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A cidade é pintada todos os dias por pequenos gestos. Diminutos, quase
invisíveis. Um ato anônimo que deixa evidências. Tags, graffitis, stikers arts,
lambe-lambes, são parte destes fragmentos visíveis. Não é difícil se deslocar em
Lisboa e se deparar impressionado com a grande escala das cores que estampam
muros. A cidade que se pensa colorida, regada pelas margens do Rio Tejo, fez
do colorido dos muros uma política pública urbana. Realidade estranhamente
curiosa se pensarmos em como expressões artísticas urbanas, e quem as produz,
foram e continuam sendo criminalizados e criminalizadas.
Já ao caminhar pelas periferias de Lisboa, um bocado diferente das
brasileiras, encontramos estéticas urbanas plurais, que incluem grandes
conjuntos habitacionais, fabricas abandonadas e paisagens rurais. Desde a
década de sessenta, com a presença histórica do estado novo salazarista, a
cidade de Lisboa pensa sua descentralização, mas foi a partir da revolução
democrática do 25 de Abril de 1974 que a estética urbana da cidade se alterou
significativamente. Passados anos, percebe-se processos migratórios exógenos,
de portugueses vivendo cada vez mais em outros países, e endógenos, de cada
vez mais população africana das ex colônias portuguesas, brasileiros e ciganos
vivendo na capital portuguesa.
Nas décadas de oitenta e noventa houve um grande aumento da população
urbana, realidade que fez o governo português buscar financiamentos para a
construção dos chamados bairros sociais. Em verdade, a criação destes bairros
pelo mundo já era uma realidade1e, no caso Lisboeta, compunham o mesmo
perfil: relativamente longe da grande região central, foi uma alternativa de
(re)habitação dada pelo estado de bem-estar social para as populações pobres
que moravam em “barracas” e locais ilegais. Não é difícil perceber que a
estigmatizarão social das pessoas que viviam nesses bairros, foi e continua sendo
uma realidade, contudo, desde o início desta década, percebemos um olhar
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No continente asiático, por exemplo, desde a década de cinquenta as administrações públicas
constroem casas de moradia social. Ver:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o_social

especial para estes bairros, principalmente no que diz respeito a sua visibilidade
social, estética e política.
Quando a Europa descobriu em Portugal um país seguro, com maravilhas
naturais e históricas, que depois de quase falir fugiu da crise financeira europeia,
as políticas em prol de requalificações urbanas ditaram a rítmica do viver lisboeta.
Mas o que os muros tem a ver com isto? A relação curiosa entre investimento em
turismo e “legalização” de práticas artísticas, como a do graffiti, teve local e data
marcada. Um casamento profícuo consumado primeiramente no Bairro Alto,
antigo bairro boêmio, em meados de 2008.
Ao contar a história de como os bairros sociais têm se tornado um foco de
atenção, principalmente do departamento de patrimônio e cultura lisboeta,
necessitamos demarcar a criação Galeria de Arte Urbana (GAU) por volta do ano
de 2008. Há quem diga que a história da GAU é a história da domesticação do
que chamamos de Graffiti, que era uma expressão visual urbana muito presente
nas regiões centrais da cidade, principalmente em bairros boêmios como o Bairro
Alto e Intendente. A GAU é uma organização criada junto a Câmera de Lisboa
para “gerir a necessidade de intervenção” constatada há muitos anos nestas
regiões. Desde então muitos projetos foram executados, como a instalação de
painéis permanentes e em constante pintura no Muro das Oliveiras, Bairro Alto.
Também podemos lembrar dos projetos “Reciclando o Olhar” que pintou mais de
150 lixeiras pela cidade e “Crono” que foi o primeiro de Muralismo Urbano2 na
região central.
Contudo, onde há conexões entre trajetória histórica dos bairros sociais e
da GAU? Visto que a quantidade massiva de intervenções urbanas, como a do
graffiti, eram centralizadas e os bairros sociais não deixavam de ser esquecidos
pelo departamento de cultura, essa questão começa a fazer sentido após a
percepção dos grandes efeitos causados pela turistificação e pela gentrificação
em Lisboa. A partir do ano de 2013 há um crescimento massivo de políticas para
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Contudo Lisboa, assim como as principais capitais europeias tem uma trajetória histórica com o
muralismo político que se articulou com o período da revolução democrática. No site GAU há
algumas imagens dos murais produzidos na época (entre as décadas de 60 e 70). Alguns destes
murais sobrevivem até os dias atuais.

