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A Arte Urbana tem, nos últimos anos, encontrado grande projecção pelo 
mundo surgindo como um tipo de comunicação visual “alternativa”, no 
sentido em que sugere constantemente novas imagens e pontos de vista. 
Muitas são as ferramentas e técnicas utilizadas na sua implementação, 
mas um ponto que se destaca de comum a todas elas é sem dúvida o tipo 
de intervenção da acção. Nomeadamente se consideram intervenções na 
rua e noutros locais alternativos aos convencionais, através de mensagens 
e processos diferentes, que no geral pretendem interagir com os observa-
dores, directa ou indirectamente. 

Em contacto com as constantes mudanças e instabilidades sociais e 
económicas, e apesar das constantes discussões sobre a Arte Urbana e o 
seu impacto na sociedade, pensamos ser seguro afirmar que a receptivi-
dade a este tipo de expressão é cada vez maior e que diferentes tipos de 
intervenções no espaço urbano são cada vez mais frequentes.

Com isto posto, consideramos o facto das diferentes aplicações de uma 
arte/comunicação pública poderem, ao mesmo tempo, interceder sobre 
a sociedade, tornando-se mais úteis e pertinentes. 

De modo a fundamentar a hipótese colocada, é objectivo da presente 
proposta desenvolver uma revisão e crítica literária, contextualizando a 
Arte Urbana no presente século XXI. Indicar as principais características 
da Arte Urbana e enumerar os diversos modos como estas intervenções 
actuam na rua exemplificando com trabalhos de artistas e diferentes 
iniciativas. Observar os diferentes modos como aproveitam as potenciali-
dades dos espaços disponíveis e as interferências que realizam.

O nosso objectivo é desenvolver, assim, uma proposta para a comuni-
cação de uma exposição que considere esse tipo de características recor-
rendo, por exemplo, a outros suportes no contexto do espaço urbano que 
não os habituais. Através do desenvolvimento de cerca de vinte peças 
distribuídas pela zona de Belém (zona escolhida por ser um dos pontos 
culturais e turísticos principais da cidade de Lisboa), desde o Jardim 
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Vasco da Gama ao Jardim da Praça do Império, até às imediações do 
Centro Cultural de Belém, terminando no local da exposição: o espaço 
Garagem-Sul.

Distribuindo-as por diferentes pontos e apropriando diferentes espaços, 
como caixas de electricidade, tampas de esgoto e degraus, pretendemos 
mostrar como é possível “ganhar” com este tipo de acção/intervenção, 
estabelecendo ao mesmo tempo uma utilidade específica, como o de 
comunicar uma qualquer informação mais concreta.
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Street Art has found, in the last years, a huge projection around the 
world as an “alternative” type of visual communication, in the sense that 
constantly suggests new images and new points of view. There are a lot 
of tools and technics that can be used, but within every one of them 
there’s one common thing: the intervention of the action. Considering 
interventions in the streets and other “alternative” places, interventions 
with different messages, implemented through different processes that, 
in general, include an interaction with the observant, direct or indirectly. 

Assuming the frequent social and economical instabilities, and despite 
repeated discussions about Street Art and its impact in society, we found 
that it’s safe to say that this kind of self-expression is more and more 
accepted, and more frequent. 

With this in mind, we consider that different applications of a public art/
communication can, while interceding on society, be more useful and 
relevant.

To support the hypothesis, it’s our goal to review and develop a literary 
critic, contextualizing Street Art in the XXI century. Indicate the main 
features of Street Art and enumerate the various ways in which these 
interventions operate on the street, exemplifying with works of artists and 
different initiatives; and note different ways of exploring available spaces.

Our final aim is to develop a proposal for the communication of an exhi-
bition that considers such characteristics, by using other media than the 
usual, in the context of urban space. Through the development of about 
twenty pieces distributed by the Belém area (one of the main cultural 
and touristic centers of Lisbon), from the Vasco da Gama and the Praça 
do Império garden, to the Centro Cultural de Belém, ending at the exhi-
bition site: the Garagem-Sul.
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By applying communication pieces on different and “alternative” 
supports/spots (like electricity boxes, sewer covers or steps for example), 
we intend to show how it's possible to "win" with this type of action/
intervention, while establishing a specific utility such as communicating 
concrete information. 
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As imagens constituem uma parte essencial da comunicação humana, 
fazem parte de uma linguagem que, tal como todas as outras, necessita 
de ser percebida pelo espectador. No entanto, esta percepção depende 
não só do que aprendemos ao longo da nossa vida e do que nos é trans-
mitido, mas também das nossas próprias experiências. 

