simplesmente esses objectos 

encontrados no bairro (Talyor, 2013, p.49). Posteriormente, o 

Ilustração 55 - Tyree Guyton com 
as crianças residentes em 
Heidelberg, 1996. (Heidelberg 
Project, 2015) 
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projecto expande-se para os elementos do mobiliário urbano (árvores e bancos de 

jardim), bem como automóveis abandonados, ou seja, todo o espaço que era 

desabitado em Heidelberg. O projecto ocupa dois quarteirões totalmente desabitados 

da rua de Heidelberg (no lado leste de Heidelberhg Street e está vinculado por Gratiot 

Avenue e Mt Elliot Street),  sendo que 13 das casas que fizeram parte do projecto já 

não constam na paisagem urbana.  

 
Ilustração 56 - Planta de Heidelberg com a zona de intervenção do projeto. (ilustração nossa 2015, adaptada, Hackworth, 2015) 

 

Este processo gerou polémica, a nível local, nacional e até internacional, pela sua 

componente filosófica designada como “Heidelbergology” inspirada na Junk Art57, que 

consiste precisamente na importância da recuperação de objectos encontrados, como 

material artístico, incorporados no tecido urbano de uma comunidade e e os efeitos 

provocados sobre a mesma.  

Desde então, o projecto está em constante evolução. Sendo uma instalação ao ar 

livre, as obras necessitam de manutenção e, inevitavelmente, sofrem constantes 

alterações ao longo do tempo, tendo um carácter efémero. Por outro lado, o percurso 

do projecto nem sempre foi ascendente, revelando controvérsia e oposição por parte 

de alguns membros da comunidade residente e até por parte das autarquias locais. 

Enquanto que vários artistas, visitantes curiosos e grande parte dos moradores 

reconhecem o valor artístico e admiram o trabalho de Guyton, outros consideravam 

que as obras realizadas eram apenas construções aleatórias, ou simplesmente 

concentrações de lixo amontoado na rua. Esta situação não permitiu que o projecto 

                                            
57

 Arte feita a partir de materiais inutilizados ou encontrados no lixo como o metal, máquinas estragadas, 

madeira, papel, trapos de pano entre outros. No entanto a sua marca de identificação continua a ser os 
materiais banais e comuns do quotidiano. Foi descrita pela primeira vez em 1961 pelo critico de arte 
britanico, Lawrence Alloway (1926-1990). 
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avançasse, ou tivesse de ser reconstruído em alguns momentos, no sentido em que 

muitas das casas abandonadas que Guyton integrou na sua intervenção foram 

demolidas, por exigência do vereador de Detroit, e outras incendiadas por moradores 

opositores. 

 

 
Ilustração 57 - Restos da casa Obsruction Justice House após o incêndios de 2013. (creativetimereports.org, 2013) 

No total o projecto chegou a revitalizar 16 casas abandonadas que ocupavam 2 

quarteirões da Rua de Heidelberg, das quais 5 foram mandadas demolir (em 1991 e 

1999) e outras 8 foram incendiadas, numa praga de incêndios “misteriosos”, entre 

2013 e 2014, provocados por jovens moradores do bairro, responsáveis por actos de 

vandalismo e criminalidade. Embora os índices de criminalidade sejam muito mais 

reduzidos  em relação ao que se assistia há 30 anos atrás desde a origem do projecto, 

esta problemática continuou, inevitavelmente, a persistir.  
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Ilustração 58 - Processo evolutivo do projeto em Heidelberg. Plantas de 1991, 1999, 2014. (ilustração nossa 2015, adaptada, 

Hackworth, 2015) 

 
No entanto, tais acontecimentos não travaram os objectivos do artista em fazer 

renascer o seu bairro, combater a criminalidade e melhorar a vida da comunidade. Os 

espaços que eram ocupados pelas casas, são agora locais onde Guyton e a sua 

equipa constroem novas instalações artísticas, com os recursos que dispõem. Na 

verdade, o projecto atenuou muitos dos problemas existentes, sendo um tempo-livre 

para as crianças e jovens, bem como uma fonte de emprego para os adultos 

residentes.  
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Ilustração 59 - Heidelberg Street, 2013. (Heretic, 2013) 

 

Actualmente, para além da grandiosa galeria de arte ao ar livre, o Heidelberg Project 

representa uma organização sem fins lucrativos que apoia os jovens e crianças em 

Heidelberg e oferece programas educativos de artes visuais em escolas suburbanas 

em Detroit.  

Em simultâneo o projeto ganhou destaque, que lhe 

valeu prestigiados prémios que contribuíram 

financeiramente para a continuação e desenvolvimento 

do projecto em Heidelberg e nas palestras realizadas 

por Tyree Guyton e a diretora executiva Jennene 

Whitfield, pelo mundo. 

A cronologia que se segue, apresenta detalhadamente 

o desenvolvimento do projecto ao longo dos anos:   

 

Ilustração 60 - Jennene Whitfield e Tyree 
Guyton numa imagem publicitária, 1996. 
(Heidelberg Project, 2015) 
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Ilustração 61 - Cronologia do Heidelberg Project. (ilustração nossa, 2015, adaptada, 

Winner, 2005, p.148). 
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Tyree Guyton descreve o Heidelberg Project como uma obra de arte destinada a 

elevar a comunidade local e mostrar juventude eterna.  O seu desejo de envolver o 

público espectador, prende-se com a críticas sociais que as suas obras simbolizam, 

bem como o aspecto rústico e desorganizado que caracaterizam a sua filosofia 

presente nas obras e que bem ou mal são sempre comentadas. Guyton assume que 

tem um maior interesse no diálogo entre indivíduos em relação às suas obras, do que 

propriamente nas respostas prontas. 

4.1.2.1. HEIDELBERG PROJECT – OBRAS 

Art for the people and medicine for soul.
58

 (Guyton, 2014) 

As obras de realizadas no âmbito do Heidelberg Project são facilmente identificadas. 

Como já referi, as intervenções feitas nas casas desabitadas foram quase todas 

destruídas o que não impediu Tyre Guyton de dar continuidade ao seu projecto no 

mesmo espaço, sendo também o responsável pela boa manutenção das obras que 

restaram dos destroços.  

 
Ilustração 62 - Localização das casas incendiadas entre 2013 e 2014. (Aguilar, 2015) 

                                            
58

 Arte para as pessoas e medicina para a alma. (Tradução nossa). 
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Tabela 1 - Cronologia das obras de intervenção nas casas abandonas e respectiva demolição no âmbito do Heidelberg Project. 