o turismo na cidade e é avaliada a necessidade de “descentralização turística” na
qual a GAU foi um agente político importante. Desde de seu início a GAU já havia
percebido o grau de impacto da produção de “grandes murais larga escala em
grandes empenas de prédios”. Essas pinturas murais, muitas vezes realizadas
por artistas locais, começaram também a ser produzidas por artistas urbanos
reconhecidos internacionalmente3 que vinham a Lisboa com grandes projetos
financiados pela câmera. Assim, Lisboa começa a ser vista como uma capital
mundial importante no que diz respeito a Street Art e a Arte Urbana 4 em um
sentido geral.
A grande ligação entre os Bairros Sociais e a GAU acontece em 2016 com
a primeira edição do “Festival Muro”. Este festival buscou pintar grandes paredes
no Bairro Padre Cruz, um dos primeiros deste modelo social surgidos em Lisboa
na década de sessenta. Esta política de descentralização da arte urbana na
cidade afetou de diversas formas a vida do bairro atingido pelo festival. Em maio
de 2016, com tema livre, foram pintadas mais de 60 laterais de grandes prédios
no bairro, transformando a paisagem e o campo de visualidade de quem ali vive.
No próximo ano, em 2017, seria o bairro de Marvila o escolhido para acolher o
Festival Muro, que dessa vez se concentraria em uma região específica pintando
mais de 30 empenas. Em 2018 não houve e festival por diversos motivos de
organização da GAU, porém em 2019 o festival volta a acontecer no bairro Lumiar.

Em 2013 foi realizado o projeto “Crono” nos quais artistas internacionais como Gêmeos e Blue
pintaram um grande prédio na região central de Lisboa. Este foi o primeiro projeto de grande
escala que teve repercussões seja na vida urbana, seja no campo artístico.
4 Não me aprofundo aqui nas dimensões léxicas dos termos graffiti, street art e arte urbana, porém,
para este debate, tenho como referência textos como “Porque Pintamos a cidade? Uma etnografia
do Graffiti urbano em Lisboa” (2010) de Ricardo Campos. Também ver Pedro Soares Neves
“Significado de Arte Urbana. Lisboa 2008–2014”.
3

O Festival Muro enquanto fenômeno político-visual
A instalação de grandes murais em bairros caracterizados esteticamente
por conter grandes paredões, antes cinzas, agora com uma diversidade de artes
em grande escala, teve múltiplos impactos. O primeiro é o da visualidade urbana,
o Festival Muro transformou esteticamente os bairros no qual se desenvolveu. O
mundo turístico de Lisboa, historicamente centralizado na baixa pombalina e
arredores, começa a decentralizar-se em busca de novos atrativos que levem a
Turistificação para outros lados da cidade. É nesse ponto que os moradores dos
bairros sociais começam a se organizar para ter uma contrapartida nos processos
turísticos. O graffiti e a street art fazem parte aqui de ferramentas usadas para o
turismo pensadas pela câmera de Lisboa, através da GAU.
Não há forma melhor de desenvolver aqui o que entendo por “processos
visuais em contradição”, gerados pela instalação de grandes murais em prédios
populares, do que trazer pequenas historietas sobre algumas obras que geraram
controvérsias político-visuais nas comunidades onde o Festival Muro ocorreu.
Para tanto, utilizei-me da etnografia de rua (Eckert&Rocha, 2013) municiado com
uma câmera5. Em complementação ao método etnográfico busquei realizar
entrevistas com uma série de atores sociais que agenciam estas obras como
artistas, moradores e coordenadores da GAU/Festival Muro. Também procurei
pesquisar em acervos, municipal e de famílias, imagens antigas dos bairros6. Por
fim entrei em contato com os meios de comunicação locais e as juntas de
freguesia das regiões.