Todos recebemos a informação de forma diferente e são utilizados 
diferentes processos e métodos na transmissão dessa informação. Não 
obstante, uma imagem contém outras considerações para além da 
sua forma ou significado. Desde o contexto, às temáticas e assuntos 
implícitos, até a figuração, todos os componentes de uma imagem são 
essenciais para uma verdadeira percepção e compreensão. A comuni-
cação visual procura encontrar e explorar uma unanimidade equilibrada 
entre todos estes aspectos, e desenvolver peças que respondam a deter-
minados objectivos.

Inúmeras são as mensagens e identidades visuais que recebemos, involun-
tariamente ou não, no nosso dia-a-dia. Desde que acordamos e entramos 
em contacto com os nossos objectos pessoais, desde que saímos à rua e 
observamos tudo o que sucede fora do nosso alcance, até ao momento 
em que entramos em contacto com as imensas tecnologias que estão 
à nossa disposição que nos é transmitida uma série contínua, de novas 
informações. O modo como estas informações são conduzidas até nós 
podem igualmente diferir no contexto, intenção e no meio pelo qual 
as recebemos. Com diferentes conjunturas a ter em conta, todo o tipo 
de comunicação que é transferido visualmente difere devido às necessi-
dades de cada um. Seja esta originada numa instituição, empresa, organ-
ização ou apenas a partir de necessidades pessoais, a comunicação surge 
de diversas maneiras e cada vez mais criativas. 

Numa era de globalização e mercados inconstantes é cada vez mais 
necessário responder a problemas com uma maior perspicácia. Assim 
como os novos objectos que surgem fazem parte de toda uma cultura 
material e influenciam a qualidade do nosso dia-a-dia, os designers e cria-

1.1 INTRODUÇÃO
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tivos procuram encontrar soluções inovadoras para os desafios impostos 
pelas novas necessidades da sociedade. 

Em todas as áreas do Design se encontram maneiras distintas de repre-
sentar funções, atitudes, ideias e valores. O Design de Comunicação 
explora toda uma linguagem visual, ao trabalhar o texto e a imagem com 
esse mesmo objectivo, da forma mais correcta e eficaz possível. 

Ao mesmo tempo, captar e manter o interesse são outros dois intuitos 
do processo. Torna-se importante criar uma ligação emocional e 
oferecer novas sensações ao observador/receptor, de modo a melhorar 
a experiência do consumidor e, para além disso, afectá-lo de alguma 
maneira, provocar uma reacção. No entanto, esta conjugação é cada vez 
mais desafiante.

FIGURA 1.  
Fracção do anúncio televiso para a Standard Chartered, realizado por Sagmeister&Walsh. Retirado de <http://
www.sagmeisterwalsh.com/work/project/standard-chartered-commercial/> [Consultado a 22 de Setembro 
de 2013]
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Ao vivermos uma era de inovação, em que os suportes digitais aumentam 
e os suportes físicos começam a perder força; numa era em que surgem 
constantemente novas tecnologias e novos meios de comunicação; a 
atenção dos observadores tornou-se mais dispersa e as pessoas detectam 
facilmente se uma determinada informação lhes interessa ou não. São 
determinantes os esforços para desenvolver peças mais interessantes, que 
correspondam às expectativas dos observadores e principalmente que 
lhes transmitam o essencial.

Ao mesmo tempo, e numa fase em que as redes sociais se afirmam 
como presentes, e até essenciais no quotidiano da maioria das pessoas 
e empresas, a Comunicação Social, entenda-se a Imprensa, continua a 
ter um papel significativo como difusor de todo o tipo de informação. O 
Marketing é uma das principais fontes de inovação nesta Comunicação 
Social, sendo um sector que tem vindo a desenvolver técnicas e estraté-
gias de comunicação e persuasão muito próprias e competentes. Tende a 
representar não alguém, mas algo: uma marca. Somos constantemente 
bombardeados com os inúmeros produtos e serviços que a publicidade 
nos “oferece” e todos os outdoors, mupis e cartazes constituem definitiva-
mente uma parte essencial de toda a informação com a qual entramos em 
contacto diariamente, e compõem ainda a nossa “imagem” de cidade.