  

Casas 

 

Ano da primeira intervenção 

 

Ano de demolição / 

incêndio 

Fun House 1986 1991 

Truck Spot 1987 1991 

The Baby Doll House/ Party Animal 

House 

 

1988 

2014 

Your World 1988 1991 

Happy Feet 1989 1999 

The Canfield House 1990 1999 

Numbers House 1990 - 

Dotty Wotty House / New Chiste 

House / People’s House 

1991 - 

Clock House 1991 2013 

Taxi House 1991 2014 

Penny House 1992 2013 

Obstruction Justice House 1992 2013 

House of Soul 1996 2013 

Birthay Cake House / Cake House 

Winter 

1996 2014 

War House 1999 2013 

Detroit Industrial Galery 2000 - 

Fonte: Heidelberg Project, 2015 

 
 

A primeira experiência foi feita numa casa abandonada que se encontrava em 

completa deterioração, utilizada para tráfico de droga. Em 86, foi decorada com 

brinquedos descartados e outros elementos encontrados, à qual Guyton designou 

como a Fun House. Esta obra é a que mais se identifica como Junk Art. 
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Ilustração 63 - Fun House, Heidelberg Street, 1989. (Heidelberg Project, 2015) 

No entanto foi uma das casas demolidas em 1991, juntamente com, The Canfield 

House e Truck Stop, a mandato do vereador de Detroit Major Coleman Young59. 

Dotty Wotty House é a obra icónica em Heidelberg, sendo uma das únicas casas que 

permanece integrada no projecto actualmente. Esta casa pertencia ao avô de Guyton, 

Sam Mackey com quem iniciou o projecto em 86, no entanto, em 92 o mesmo faleceu 

e Guyton decide homenagiá-lo. As bolas coloridas representam dois aspectos: o gosto 

do seu avô por jellybeans60 e a união entre os diferentes povos (Talyor, 2013, p.52). 

Este elemento tornou-se num símbolo emblemático do Heidelberg Project, sendo 

notório nos pavimentos, automóveis e em muitas obras de arte que vieram a compor o 

projeto. Em 2014 a casa foi reformulada, mantendo o mesmo conceito, mas com um 

novo aspecto, ao qual Guyton designou como a New White House.  

                                            
59

 Coleman Alexander Young, (1918-1997) foi um político afro-americano, que serviu como vereador de 

Detroit entre1974 a 1994. 
60

 Pequenos doces coloridos em forma de feijão, bastante comuns nos Estados Unidos da América. São 

feitos essencialmente de açúcar, com cascas de doces macios e com um gel grosso no interior. Os 
historiadores afirmam que estes doces foram inicialmente ligados às celebrações da Páscoa na América 
na década de 1930. 
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Ilustração 64 - Dotty Wotty House, Heidelberg Street, 1996. 

(Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 65 - Dotty Wotty House, Heidelberg Street, 2014. 

(Heidelberg Project, 2015) 

 
No Anexo A, são apresentadas imagens das principais obras que compuseram os dois 

quarteirões  ao longo dos 30 anos de projeto.  

4.1.3. IMPACTO DO PROJETO  

Tyree Guyton utilizou a Arte Urbana como um meio para a cura colectiva e dor 

psicológica de um bairro negligenciado (Petit, 2011, p.129). O Heidelberg Project fez 

muito mais do que servir o público: a reutilização de material recuperado nas ruas na 

criação de obras de arte e ainda o incentivo à comunidade a tornar-se parte integrante 

do processo criativo de todo o projecto. De certa forma, o projecto acabou por 

amenizar os problemas mais urgentes do bairro, criando uma instituição baseada na 

comunidade. O impacto geral foi extremamente positivo, apesar de todas as 

adversidades constatadas ao longo do percurso do projecto. A rua que, anteriormente, 

era uma zona perigosa, sendo vista como o principal ponto de tráfico de droga e 

outros crimes, actualmente é um espaço onde crianças, jovens, famílias e turistas 

circulam livremente.  

The Heidelberg Project has created an oasis in a troubled and deteriorated inner-city 

neighborhood. People who have experienced the project may disagree about whether it 

is beautiful, but there is no doubt that the Heidelberg Project space engenders awe and 

respect for what has been accomplished. It is impossible to visit it and not 
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beoverwhelmed by the creative energy of the art and the kind of messages it carries.
61

 

(Winner, 2005) 

 
A comunidade mais carenciada foi reintegrada nas acções artísticas, envolvendo-se e 

lutando diariamente pela recuperação do local, valorizando o sentimento de pertença. 

A ideia expandiu-se pela cidade de Detroit com a criação de fachadas artísticas nos 

edifícios, que da mesma forma atravessa um período de recuperação a nível social e 

económico.  

 
Ilustração 66 -  Heidelberg Street, 2014. (Heidelberg Project, 2015) 

Guyton promoveu e despertou a discussão, inspirando a ação de curar comunidades e 

espaços degradados. Actualmente, após 30 anos desde a sua origem, o projecto, de 

renome internacional, recebe mais de 275 mil turistas por ano (Alward, 2011, p.101), 

mantendo-se bem organizado e estruturado, com ateliê, escritório, trabalhadores e 

voluntários fixos, artistas residentes como Tim Burke, responsável pela obra na casa 

Detroit Industrial Galery.  

A Arte Urbana surge neste projeto como combate à degradação que se assistiu ao 

longo das décadas em Heidelberg, principalmente em prol da comunidade residente. 

O bairro tomou novos rumos e formas, dando origem a um novo ciclo de vida 

diferente, artístico e muito mais agradável, transformando o espaço público.  

                                            
61

 O Heidelberg Project criou um oásis num bairro deteriorado no centro da cidade. As pessoas que 

experienciaram o projeto podem discordar acerca do que é bonito, mas não há dúvida de que o espaço 
do Heidelberg Project gera temor e respeito por aquilo que tem sido realizado. É impossível visitá-lo e não 
ser dominado pela energia criativa da arte e o tipo de mensagens que transporta. (Tradução nossa). 
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Ilustração 67 - Heidelberg Street, 2012. (Heidelberg Project, 2015) 

 

4.2. MACRO-MURAL, LAS PALMITAS – MÉXICO 

4.2.1. O BAIRRO DE LAS PALMITAS 

O bairro de Las Palmitas tem 45 anos de existência, localizado na área metropolitana 

da cidade Pachuca de Soto que se situa na região central do país, a 96km a norte da 

cidade do México, no estado de Hidalgo. 

 
Ilustração 68 - Localização de Las Palmitas, no mapa do México. (Google 
Earth, 2015) 

 
Ilustração 69 - Localização de Las Palmitas, no 
ortofotomapa do México. (Google Earth, 2015)  
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Embora Pachuca de Soto, seja uma grande cidade, com cerca de 300 000 habitantes 

em toda a sua área metropolitana, o cenário urbano está longe de ser desenvolvido, 

onde a desigualdade social é uma realidade bastante notória. A cidade dispõe uma 

grande diversidade da estrutura urbana devido à variada actividade económica dos 

seus habitantes.   

Os subúrbios desta cidade são caracterizados pelo conjunto de bairros sociais, 

constituídos por casas tipicamente mexicanas, coloridas, de baixo rendimento, muitas 

delas construídas pelas mãos dos próprios moradores.  

Las Palmitas, é um exemplo desses bairros sociais, localizado na periferia da cidade 

de Pachuca de Soto, em que grande parte de toda a habitação se situa ao longo de 

uma colina.  