5

Durante minha estadia na região de Marvila, na qual realizei visitar periódicas com intenções
etnográficas, não pude deixar de perceber os olhares curiosos dos moradores da comunidade
tinham sobre mim. Creio que não havia como ser diferente para quem carrega a estética do
estrangeiro. Elementos como mochila, câmera e caderno denunciavam o perfil exógeno. Nesse
sentido foi um desafio a interlocução com as pessoas do bairro.
6 Não trago imagens antigas dos bairros neste trabalho, visto que este acervo ainda está em
processo de organização e, acredito, desviaria um texto do seu foco principal que é abordar as
obras e as (re)aproprialções realizas por uma diversidade de agentes.

“Toda nossa senhora é nossa senhora”: etnografando agenciamentos
visuais, políticos e religiosos

Desde a pré-produção destes festivais os habitantes dos bairros, em menor
ou maior nível, reivindicam os sentidos das grandes peças de arte pública feitas
nas suas empenas, ao lado de suas janelas. No caso específico da região de
Marvila onde o tema “Lisboa: capital ibero-americana da cultura” norteou a
produção de grades murais. Contudo, debate-se o que esse tema teria haver com
a trajetória da comunidade de Marvila e até que ponto é agregador de sentidos.
Um exemplo básico disso é o da Obra “Mi Madre” feita pelo artista mexicano “Cix
Mugre” representando Nossa Senhora do Guadalupe. Prontamente os moradores
religiosos, católicos do bairro, associam a obra com Nossa Senhora da Saúde,
santa de devoção popular da região, produzindo um altar abaixo da obra.
No caso desta obra a questão da religiosidade é um debate interessante.
Seus múltiplos agenciadores trazem seus sentidos variados. Começo a trazer a
visão do próprio artista, Cix Mugre, um mexicano convidado a pintar no festival.
Através de um contato por redes sociais o artista narrou quais foram seus
objetivos e como se deu o processo de pintura.

Gostei muito de pintar em Lisboa e do contato
com a GAU que deu toda estrutura. Foi uma obra feita
em muitos dias onde foi preciso muito material. Minha
intenção foi pintar Nossa Senhora de Guadalupe,
santa de devoção muito forte onde nasci. “Mi Madre”
foi muito importante pra mim não só como artista, mas
como pessoa. A pintura do mural foi uma forma de
passar a mensagem dela, assim eu me sinto um
mensageiro.

A narrativa de Cix Mugre vai de encontro uma visão fantástica da criação
da obra onde o religioso é um ponto fundamental do processo artístico. Porém,
três anos após o festival, os moradores da comunidade, nas suas
heterogeneidades de pontos de vista, fazem um processo de ressemantização da

obra. Para dona Audelina, morado conjunto habitacional onde está inserida a
obra, ela foi uma benção de Nossa Senhora dos Remédios, santa de devoção da
região.
Fiquei muito feliz quando pintaram a minha
santinha ali. Há muita insegurança aqui e desde que
ela está me sinto mais protegida. Nossa Senhora dos
Remédios nos protege e nos dá força. Todos meses
acendo uma vela pra ela e fico sentada na frente a
admirar. Já me disseram que não é Nossa Senhora
dos Remédios, mas pra mim ela é.

Narrativas como a de Cix Mugre e de Dona Audelina comprovam, em
primeiro lugar, como podem ser contraditórios os processos de apropriação de
elementos visuais da cidade. Também é interessante percebemos, pensando
uma antropologia urbana e política, como políticas públicas urbanas como o
Festival Muro afetam e desenrolam sobre os atores sociais locais. O estado,
representado aqui pela GAU, também tem uma versão sobre estes processos,
segundo Hugo, coordenador do Festival Muro.
A peça do Cix Mugre teve um impacto, ele é um
artista mexicano, que desenhou a Nossa Senhora da
Guadalupe, que não tem nada a ver com Portugal. Foi
pintada ao lado da Associação de Moradores, que
construiu ali um altar à Nossa Senhora da Saúde e,
neste momento, há uma peregrinação com a própria
Nossa Senhora da Guadalupe. Há pessoas que nunca
tinham passado ali e que agora vão lá ver a peça, que
acham fabulosa, numa óptica de fé e não tanto
artística.

Seja do artista, da moradora ou do planejador urbano, nesse paradoxo
entre uma cidade planeja e pratica (De Certeau, 1994), percebemos os múltiplos
processos de apropriação e sentidos que geral a instalação de murais em grande
escala em bairros populares. Se o tema do evento associado a cultura iberoamericana não tinha alguma relação com as dinâmicas de Marvila, houveram
adaptações de significados por parte de quem vive ai.