Um outro tipo de informação visual que recebemos cada vez com mais 
frequência em diferentes locais são as produções denominadas de peças 
de Arte Urbana/Street Art. São peças desenvolvidas por artistas e cria-
tivos, que utilizam o espaço público como suporte e a paisagem urbana 
como “cenário”. Com o objectivo de comunicar algo, uma mensagem, 
um ponto de vista, uma chamada de atenção, que pressupõe objectivos 
mais ou menos correctos. Um registo de memória ou simplesmente um 
trabalho gráfico, representam valores e expressões pessoais. 

O número deste tipo de trabalhos artísticos implementados em Portugal 
tem vindo a aumentar de um modo significativo. Realizados de modo 
independentemente, ou mesmo com apoios exteriores, o que já ocorre 
com maior frequência, trata-se de um tipo de intervenção que é cada vez 
melhor recebido pelas diferentes populações, não tanto encarado como 
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uma manifestação de vandalismo mas sim como representações alterna-
tivas às existentes. Ou seja, tratam-se de peças, igualmente, de comuni-
cação com uma vertente mais interventiva ou decorativa, não possuindo 
um intuito de propagação como as de Publicidade.

Em qualquer tipo de comunicação é cada vez mais comum recorrer 
a métodos alternativos. Com uma maior oferta de materiais, suportes, 
diferentes aplicações e técnicas as possibilidades a explorar revelam-se 
infindas. Não apenas em Portugal e não apenas nas várias vertentes da 
Arte Urbana. Também a Publicidade por exemplo recorre a novas estra-
tégias, como a realização de acções de guerrilha como complemento aos 
conceitos e campanhas de marketing.

A Arte Urbana/Pública já existe há muito e é caracterizada por ser muito 
flexível nas diferentes vertentes que abrange. 

A liberdade de expressão, a ética e as diferentes abordagens são conceitos 
que podem ser postos em causa mas estes trabalhos apelam na sua totali-
dade, enquanto elementos de comunicação, para uma maior conscien-
cialização da sociedade. Pretendem alterar padrões de indivíduos e/ou 
da sociedade em geral, por não possuírem necessariamente um público-
alvo específico. Pretendem expôr os seus pontos de vista, ao mostrar 
novas opções e possibilidades através de um trabalho, que pelas suas 
características, é considerado artístico.

As intervenções deste género ocorrem e não apenas em sítios isolados. 
A maioria destes artistas não intervém num único local, nem apenas 
numa cidade ou num só país. Viajam frequentemente e visitam novos 
centros e periferias, ao deixar as suas próprias “marcas” pessoais, variando 
a mensagem e a representação, muitas vezes adaptando-se a esse local 
específico. 

Ao utilizarem as ruas como “galerias de arte pública”1, os diferentes 
autores expõem as suas peças, por vezes entrando em contacto com as 
comunidades, respondendo muitas vezes a certas necessidades culturais 
e sociais. 

1 Os artistas de Arte Urbana inserem as suas obras e instalações em espaços do espaço público, que tomam 
como disponíveis. Apropriam-se de paredes por exemplo, como se a cidade se tratasse de um museu a “céu 
aberto”, totalmente de livre acesso.
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Da mesma forma, não terá igualmente o Design de Comunicação e 
Gráfico um papel relevante na intervenção urbana? Não será a infor-
mação que nos é transmitida e o modo como a mesma é veiculada, 
um factor determinante do nosso dia-a-dia, no qual tomamos decisões 
e tomamos posições influenciadas por estas mesma informações? Não 
deverão ser, as consequências das inúmeras peças de comunicação que 
são desenvolvidas, tomadas em consideração no processo de produção? 
Não poderá, o Design de Comunicação, ter uma afirmação diferente 
perante a sociedade ainda mais útil, tendo a possibilidade de responder 
a determinados problemas culturais e sociais? E, porque não, explorar 
espaços urbanos vazios e disponíveis para a aplicação dessas peças?