 

Ilustração 70 - Ortofotomapa com a localização de Las Palmitas e relação com Pachuca de Soto. (Ilustração nossa adaptada do Google 
Earth, 2015) 

 
O bairro é caracteziado pelos típicos aspectos que compõem os conjuntos 

habitacionais unifamiliares, populares: malha urbana irregular, ruas estreitas, 

constituído por vários becos, num espaço que foi construído com base na arquitectura, 

materiais e economia popular. No entanto, é notória a deterioração das casas, 

algumas delas sem condições adequadas para serem habitadas, revelando uma 
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grande falta de conservação e manutenção, por parte das autarquias e pelos próprios 

habitantes do bairro. Os problemas sociais existentes eram evidenciados também na 

própria imagem física do bairro, que constituía um cenário degradado, transmitindo 

muita tristeza. Las Palmitas foi, durante muitas décadas, conhecido como um bairro 

problemático, com graves episódios de violência e criminalidade. É um bairro 

constituído por famílias de baixos recursos financeiros, em que as divergências e 

conflitos entre elas são uma constante. Esta situação desencadeou um espaço 

inseguro, perigoso e os moradores não se relacionavam uns com os outros. 

 

 
Ilustração 71 - Las Palmitas, Pachuca de Soto, 2014. (Portal Mbote, 2015) 

  
Las Palmitas foi um espaço a evitar, apenas frequentado pelos habitantes locais, e 

mesmo os próprios moradores não tinham por hábito estabelecer relações com a 

vizinhança, perdendo-se, desta forma, os próprios valores que caracterizam o conceito 

de espaço público, como o sentido de pertença, colectividade e convívio. 
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4.2.2. PROJETO DO MACRO-MURAL 

Em 2014, a Secretaria Gobernacion62 através do programa, “Nos Mueve Paz” 

começou a promover acções de prevenção social, contra a violência, em que as 

práticas para a recuperação de espaços públicos são promovidas por uma sinergia 

especial entre habitantes e autarquias. Em Pachuca, após um estudo feito pelo 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia63 

(PNPVDC) o governo mexicano, não indiferente à degradação que se assistia ao 

longo dos anos em Las Palmitas, lançou um projecto de revitalização através da Arte 

Urbana. Para realizar o projecto, o governo convocou um grupo de artistas, Germen 

Crew64, liderado por “MYBE”, para uma acção que se baseia em melhorar a imagem 

de grande parte do bairro degradado e, principalmente, combater os problemas sociais 

existentes no espaço, promovendo a integração da comunidade e alterando a imagem 

negativa da cidade. 

 
Ilustração 72 - German Crew, 2014. (Bojalil, 2015) 

[...] tenemos que fundir homogéneamente comunidad, arquitectura, historia y arte, para 

encontrar otras formas de relacionarnos a través del mural y con el espectador en 

                                            
62

 Secretaria de Governação (Tradução nossa) – é um Ministério do Interior que serve o desenvolvimento 

político do México e contribui na condução das relações entre o Poder Executivo Federal com os outros 
poderes da União e outros níveis de governo para promover a convivência harmoniosa, a paz social do 
desenvolvimento e do bem-estar dos mexicanos.  
63

 Programa Nacional de Prevenção Social da Violência e Delinquencia (Tradução Nossa) – foi criado 

para abordar as causas da violência e criminalidade desde raiz. Sendo um programa dr prevenção social, 
a participação dos cidadãos é essencial para fortalecer as comunidades e instituições e criar condições 
favoráveis para o progresso no sentido de condições de paz. 
64

 Organização de jovens artistas no México, fundada em 2012, que se especializaram durante 13 anos 

em formas alternativas de comunicação como o Graffiti e o Muralismo, contribuindo para a regeneração 
do tecido social através da reinterpretação da história e da cultura mexicana.  
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general que nos exige mayor compromiso creativo para construir un nuevo espacio de 

recreación social.
65

. (Mybe, 2015) 

 
O grupo Germen Crew aderiu ao projecto de forma incansável, evidenciando a 

importância da revitalização dos espaços públicos através da Arte Urbana para a 

transformação do tecido social e consolidação de um sentido de identidade.  

Nesse sentido, os objectivos fulcrais nesta intervenção seriam (González, 2015): 

- Activação social; 

- Reabilitação; 

- Embelezamento estético através da Arte Urbana. 

O espaço a intervir, seria precisamente o conjunto de habitações que estão 

aglumeradas ao longo da colina que caracteriza o bairro e que engloba uma área de 

vinte mil metros quadrados que incluem 209 casas habitacionais (Santos, 2015).  

 
Ilustração 73 - Ortofotomapa com a localização da área de intervenção de Las Plamitas, para o projeto do Macromural. (ilustração 

nossa adaptada do Google Earth, 2015) 

                                            
65

 […] teremos que derreter homogeneamente a comunidade, a arquitetura, a história da arte, para 

encontrar outras formas de relacionar o mural com o público em geral, o que exige maior empenho 
criativo para a construção de um novo espaço para a recreação social. (tradução nossa) 
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Ilustração 74 - Ortofotomapa com área de intervenção do projeto 
do Macromural. (ilustração nossa adaptada do Google Earth, 
2015) 

 
Ilustração 75 - Planta de área de intervenção de Las Palmitas 
com os edifícios a intervir no projeto do Macromural. (ilustração 
nossa adaptada do Google Earth, 2015) 

 

Os artistas procuraram envolver a comunidade em todo o procedimento realizado que 

durou 14 meses (Martinez, 2015), passando por 3 etapas fundamentais: 

- Etapa 1: Socialización66. 
 

Os artistas começaram por realizar palestras e diálogos com a comunidade de Las 

Palmitas, onde foi explicado o conceito do projecto, de modo a que a população 

permitisse que as suas casas fossem pintadas. A par disso, os artistas fizeram o 

convite para que os moradores colaborassem e participassem activamente em todo o 

procedimento do projecto. 

 

                                            
66

 Socialização (Tradução nossa). 
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Ilustração 76 - Estudos iniciais  para o projeto com o grupo, German Crew e os habitantes de Las Palmitas, 2014. (Portal Mbote, 2015) 

 
Esta fase correspondeu às espectativas desejadas e em pouco tempo, os artistas em 

parceria com a comunidade avançaram para a fase seguinte, originando o 

desenvolvimento de laços entre todos. 

- Etapa 2: Blanco: todos somos iguales67. 

As habitações foram todas pintadas de branco, assim como as escadarias e alguns 

dos restantes elementos do mobiliário urbano, de modo a criar um elemento uniforme 

que serve de base, numa estratégia para o desenvolvimento da comunidade ao 

fomentar a população local durante o projecto, de modo a simbolizar a igualdade entre 

os moradores. 

                                            
67

 Branco: todos somos iguais (Tradução nossa). 
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Ilustração 77 - “Blanco: todos somos iguales”, fotografia de Las Palmitas após a finalização da segunda faze do 

projeto, 2015. (Portal Mbote 2015) 

 
- Etapa 3: Nascimento del color68. 