Figura 1, 2 e 3 – A obra “Mi Madre” representando a virgem de devoção popular no
México foi (re)agenciada pela comunidade lisboeta. Fonte: José Luís Abalos Júnior

“Encontrando o passado e presente”: etnografando agenciamentos de
tempo, gênero e cultura
Outro exemplo é a obra “The meeting between the past and present” do
coletivo uruguaio “Licuado” Ela representa um homem de cabeça pra cima e uma
mulher de cabeça para baixo, em uma ideia de juntar o céu e a terra, dureza e
sensibilidade, na visão dos artistas. Porém muitas mulheres da comunidade de
Marvila acharam obra machista por esta assimetria entre o homem e a mulher.
Conjunto a isso, uma pequena comunidade de ciganos que vive próximo a obra
gostou do trabalho dos artistas por achar a figura do homem muito parecida com
a do seu chefe religioso.
Segundo

Mariana, coordenadora

da

organização

“Mulheres

sem

Fronteiras” que realiza visita guiadas periódicas as obras de Marvila, houve um
estranhamento muito grande por parte das mulheres da comunidade no que se
refere esta obra. O fato da obra indicar uma assimetria de gênero causou certo
desconforto o que ocasionou algumas críticas ao coletivo de artistas e a
organização do festival. Segundo a ativista
Em princípio tratamos essa obra como um
desrespeito as mulheres portuguesas e de Marvila.
Como poderiam reproduzir esse machismo que esta
nas entranhar de Portugal em uma obra como esta?
Depois que conversamos com os artistas percebemos
melhor a intenção deles, nossa indignação foi ouvida e
nos falaram do projeto de sentido da obra. Mesmo
assim é uma obra que não gosto tanto de apresentar
aos turistas que vem aca fazer as visitas guiadas.

Meses após o festival foi lançado um livro deste projeto, produzido pela
GAU para fins distribuição e explicação da história das obras. Segundo este, esta
intervenção diz respeito à uma leitura do coletivo de artistas uruguaios sobre a
história de Portugal. O primeiro plano é de um homem, agarrado ao chão, que
representa o passado, os descobrimentos, a caravela, o casaco de navegador, o
livro, etc. Em segundo, uma mulher que aponta para o céu, para o futuro, que
representa o 25 de Abril, com os cravos na mão. Os dois estão ligados na peça
em uma espécie de complementaridade histórica.

Figura 2 e 3 – A diversidade de intervenções realizadas pelo Festival Muro em 2017, Marvila,
também despertou uma diversidade de sentidos e apropriações das obras públicas. Fonte:
José Luís Abalos Júnior

Para os moradores e moradoras a obra também contém diversos sentidos.
Ao caminhar pelo bairro encontrei Joseane, uma mulher negra que mora nas
imediações da obra. Perguntei a ela como percebia a obra e o que tinha achado
no Festival Muro. Receptiva, me contou que o bairro havia crescido muito e que
o festival tinha sido um “divisor de águas” na história de Marvila. Disse-me que
seus filhos “adoram brincar ao pé das obras” e que a convivência no bairro
melhorou. Vendo que eu portava uma câmera pediu para que tirasse uma foto
dela com a obra, pois não a tinha ainda.
Hugo, coordenador da GAU, salienta como foi difícil a aceitabilidade da
obra frente a comunidade, visto que há culturas de migrantes vindos da África,
ciganos e muitos idosos na região. Certamente um dos impactos destes modelos
de festivais estão na relação que as pessoas estabelecem com os espaços, que,
segundo o gestor, passa a ser de mais apropriação e cuidado. No que se refere
a esta obra em específico Hugo comenta que
. Há ali uma comunidade cigana muito forte.
Esta peça foi feita em Outubro, 7 meses antes do Muro,
e dá logo um bruá enorme. “Porque está a mulher de
cabeça para baixo?”, era um desrespeito pelas
mulheres do bairro. “Não queremos, não gostamos, o
que isto representa?”. Mas os ciganos deste lado
gostavam muito, porque parecia um pastor baptista
cigano. Têm uma comunidade religiosa grande. E esse
confronto no espaço público é muito grande, porque
permite gerir uma discussão informal sobre arte e
sobre o que ela representa para nós.