Com o presente trabalho de investigação é nosso objectivo reconhecer 
as potencialidades que podemos retirar ao considerar as técnicas e os 
métodos de intervenções urbanas e reconhecer o carácter polivalente da 
Comunicação Visual. 

Acreditamos que ao cruzar as áreas temáticas abordadas realizaremos 
uma investigação relevante e chegaremos a conclusões pertinentes. É 
essencial uma motivação pessoal sólida e esta é facilmente traduzida, 
nesta investigação, pela intercepção de áreas de interesse pessoal com a 
área de estudo da proponente. Ao ter em conta o percurso académico, 
como aluna de Artes Visuais e licenciada em Design, acreditamos que 
com a formação académica corrente reunimos o necessário para um 
trabalho de investigação significativo. 
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No contexto social mundial actual, no qual se pode observar uma 
frequente agitação e revolta, é necessário reflectir em que aspectos a 
nossa experiência de vida nas coletividades e sociedade pode melhorar, e 
como poderemos continuar a contribuir para tal. 

Tendo em conta a área temática e o âmbito desta investigação está subja-
cente a interrogação sobre a influência e o impacto da Arte Urbana na 
sociedade como objecto de comunicação. No entanto, ao considerarmos 
os meios e os métodos (e não os motivos) com que os autores desen-
volvem as peças e as aplicam no espaço, acreditamos que podemos 
retirar benefícios concretos do processo.

Essencialmente, pretendemos reflectir sobre o modo como recebemos 
informação e de que maneira podemos contribuir para o campo de 
investigação do Design de Comunicação explorando novos métodos. 

Desse modo, e após termos identificado uma certa insuficiência geral 
na divulgação de eventos culturais, de exposições por exemplo, consid-
eramos importante, e até de certa maneira necessário, explorar novas 
formas de as divulgar. 

1.2 ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO

De que formas poderá o Design de Comunicação beneficiar com a Arte 
Urbana para, através de diferentes técnicas e abordagens, contribuir para 
uma intervenção mais útil social e culturalmente?

1.3 QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
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Toda a recolha e análise da informação, o estado de arte e a contex-
tualização teórica realizada, irão auxiliar este projecto ao fundamentar 
toda a base teórica e conceptual na acção de intervenção, para além de 
proporcionar as oportunidades necessárias para observar e escolher os 
materiais e técnicas mais apropriados.

É nossa aspiração desafiar tradições e definições estabelecidas, explorar 
aplicações mais criativas e desenvolver soluções de comunicação inova-
doras no contexto do espaço urbano. 

Pretendemos que os resultados deste trabalho de investigação, e sobr-
etudo o projecto desenvolvido, se posicionem como pertinentes, como 
um ponto de partida para novas ideias e respostas aos desafios actuais, e 
para uma comunicação mais eficiente e sustentável.

Com o desenvolvimento da componente prática do presente trabalho 
de investigação pretendemos explorar o carácter efémero deste tipo 
de intervenções, e do tipo de experiências momentâneas que propor-
cionam, assim como apreciar maneiras como peças de comunicação, 
que pretendem transmitir informações e contêm significados concretos, 
podem funcionar do mesmo modo.

Pretendemos desenvolver peças com interesse visual para que a trans-
missão de informação ocorra mais naturalmente e alcance um público 
mais diversificado, ao mesmo tempo que compõem parcialmente a nossa 
“imagem” de cidade. 

Considerando que alguns problemas sociais, como a exclusão social, 
provêm da degradação de muitos espaços, acreditamos nas potenciali-
dades da exploração e promoção do espaço urbano através da Arte, e da 
Comunicação em geral. 

1.4 OBJECTIVOS

OBJECTIVOS GERAIS
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› Contextualizar a Arte Urbana no presente século XXI, identificar as 
suas principais características e os diferentes modos como exploram as 
potencialidades do espaço urbano.

› Assumir os métodos da Arte Urbana e recorrer a diversos lugares, como 
veículo para a comunicação de mensagens e significados. Desenvolver 
o “lugar” como um meio, ao integrar textos e determinadas peças no 
ambiente urbano, tirando partido dos espaços disponíveis.