Posteriormente, a verdadeira intervenção é criada, a partir de toda a arquitectura 

existente na colina: Foram pintados vinte mil metros quadrados de fachadas de 

edifícios (209 habitações), utilizando uma espécie de anamorfose69, em 

multiperspetiva, de modo a formar uma imagem coesa no conjunto dos edifícios 

(Martinéz, 2015). Foi utilizada uma vasta gama de cores vivas e alegres, criando uma 

imagem semelhante à de um arco-íris para quem observa o bairro num todo. A obra é 

inspirada na própria cultura mexicana, pelas suas cores vibrantes, pelas roupas 

típicas, pela arte e também na forma carinhosa como é designada a cidade de 

Pachuca, La Bella Airosa70. A imagem final acabou por revelar, um arco-íris de cores 

vivas, assemelhando-se a um conjunto de arcos em movimento, fazendo lembrar 

então, o vento constante na cidade do México. O resultado final deu lugar ao maior 

mural pintado no mundo. 

 

                                            
68

 Nascimento da cor (Tradução nossa). 
69

 Pintura com efeito de ótica que consiste em deformer aquilo, que visto de um determinado ângulo, 

retoma o seu aspeto verdadero. 
70

 A Bela Ventosa (Tradução nossa). 
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Ilustração 78 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Durante a 

intervenção. (Scrapper, 2015) 

 
Ilustração 79 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Durante a 

intervenção. (Scrapper, 2015) 

 

 
Ilustração 80 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Durante a 

intervenção. (Scrapper, 2015) 

 
Ilustração 81 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Durante a 

intervenção. (Scrapper, 2015) 

 

 
Ilustração 82 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Durante a 

intervenção. (Scrapper, 2015) 

 
Ilustração 83 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Durante a 

intervenção. (Scrapper, 2015) 
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Ilustração 84 - Las Palmitas, Pachuca de Soto, comparação com a segunda e terceira fases do projeto. (Portal Mbote, 2015) 

Ao longo de 14 meses os artistas trabalharam em parceria com os residentes de Las 

Palmitas em todo o processo. Para além de embelezar o espaço, numa vertente 

estética, o projecto teve repercussões bastante positivas no que diz respeito ao 

quotidiano da comunidade.  

4.2.3. IMPACTO DO PROJETO 

A partir da arquitectura existente situada na colina predominante de Las Palmitas, os 

artistas da Germen Crew conseguiram criar uma intervenção artística em multi-

perspectiva, inspirando-se numa das mais conhecidas formas de Arte Urbana no 

México, o muralismo, juntando um novo sentido de perspectiva e de comunidade a 

esta tradição histórica (Santos, 2015).  

 
Ilustração 85 - Moradores de Las Palmitas, Pachuca de Soto, após a intervenção. (Scrapper, 2015). 
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 À medida que este projecto ganhou forma, foi possível comprovar as alterações, 

nomeadamente na maneira como as pessoas passaram a interagir entre elas, 

estabelecendo-se um convívio social, relações de vizinhança e até as crianças 

começaram a brincar na rua, num espaço que anteriormente ao projecto era 

impensável. 

A obra realizada em Las Palmitas para além de estabelecer e desenvolver relações de 

companheirismo e harmonia entre os moradores do bairro, proporcionou uma 

considerável diminuição dos índices de violência juvenil e de criminalidade (González, 

2015) e ainda gerou diversos postos de trabalho. Por outro lado, dada a diferença, o 

projecto tornou-se susceptível de causar o aumento do turismo na cidade. 

Todo este processo demonstrou ser a prova viva de que a Arte Urbana pode funcionar 

ao serviço da humanidade, unindo-a e embelezando-a, exercendo um forte poder na 

vida das pessoas. Os artistas da Germen Crew, foram os grandes responsáveis pela 

união dos residentes nas três fases do projecto. Existe mais espírito comunitário e as 

pessoas estão a cuidar da segurança do bairro com as suas próprias mãos (González, 

2015). 

 
Ilustração 86 - Las Palmitas, Pachuca de Soto. Fotografia após a intervenção. (Scrapper, 2015). 
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4.3. GALERIA DE ARTE PÚBLICA DA QUINTA DO MOCHO - PORTUGAL 

4.3.1. O BAIRRO DA QUINTA DO MOCHO, SACAVÉM 

A Quinta do Mocho, actualmente englobada na Urbanização Terraços da Ponte71 

(desde 2008) é um bairro municipal, localizado na freguesia de Sacavém, pertencente 

ao concelho de Loures, a noroeste de Lisboa. 

 
Ilustração 87 - Ortofotomapa com a localização da Quinta do Mocho, no contexto da área da 

grande Lisboa. (Google Earth, 2016) 

A localização deste bairro é bastante periférica, funcionando como um impasse 

urbanístico em que as suas vias de acesso são circundantes da urbanização, 

lingando-a sempre ao mesmo ponto de partida. A superfície da freguesia de Sacavém, 

é relativamente pouco acidentada, variando entre altitude mínima de 0 metros, junto 

ao Rio Tejo, em altitude máxima de 60 metros da fronteira de Camarate e Unhos. As 

elevações existentes na freguesia, situam-se precisamente junto ao bairro da Quinta 

do Mocho, junto ao rio Trancão (o monte de Sintra, onde se ergue o Forte de 

Sacavém) a uma altitude mínima de 38 metros, acima do nível médio das águas do 

mar e ao longo da Quinta do Mocho. Neste caso, o bairro situa-se numa área 

marcada, morfologicamente, pela irregularidade do terreno com zonas bastante 

declivosas patentes nessa área. 

                                            
71

 A designação Urbanização Terraços da Ponte foi aprovada em Agosto de 2008, antes disso, o bairro 

social era denominado como Urbanização Quinta do Mocho. (Ramalho, 2010, p.43) 
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Ilustração 88 - Ortofotomapa com a localização da 
Quinta do Mocho e os bairros envolventes. (ilustração 
nossa adaptada do Google Earth, 2016) 

 
Ilustração 89 - Ortofotomapa com a localização da Quinta do Mocho e a 
evolvente. (ilustração nossa adaptada do Google Earth, 2016) 

Podemos comprovar que a Quinta do Mocho e toda a sua envolvente são 

caracterizadas pela fragmentação a nível territorial, à semelhança do que acontece  na 

maioria das áreas de carácter suburbano. Os tecidos urbanos estão divididos entre si. 

Esta fragmentação é mais evidente na relação entre a Quinta do Mocho e a 

urbanização de luxo Terraços da Ponte, através de um eixo viário de separação que 

isola os dois bairros bilateralmente, condição essa, que influencía alguns dos 

problemas característicos do bairro. 

Para melhor compreendermos este território, começo por fazer uma breve síntese  

acerca da sua evolução territorial, nos últimos 40 anos. 

4.3.1.1. EVOLUÇÃO E ENQUADRAMENTO 

A Quinta do Mocho foi inicialmente um território desabitado, como era comum, até à 

década de 60, na periferia da AML, nomeadamente nas áreas a norte e a poente de 

Lisboa. Esses terrenos vazios, serviam para uso exclusivamente agrícola, verificando-

se então a existência de quintas privadas. Com o o aumento populacional no centro da 

cidade, inicia-se um processo de loteamento clandestino com a compra desses 

grandes terrenos vazios para construir novas habitações mais económicas. De facto, a 

população mais carenciada, viu-se obrigada a procurar alternativas mais acessíveis 

para viver de acordo com os seus rendimentos (Ramalho, 2010 p.42). Deste modo, 

começam a surgir as primeiras construções sobre esses terrenos vazios. Os edifícios 

eram projectados sem qualquer estrutura urbana aparente, sem haver um plano 
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rigoroso que tenha em consideração a topografia do terreno ou a orientação 

geográfica. Os planos realizados nesta época, eram quase todos semelhantes: malha 

ortogonal, mais ou menos reticulada e o único factor a ter em conta era encher o maior 

número de habitação possível, dentro dos limites da propriedade em questão. 