Figura 4: Joseane, moradora do bairro de Marvila, em frente a obra do “Coletivo Licuando”.
Fonte: José Luís Abalos Júnior

Conclusões

As redes de significações envolvidas na projeção e realização de murais
em grande escala, em um bairro popular, são múltiplas e produzem o que
denomino de processos visuais em contradição. Como apontei são “processos”
pelo fato do mural estar sempre reestabelecendo sentidos novos dentro da
comunidade o ressemantiza de variadas formas. São “visuais” por estarmos
falando de imagens e imaginários presentes em uma cultura visual (Campos,
2011). E, finalmente, em “contradição” por que esta rede se sentidos envolve
múltiplos agentes que destoam, em maior ou menor nível, entre si.
Tensões como estas, vividas na cotidianidade de bairros sociais
impactados por festivais de muralismo em Lisboa, são ricas para análise
etnográfica na qual se busca o entendimento de processos visuais em
contradição. A política das imagens e os agenciamentos que comunidades locais
fazem das grandes pinturas murais é o que procuro demonstrar através deste
trabalho. Para tanto, recorro as histórias específicas dos bairros sociais e a das
políticas de cultura e turismo em Lisboa. As paredes dos pobres, lembradas pelas
políticas de descentralização da cultura e do turismo, são paredes de
controversas estéticas e contrassensos políticos.
A descentralização da cultura e de desenvolvimento territorial, apostas das
políticas públicas urbanas e de equipamentos públicos como GAU, podem são
não serem vistas com tão bons olhos assim. Há quem diga que esse foco nos
bairros sociais faz parte de uma política de guetização e reafirmação da
estiguimatização presente. Ser vistos, não é sinônimo serem olhados e ouvidos,
como diz uma moradora do bairro da Quinta do Mocho, também alvo de
intervenções deste tipo. Além disso, com a descentralização e o desenvolvimento
territorial podem vir junto a turistificação e a curiosa gentrificação de bairros
populares decentralizados.
Até que ponto decentralizar o desenvolvimento urbano, utilizando-se do
graffiti e do muralismo pra isto, afeta a vida das pessoas? Murais em grandes
escalas, pintados em empenas de casas pobres, vão “além da cor” e representam,

de fato, uma transformação social e urbana? Essas questões nascem dentro da
proposta de pensar os desafios e as perspectivas de uma antropologia urbana,
que se mistura e se suja na mesma tinta, que uma antropologia visual, da arte, da
política, e outras mais. Nesse sentido essas imagens nas paredes pobres, os
conflitos gerados nas formas de apropriações, nos instigam a pensar nas ide
interseccionalidades áreas de pesquisa e do campo etnográfico.
Este trabalho refletiu sobre comunidades pobres, caracterizadas pelos
sentidos da estigmatização social, vivendo em bairros repletos de arte urbana em
grandes escalas. No que o Festival Muro muda a imagem destas localidades?
Quais são as apropriações, adequações de sentido, que os moradores
reivindicam das obras de artes pintadas ao lado de suas janelas? O debate sobre
o impacto das Street Art em bairros populares é também um debate sobre
visualidades e políticas e uma boa ferramenta de discursão para pensarmos
diferenças e agenciamentos políticos e imagéticos. Ou seja, o que estou
chamando de “etnografia de processos visuais em contradição”, diz respeito pra
mim, também, a questão de como uma antropologia Urbana, uma antropologia
política, uma antropologia da arte e uma antropologia visual, podem ser pensadas
em conjunto em um campo etnográfico.
“Venha visitar num lugar colorido, repleto de artes e culturas” exclama uma
propaganda de relacionada as políticas de turismo e da iniciativa imobiliária,
buscando vender apartamentos privados em Padre Cruz e Marvila. As faces da
descentralização cultural e do desenvolvimento urbano são múltiplas. Associadas
ao mercado imobiliário e ao lento e gradual enobrecimento de áreas pobres, estes
dois verbos conjugados: descentralizar e desenvolver, dizem muito sobre o que
uma antropologia urbana e política pode contribuir (e ser resistência) nos estudos
de imagem e visualidades urbanas.
Nota: Essa pesquisa foi realizada com apoio da concessão de bolsa de
doutoramento sanduíche (PDSE/2018) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES)
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