› Ilustrar de que maneira a Comunicação se pode inserir num certo meio 
e surpreender os cidadãos, ao aproveitar os diversos suportes que a cidade 
oferece, através de um projecto gráfico que siga esse tipo de princípios.

Com base no projecto intitulado “Sob diversos ângulos” (ver Anexo 1) 
iniciado na unidade curricular de Design de Comunicação III, no 1º 
semestre do 2º ano do Mestrado em Design de Comunicação do ano 
lectivo de 2012/2013, pretendemos dar continuidade a esse tipo de 
projecto ao realizar acções distintas das intervenções de Arte Urbana, 
que se podem observar maioritariamente como estímulos visuais. Através 
da aplicação de texto/imagem em suportes “alternativos” como caixas de 
electricidade, tampas de esgoto, escadas e passeios, entre outros. 

As imagens da figura 2., do projecto “Sob diversos ângulos”, exempli-
ficam uma das aplicações possíveis: de modo a promover um concerto 
foram destacadas partes de músicas que iriam compôr o espectáculo e 
distribuídas pelas diversas tampas existentes nesta rua. O observador, 
após encontrar uma série de textos diferentes ao longo da rua, deparar-
se-ia com a comunicação que esclarece o contexto e promove o evento.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
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FIGURA 2.  

Pormenores do projecto 'Sob diversos ângulos', 

desenvolvido pela proponente. Arquivo pessoal.
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Para concretizar a presente investigação com sucesso foi indispensável 
um planeamento rigoroso das diversas fases, concentradas em duas prin-
cipais. A investigação teórico-prática foi, assim, desenvolvida recorrendo 
a uma metodologia mista de base qualitativa, com uma investigação 
activa numa fase posterior.

Numa fase inicial, através de uma metodologia qualitativa, foram 
enumeradas e consideradas metodologias características da Arte Urbana, 
expondo diversas técnicas e práticas, considerando uma possível apli-
cação das mesmas no contexto da Comunicação Visual e do Design 
Gráfico. 

Foi desenvolvido todo um Estado de Arte, através de uma revisão e crítica 
literária, que proporcionou a base teórica e, ao mesmo tempo, concep-
tual da fase seguinte: a resposta à hipótese levantada e a componente 
prática (projectual) da investigação. 

Em adição, recorremos ainda à metodologia de Casos de Estudo, de 
modo a complementar toda a investigação. A nossa escolha recaiu sobre 
a análise do percurso e projectos do artista francês JR.

Consequentemente, o processo de investigação envolveu, para além 
da actualização de informação, a formulação do projecto e o testar da 
hipótese, assim como a interpretação dos resultados. 

Para uma aplicação ao campo e contribuição para a área de investigação 
e temática, é importante ter em conta que este foi um processo contínuo, 
em constante reavaliação no seu desenvolvimento. 

1.5 DESENHO DE INVESTIGAÇÃO
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1.5.1 ORGANOGRAMA

FIGURA 3.  

Organograma metodológico.
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Num primeiro capítulo, e após uma introdução às temáticas a abordar, 
são enumerados os vários parâmetros que enquadram e orientam todo o 
desenvolvimento da investigação, incluindo pontos relacionados com o 
âmbito e a problemática da investigação. São também mencionados os 
objectivos pretendidos, bem como a metodologia adoptada.

No segundo capítulo iremos focar a temática da Comunicação e as suas 
diversas ferramentas visuais enquanto produtoras e impulsionadoras de 
interacção social. Abordando por exemplo, questões sobre códigos e 
estruturas, que proporcionam diferentes tipos de mensagens e signifi-
cados, iremos especificar, posteriormente, sobre a Comunicação Visual 
e o modo como elementos como texto e imagem se relacionam. 

Ao incidir ainda sobre o domínio do Design de Comunicação, abor-
daremos as diferentes funções que este engloba, bem como conceitos 
diversos e concomitantes tais como: Cultura Visual, “consumo visual” 
ou “objectos de culto”. 

No terceiro capítulo destacaremos a Arte como um dos fundamentos 
para as múltiplas expressões visuais desenvolvidas até ao presente século 
XXI. 

De modo a contextualizar a Arte Urbana, iremos promover uma reflexão 
sobre diferentes momentos como a Pop Art e a Arte Conceptual que 
elucidaram acerca do surgimento e desenvolvimento destas tendências. 
Destacaremos o modo como o “objecto de arte” tem sido sucessivamente 
reformulado, assumindo progressivamente uma desvinculação com o 
espaço convencional do museu.