Seguindo esta linha de pensamento, na Quinta do Mocho começou também a ser 

construído um conjunto de torres habitacionais para mais uma urbanização da 

construtora Jota Pimenta72.  

Após a revolução de 1974, a construtora foi à falência e os edifícios foram 

abandonados, mantendo-se inacabados. Na mesma altura, com a vaga de imigração 

vinda das antigas colónias portuguesas em África, muitos desses imigrantes sem 

qualquer poder de compra, começaram a ocupar clandestinamente esses mesmos 

edifícios inacabados e outros construíam as suas próprias barracas no mesmo 

território. A população sem alternativas viáveis, vivia de modo precário, sujeitando-se 

às péssimas condições que aquele espaço proporcionava e sofrendo necessidades 

básicas, mas inventando soluções através do que existia como instalações 

improvisadas, electricidade desviada e com os esgotos a escorrer nas paredes ao lado 

de parabólicas e roupa estendida. 

 

                                            
72

 Empresa de construção civil fundada por João Pimenta em 1956. A construtora teve um impacto 

enorme na época, destacando-se pela dimensão dos seus empreendimentos e pelas apostas inovadoras 
relativamente aos apartamentos de baixo custo que vendia já mobilados, principalmente nos subúrbios da 
cidade de Lisboa, na região da Amadora e Loures. A Jota Pimenta apoiou-se bastante na publicidade 
através da Parodiantes de Lisboa, que terão sido os criadores da expressão “Pois, pois Jota Pimenta”, 
que tanta aceitação teve na época. Após 25 de Abril, à semelhança de tantas outras empresas, a 
construtora ficou nas mãos dos trabalhadores e não resistiu aos tempos, acabando por declarar falência e 
fechar. 
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Ilustração 90 - Fotografia da antiga Quinta do Mocho, 1998. (Photoshelter, 

2010)  

 
Ilustração 91 - Imagem de 1994 captada de uma 

reportagem televisiva para a sic, acerca da antiga 
Quinta do Mocho.(Neves, 2016) 

O território transformou-se num bairro de lata e consequentemente tornou-se num 

espaço completamente degradado (Ramalho, 2010, p.42). Para piorar essa situação, a 

presença de diferentes nacionalidades e culturas no mesmo espaço, principalmente 

dos indivíduos dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), 

proporcionaram conflitos sociais e consequentemente actos de extrema violência e 

criminalidade entre alguns grupos dentro do bairro, o que desencadeou um sentimento 

de insegurança por parte dos residentes. As autarquias cientes da situação 

disfuncional, desde cedo elaboraram um plano de urbanização para a Quinta do 

Mocho que previa construção de 1900 fogos, 400 dos quais seriam habitação social 

(Ramalho, 2010, p.42), tendo como finalidade realojar esses cidadãos clandestinos 

que aí residiam. Em 75, os terrenos imóveis são declarados de identidade pública e 

transitam para outra empresa construtora (Ramalho, 2010, p.43). O processo arrastou-

se por mais de duas décadas e só ganhou impulso quando a instituição financeira 

adquire parte do capital, pondo fim às dívidas acumuladas pela construtora Jota 

Pimenta. 

Em 1989 foram contabilizadas 63 famílias que ali residiam clandestinamente, número 

esse que veio a aumentar exponencialmente e obrigou a Câmara Municipal de Loures 

a antecipar o processo de realojamento das populações previsto para 2004 (Ramalho, 

2010, p.43), no âmbito do Programa Especial de Realojamento73, criado pelo Decreto-

Lei nº 163/93 de 7 de Maio. Em 1997 a Divisão Municipal de Habitação da Câmara 

Municipal de Loures contabilizava 3500 pessoas, ano em que se iniciam então, as 

primeiras obras para a nova urbanização da Quinta do Mocho e se dá também o inicio 

                                            
73

 O Porgrama Especial de Realojamento foi lançado em 1993 com o objetivo de um levantamento 
sistemático de quase totalidade de situações degradadas no território da Área Metropolitana de Lisboa e 
Porto. Visa proporcionar aos municípios condições para proceder à erradicação das barracas existentes, 
concedendo apoios financeiros para a construção, aquisição ou arrendamento de fogos destinados ao 
realojamento de agregados familiares residentes nessas barracas e habitantes similares.  
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à primeira fase do realojamento concluída em 2000 e a segunda em 2002 (Ramalho, 

2010, p.44). 

 
Ilustração 92 - Planta do Plano de Urbanização para a Quinta do Mocho. (ilustração nossa, adaptada de Loures Município, 2016) 

O agregado de torres habitacionais inacabadas e as barracas despareceram do 

panorama do bairro, dando lugar a um conjunto habitacional de baixo rendimento, com 

uma malha ortogonal constituída por 91 edifícios e cerca de 680 habitações (ver 

Anexo B). 
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Ilustração 93 - Planta da Quinta do Mocho. (ilustração nossa, 

adaptada de Loures Município, 2016) 

 
Ilustração 94 - Ortofotomapa da Quinta do Mocho. (ilustração 

nossa adaptada do Google Earth, 2016) 

O plano de urbanização da Quinta do Mocho entre outros factores, melhorou 

consideravelmente o aspecto físico daquele local, que inclusivamente, contém 

pequenos espaços verdes nos vazios centrais, entre os edifícios. No entanto, com o 

passar dos anos, os edifícios já apresentam alguns sinais de degradação, pela falta de 

manutenção e algum desleixo e comportamentos inapropriados no espaço, por parte 

dos habitantes do bairro. 

 
Ilustração 95 - Fotografia de parte da habitação social da Quinta do Mocho, 2002. (Tenedório, 2003) 
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Ilustração 96 - Fotografia de parte da habitação social da Quinta do Mocho, 2014. (Google Earth, 2014) 

 

 
Ilustração 97 - Fotografia de parte da habitação social da Quinta do Mocho, 2014. (Google Earth, 2014) 

Paralelamente a este processo, a uma curta distância da Quinta do Mocho, foi 

construído um condomínio de luxo, designado por Urbanização Terraços da Ponte, 

nome que é também extensível ao bairro social (Ramalho, 2010, 43). No entanto, essa 

designação só é referida nos documentos oficiais, uma vez que a população residente, 

bem como as pessoas no exterior, continuam a referir-se ao bairro social como Quinta 

do Mocho, como forma de diferenciação dos dois espaços, predominando um 

preconceito. 
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Ilustração 98 - – Edificio da Urbanização Terraços da Ponte. 

(GoogleEarth, 2014) 

 
Ilustração 99 - Edificio da Urbanização Terraços da Ponte 

(GoogleEarth, 2014). 

O processo de realojamento motivou durante alguns anos os seus moradores 

(Ramalho, 2010, p.44). O território ganhou um espaço novo, mas os conflitos antigos 

predominaram. As disputas entre grupos rivais de diferentes nacionalidades africanas, 

que procuram dominar a zona, transformaram o bairro num guetto74 impenetrável, 

sucedendo-se confrontos entre estes e as autoridades políciais que de alguma forma, 

muitas vezes intervinha desadequadamente.  

 
Ilustração 100 - Operação policial na Quinta do Mocho, 2011. (Lusa, 2011) 

 
Actualmente, são os moradores do bairro que mais sofrem com os efeitos 

comportamentais de alguns destes grupos conflituosos, sentindo-se injustiçados pelo 

olhar redutor alheio. No entanto, a segurança pública é percepcionada de forma 

distinta pelos residentes mais velhos e pelos jovens, contribuindo para a construção e 

                                            
74

 Denominação que provém do italiano, que se dá ao bairro ou região de uma cidade onde residem 

membros de uma ou mais etnias ou de um determinado grupo minoritario, por vezes, descriminados 
devido a injunções, pressões ou circunstancias económicas ou sociais.  
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desenvolvimento de associações e estratégias para lidar com os acontecimentos 

ocorrentes.  

Na imprensa, o bairro é desde sempre associado à degradação e principalmente às 

lutas entre grupos rivais e conflitos com as autoridades. Esta situação desencadeou 

um preconceito social relativamente aos moradores, por parte de quem não habita e 

frequenta o bairro, de tal modo que os transportes públicos e as empresas de entregas 

não circulavam dentro do bairro, assim como os próprios moradores ocultavam a 

morada em entrevistas de emprego. A Quinta do Mocho, manteve, deste modo o 

estigma associado à delinquência e aos episódios de criminalidade, o que 

desencadeou um isolamento. 

4.3.2. PROJECTO “O BAIRRO I O MUNDO”  

O projecto de urbanização para a nova Quinta do Mocho realizado no final da década 

de 90, proporcionou de facto uma melhoria considerável nas condições de vida dos 

moradores. No entanto o bairro, nunca perdeu a imagem negativa que é transmitida 

para o exterior. Como referi anteriormente, as divergências entre os habitantes 

permaneceram, desvalorizando os aspectos positivos presentes no bairro, como as 

associações, as atividades lúdicas, a cultura e as boas relações entre a vizinhança 

eram totalmente desvalorizados. 

Para terminar com o estigma social a que o bairro é associado, a Câmara Municipal de 

Loures em parceria com a associação artística Teatro IBISCO75 (Teatro Inter Bairros 

para a Inclusão Social e Cultura do Otimismo), decide criar o projecto “Bairro i o 

Mundo” (Silva, 2015, p.1) que visa em desmistificar essa problemática e atenuando a 

carga negativa associada ao bairro.  

O projecto envolve três pontos fundamentais que se centram na: 

- Qualificação artística dos edifícios existentes; 

- Reabilitação de equipamentos colectivos; 

                                            
75

 A Associação Teatro IBISCO nasceu em 2009, fruto do Programa Escolhas e do trabalho em rede dos 

projetos Escolhas de Loures. Surge como corolário de um processo pioneiro de Inclusão pela Arte que 
juntou jovens de 6 bairros sensíveis de Loures e que, através do Teatro, os levou a compreender os 
valores da disciplina, do trabalho em equipa e da Arte como ferramenta para a capacitação emancipação 
e autoestima. 
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- Mobilização com intuito de aumentar o sentimento de apropriação 

comunitária. 

Em Outubro de 2014, depois duma primeira acção ocorrida na Quinta da Fonte (outro 

dos bairros sociais localizados em Loures), a segunda edição do festival “O Bairro i o 

Mundo” é realizada na Quinta do Mocho e marca o arranque da requalificação dum 

espaço que pretende mostrar uma imagem diferente daquela por que é conhecido, 

com objectivos muito específicos (Silva, 2015, p.1): 

- Alteração de comportamentos na apropriação das habitações sociais, do 

património comum e do espaço público; 

- Aumento do sentimento de pertença comunitário;  

- Promoção dos talentos dos moradores dos bairros; 

- Desenvolvimento de actividades interculturais; 

- Mudança da imagem dos bairros que são noticiados sempre pelas piores 

razões e com recurso às mesmas palavras: “bairros problemáticos, 

territórios deprimidos, barril de pólvora, gangues rivais em confronto, 

crimes...” 

Neste projecto participaram vários artistas nacionais e internacionais de quase todas 

as artes para desenvolver actividades nos bairros dirigidas aos diferentes tipos de 

público. Inicialmente, realizaram-se algumas assembleias comunitárias que incluem 

organização de ideias, debates e participação voluntária em diversas actividades, para 

envolver e dinamizar os habitantes.  

A base da intervenção foi a transformação artística em que vários artistas de Arte 

Urbana, visitaram a Quinta do Mocho e aceitaram participar no projecto. 

Paralelamente foi realizada um programa cultural a ocorrer nos dias do festival que 

englobou actividades para crianças, workshops, teatro, concertos e actuação de 

músicos locais e exteriores ao bairro. Na preparação para o festival, dezenas de 

artistas urbanos foram convidados a melhorar a imagem do bairro através de pinturas, 

esculturas e graffiti de grandes dimensões nas fachadas cegas dos edifícios de 

habitação. Procedeu-se, paralelamente à reabilitação dos equipamentos colectivos de 

cultura e desporto e qualificação dos espaços verdes e zonas de lazer.  
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O projecto serviu como rampa de lançamento para um conjunto de obras que 

continuaram a ser desenvolvidas posteriormente, dando origem à Galeria de Arte 

Pública (GAP) da Quinta do Mocho.  

4.3.2.1. GALERIA DE ARTE PÚBLICA - OBRAS 

Actualmente o resultado do projecto concretizou, mais de 50 intervenções, sendo que 

o número de obras continua a aumentar gradualmente por iniciativa própria de artistas 

que descobrem o projeto.  

As obras abordam diversas temáticas, mas geralmente centram-se em questões 

sociais como a discriminação racial, os direitos das crianças, a natureza, a 

multiculturalidade, a igualdade e também o impacto da arte (Silva, 2015, p. 2). 

 
Ilustração 101 - Planta da Quinta do Mocho, com a localização das obras. (Ilustração nossa, 2016). 
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No Apêndice A são apresentadas as 50 das obras que actualmente podem ser 

visitadas na Galeria de Arte Pública da Quinta do Mocho. 

4.3.3. IMPACTO DO PROJETO 

O projeto “Bairro i o Mundo” foi o ponto de reviravolta na antiga Quinta do Mocho. Por 

um lado, a iniciativa permitiu dar a conhecer muitos artistas de rua, através dos seus 

trabalhos, possibilitando tanto aos habitantes como aos visitantes ter contacto com 

obras de arte gratuitamente. No entanto, o impacto geral prende-se mais com os 

aspetos sociais e com a desmistificação do preconceito de que a Quinta do Mocho é 

um bairro perigoso. 

A integração de actividades culturais neste projecto contribuiu para uma melhoria 

significativa a nível físico e ambiental, atraindo turistas e novos investimentos, 

proporcionando uma regeneração do edificado que se encontrava em degradação, 

enaltecendo a imagem do bairro e ao mesmo tempo, possibilitando novos postos de 

trabalho. A falta de animação e embelezamento do espaço público é uma 

característica que rapidamente condiciona a atractividade do local, uma das causas 

que leva à degradação do espaço público. 

A requalificação das fachadas dos edifícios através da Arte Urbana, permitiu uma nova 

leitura deste espaço, restituindo aos moradores um sentimento de pertença e orgulho, 

servindo também como ponto de referência para quem habita a zona. 

A Quinta do Mocho é a maior galeria de Arte Urbana da Europa, alcançando o 

segundo lugar do prémio do Conselho da Europa, o Diversity Advantge Challenge, 

uma iniciativa que premeia os projectos de inclusão social de minorias, que consigam 

atenuar preconceitos existentes (Silva, 2015, p.2).   

Para além do grande contributo artístico que proporcionou, actualmente realizam-se 

visitas guiadas, feitas pelos próprios moradores à GAP, todos os últimos sábados de 

cada mês. Há também um intuito de requalificação geral, nomeadamente na limpeza 

geral do bairro e na recuperação dos espaços verdes e de equipamentos públicos. 

Equipamentos que muita falta fizeram durante anos na vida da comunidade residente 

e que actualmente estão a ser realizados, como pude comprovar na visita à GAP. O 

resultado destas mudanças é bastante notório, aumentando o sentimento orgulho por 
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parte dos habitantes locais (Silva, 2015, p.2), sendo que a imagem negativa que o 

bairro foi sujeito ao longo das últimas décadas vai sendo desmistificada. 

Ao visitarmos a Quinta do Mocho, podemos concluir que os objectivos principais do 

projecto “O Bairro i o Mundo” foram alcançados: a imagem do bairro foi transformada 

e, principalmente, foi melhorada a vida dos seus moradores.  

 
Ilustração 102 - Quinta do Mocho. (ilustração nossa, 2016) 

 

 
Ilustração 103 - Quinta do Mocho. (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 104 – Quinta do Mocho. (ilustração nossa, 2016) 

 
Ilustração 105 - Quinta do Mocho. (ilustração nossa, 2016) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na presente dissertação procurei abordar uma perspectiva da Arte Urbana integrada 

nos espaços públicos degradados, englobando os impactos que esta assume perante 

os outros. Procurei realizar uma reflexão que não se especifique na arte em geral e 

não fuja do campo da arquitectura, mas integrá-las, uma vez que considero a Arte 

Urbana uma ferramenta imprescindível que contribui a nível positivo para a 

recuperação da arquitectura que compõe o meio urbano. Embora, na maioria dos 

casos, não se trate de uma contribuição estrutural, mas de embelezamento superficial 

do edificado, pude comprovar que a Arte Urbana é uma boa aposta, mais económica e 

principalmente com grandes repercussões a nível social, tornando os espaços 

degradados num terreno fértil e criativo para todos os indivíduos que dele se 

apropriam. 

Considerei, no entanto, imprescindível contextualizar esta vertente no âmbito da 

História da Arte, pelas diversas fases como os movimentos vanguardistas e a Arte 

Conceptual, que impulsionaram o seu aparecimento, considerando o facto de que 

grande parte das características, técnicas e linhas de pensamento utilizadas na Arte 

Urbana surgem nesses momentos e são actualmente reinterpretados e reutilizados. 

Podemos considerar que a Arte Urbana é uma continuação das artes plásticas que se 

iniciou nos anos 60, com grande destaque. Apesar de estes movimentos englobarem 

várias vertentes, todos eles partilham de princípios idênticos: o desafio ao sistema da 

arte e a um ambiente mais apelativo. 

O conceito de Arte Urbana sofreu uma constante evolução. Atualmente, é um 

movimento incorporado na cultura visual contemporânea, muito abrangente e 

questionável tendo-se alastrado por todo o mundo. Estas intervenções transformam a 

paisagem, alterando também a percepção estética das populações que residem nos 

locais onde as mesmas são realizadas, ou fazem desses os seus locais de passagem, 

criando lugares com significado, identidade e valor urbano, atribuindo diferentes tipos 

de uso. A Arte Urbana revelou, da mesma forma ser o ponto de partida para 

desenvolver novas soluções em alternativa às mais comuns, tanto ao nível de 

imagem, marketing, publicidade, como na revitalização da arquitectura e de espaços 

degradados.  

A Arte Urbana poderá representar um meio de participação dinâmica das cidades 

contemporâneas, em que os artistas têm a possibilidade de transformar espaços 
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degradados em espaços apelativos e habitáveis. A cidade ao receber intervenções 

artísticas, proporciona às comunidades projectos, que tornam o espaço democrático e 

com identidade.  

A diversidade de modelos de intervenção artística foi uma constante ao longo do 

século XX como verificámos no subcapítulo 3.1.1., influenciando a conjuntura de 

transição para o novo século XXI. A Arte Urbana tornou-se assim, num movimento 

cada vez mais abrangente, com artistas a quererem explorar a sua relação com a 

obra, optando por diferentes estratégias das precedentes que permitissem quebrar 

barreiras entre a sociedade e a arte. A conjuntura da Arte Urbana reflecte todas as 

tendências que implica oferecer novas abordagens que incorporam e conduzem a 

sociedade, ao recorrer a diversas técnicas e métodos de apresentar mensagens e ao 

mesmo tempo reinterpretando o espaço público.  

Também constatámos que a Arte Urbana presente no espaço público desenvolve uma 

relação quotidiana com o espectador, fortalecendo o diálogo entre cidadãos, 

estimulando o pensamento e definindo espaços exclusivos, constituindo relações entre 

o espectador, a obra e até com o artista. A Arte provoca, deste modo, qualidade 

estética no espaço e ainda uma dualidade da concepção da cidade como obra de arte 

ou a obra de arte na cidade. Um grande conjunto de relações envolve o contexto 

urbano, que é palco das mais diversas transformações e interações de natureza 

distinta (sociais, políticas, económicas e culturais).   

Foquei-me nos espaços públicos que se encontram em degradação e antes de me 

debruçar nos casos de estudo e nos projectos de Arte Urbana correspondentes, 

pretendi identificar e reconhecer os problemas desses territórios desqualificados, de 

modo a evidenciar a influência e sobretudo o poder que arte pode causar nos 

mesmos. Nesse sentido, como é comum a todos eles, optei pelos subúrbios de 

grandes cidades, onde a degradação é uma realidade mais evidente, também com o 

objectivo de desmistificar a ideia da vivência nas zonas periféricas, mais 

concrectamente nos bairros sociais. Apesar de serem associados constantemente ao 

estigma negativo, estes bairros revelam uma grande riqueza a nível cultural e social, 

nomeadamente no bairro da Quinta do Mocho, onde o espírito de cooperação e entre 

ajuda se encontra muito presente. Do estudo dos três bairros selecionados, constatei 

que as metodologias operacionais de envolvimento da população não são muito 

variáveis, em que é possível constatar a acção participativa das comunidades 
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residentes com as várias entidades, como os artistas fundadores, as Câmaras 

Municipais e as organizações. No primeiro caso de estudo, em Heidelberg Street, 

considerei relevante contextualizar a evolução da cidade de Detroit nos últimos 

séculos, uma vez que foi a desindustrialização e a falência ocorridas nos anos 50, que 

desencadearam todos os problemas verificados, numa cidade que outrora prosperava 

nos Estados Unidos. Essa problemática deu origem à degradação, segregação e 

violência que se instalou tanto na cidade como em toda a sua envolvente que inclui os 

bairro de McDougall-Hunt, onde de instalou um cenário desolador. O projecto em 

Heidelberg, resumiu-se e resume-se (uma vez que é um projecto em constante 

renovação) na recuperação das casas abandonadas e dos vazios de Heidelberg por 

meio da reutilização e reciclagem de materiais encontrados para a recuperação das 

poucas casas que restaram, liderado pelo artista Tyree Guyton, por iniciativa própria, 

envolvendo toda a comunidade residente e criando uma associação sem fins 

lucrativos. Em Las Palmitas, ao contrário do que acontece em Heidelberg, o projecto 

do Macro-mural foi uma iniciativa conjunta entre as autarquias da cidade, que 

contaram com a participação dos artistas que compõem a German Crew e a 

comunidade do bairro. Para além da grande transformação do espaço que unificou a 

paisagem num grandioso macro-mural, o projecto melhorou a relação entre 

moradores, proporcionando uma considerável diminuição dos índices de violência 

juvenil e de criminalidade que eram uma característica presente no bairro. Por fim, no 

bairro social da Quinta do Mocho ocorreram intervenções de Arte Urbana de variados 

artistas nas empenas dos edifícios do bairro, no âmbito do festival “O Bairro i o 

Mundo”, num trabalho conjunto entre a Câmara Municipal de Loures e o teatro 

IBISCO, com o objectivo de acabar de vez com o preconceito e melhorar a vida 

daqueles que residem no bairro. No decorrer de toda a investigação no bairro da 

Quinta do Mocho, verifiquei que alguns dos aspectos identitários da comunidade eram 

muito responsáveis pelo individualismo do bairro que, consequentemente, provocou o 

distanciamento e isolamento em relação ao exterior. O resultado final pôs fim a esse 

preconceito e atualmente o bairro, que se tornou na maior Galeria de Arte Urbana da 

Europa, é conservado e mais vivenciado pelos moradores. Os projectos de Arte 

Urbana realizados em Heidelberg Street, em Las Palmitas e na Quinta do Mocho, 

revelaram exercer uma forte componente de recuperação urbana e social. A 

participação dos residentes permitiu que os bairros correspondentes aos mesmos 

sejam apropriados por eles. Assim, podemos concluir que a intervenção artística 

associada aos bairros sociais em conjunto com as comunidades residentes é 
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entendida como um fator essencial para a revitalização urbana e para o sucesso do 

projecto, de forma a relançar a economia, promover o turismo e construir um bom 

ambiente social. 

A Arte Urbana e a recuperação do meio urbano são conceitos que têm em comum 

oferecer novas práticas e vivências às populações, oferecendo uma nova imagem. 

Exercer estas práticas em bairros sociais proporciona um estímulo de 

desenvolvimento económico nesse local devido ao elevado interesse da população em 

visitar murais e ao elevado orgulho que as comunidades moradoras sentem por esta 

vertente artística, construindo uma nova imagem de um bairro social criativo, 

empreendedor, sustentável e permitindo uma abertura dos bairros sociais à cidade. 

A Arte Urbana, de facto, enriquece a vida quotidiana, possibilitando novas associações 

(Caeiro, p.579, 2014) e novos caminhos em busca da qualidade do espaço público e 

apropriação dele por parte dos indivíduos. O que torna a Arte Urbana um parceiro 

fundamental da contemporaneidade é a sua disponibilidade e abertura para 

desenvolver criativa, imaginativa e inventivamente um território comum entre a 

linguagem corrente e o próprio entendimento quotidiano (Careiro, p. 582, 2014).    

Quando se tem em consideração a relação entre a arte e a cidade, o fenómeno 

artístico acrescenta sempre algo de sublime às dimensões estéticas e estruturais, 

adoptando significados essenciais para a caracterização da identidade nos contextos 

urbanos, para o desenvolvimento do imaginário e da cultura das pessoas que habitam 

e frequentam diariamente estes espaços, para a democratização da arte e ainda para 

a imagem visual de uma cidade mais agradável (Ribeiro, 2015). 

A Arte Urbana contribui para o usufruto de novos locais urbanos que se 

redesenvolvem e reafirmam o sentido da arte como veículo de estetização da cidade 

com o objectivo de revitalizar espaços degradados e representar uma imagem urbana 

globalizada. Também aproveitam o potencial das comunidades que lhes é próprio, 

criando um horizonte como alternativa de intervenção directa na vida das 

comunidades, contribuindo na solução de problemas sociais e urbanos. 

Ao considerar todas as particularidades aqui mencionadas, a Arte Urbana demonstra 

ser uma ferramenta viável, representando no entanto, uma pequena fração daquilo 

que poderá ser feito em prol da manutenção da arquitectura e da boa imagem do 

espaço público. 
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Ilustração 168 - Taxi House, Heidelberg 
Street, 2009. (Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 169 - Obstruction Justice 

House, Heidelberg Street, 2010. 
(Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 170 - War Room, Heidelberg 
Street, 1997. (Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 171 - Instalação, Heidelberg 
Street, 2012. (Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 172 - Motor City, 

Heidelberg Street, 2014. (Heidelberg 
Project, 2015) 

 
Ilustração 173 - Noah’s Arc, Heidelberg 
Street, 2014. (Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 174 - Oval Office, Heidelberg 
Street, 1997. (Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 175 - Faces in the Hood, 
Heidelberg Street, 1996. (Heidelberg 

Project, 2015) 

 
Ilustração 176 - Heidelberg Street, 2014. 

(Heidelberg Project, 2015) 
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Ilustração 177 - Tyree Guyton no Dotty 

Wotty Car, Heidelberg Street, 1996. 
(Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 178 - Dotty Wotty Car II, 
Heidelberg Street, 1996. (Heidelberg 

Project, 2015) 

 
Ilustração 179 - Street Scene, Heidelberg 

Street, 2013. (prettyawfulthings.com, 
2013) 

 
Ilustração 180 - Instalação, Heidelberg 
Street, 2012. (Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 181 - Information Booth, 
Heidelberg Street, 2012. (Heidelberg 

Project, 2015) 

 
Ilustração 182 - Move to the Rear: Rose 

Parks Bus, Heidelberg Street, 1998. 
(Heidelberg Project, 2015) 

 
Ilustração 183 - Doors of opportunity, 
Heidelberg Street, 1998. (Heidelberg 

Project, 2015) 

 
Ilustração 184 - Elba Ellery park, 

Heidelberg Street, 1998. (Heidelberg 
Project, 2015) 
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 ANEXO B 
Planta de Localização da Quinta do Mocho. (Loures Município, 2016) 
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 ANEXO C 
Flyer da visita guiada à GAP 
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