Num quarto capítulo tentaremos intersectar outras noções/conceitos 
que inevitavelmente nos poderão surgir quando se consideram as prin-
cipais áreas temáticas do presente trabalho de investigação, bem como 
o seu cruzamento. Partindo por exemplo do modo como os criadores 
podem agir participando de forma activa na sociedade ou os modos 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
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como as actividades de designer e artista se encontram relacionadas ou 
desvinculadas.

No quinto capítulo focaremos um Caso de Estudo, nomeadamente o 
do artista JR. A partir da observação e analise da evolução da sua obra, 
procuraremos destacar as diferentes técnicas e abordagens defendidas, 
considerando que são exemplos fiéis do tipo de acções e intervenções 
que as obras de Arte Urbana se propõem a fazer.

No sexto capítulo assumiremos a componente projectual da inves-
tigação que surge como um pretexto para testar as nossas questões de 
investigação. Através de uma metodologia de Investigação Activa, iremos 
desenvolver uma proposta de comunicação para uma exposição, tendo 
em conta os princípios que distinguem as intervenções de Arte Urbana 
como peças aplicadas em espaços “alternativos”.

O sétimo capítulo será composto pela convergência das observações e 
leituras realizadas que, juntamente com a realização do projecto, irão 
permitir a formulação das conclusões e eventuais considerações finais.
Por último, serão reunidos os elementos pós-textuais, nomeadamente a 
Bibliografia consultada, o Glossário e os Anexos, outros documentos que 
complementaram a investigação.
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"Hoje, o valor das coisas, trata sobretudo do valor da sua promessa 

simbólica, o valor conotativo dos argumentos que lhe dão sentido. 

Esse valor associado à marca do produto, é de natureza cultural 

e reside na cabeça de quem o sabe descodificar, interpretar e 

compreender, condição necessária para que o possa vir a adquirir. 

(...) As marcas são entidades imateriais que concentram o desejo; 

são a alma da economia. O design opera neste nível, desenhando 

interfaces culturais, desenhando novos argumentos de vida, insu-

flando de humanidade a tecnologia. Trata-se, portanto, de um 

processo de comunicação na interface entre produtor e consu-

midor e esta é, claramente, uma competência do design: desenhar 

artefactos e dispositivos de interface cultural."2

Francisco Providência
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A transcrição de Francisco Providência, relaciona alguns dos conceitos 
principais desta investigação, cuja interpretação desencadeia inevitavel-
mente o levantamento de outros. Com um olhar receptivo e analítico, 
iremos cruzar conceitos como o de valor e o de informação, reter a 
ligação que existe entre imagens, produtos e cultura, observar ideias de 
representação e explorar de que maneiras o desenho, e logo o Design, 
pode sugerir variações viáveis a estruturas estabelecidas. Sendo uma das 
nossas principais ambições o desenvolvimento de interfaces culturais3 

assumimos como ponto de partida o processo que promove qualquer tipo 
de progresso: o da Comunicação. 

Em Design Gráfico em Portugal – Formas e expressões da cultura visual do 
século XX, Fragoso (2012) trata sobre o “século das imagens”, expondo 
um “tempo ambíguo e efémero” particular. 

A autora destaca as técnicas e tecnologias que marcaram o desenvolto 
do século XX, e sucessivamente do presente século XXI, que aliadas às 
experiências e competências adquiridas e aos recursos adoptados em 
diferentes momentos, permitiram a “formulação de novos problemas 
de ordem prática (...) que, por sua vez, exigiram novos conhecimentos 
científicos, possibilitando novos meios de expressão e comunicação”. 
(Fragoso, 2012, p.74)

Concordamos, em sequência, com a alusão às constantes transformações 
do mundo e da sociedade como “o” agente estimulador das múltiplas 
expressões visuais que os últimos cem anos compreenderam. O que, de 
certa forma, nos permite desde já posicionar o enquadramento cultural, 
o contexto social e político, e ainda as técnicas desenvolvidas num certo 
momento histórico, como factores decisivos no desenvolvimento das 
referidas expressões visuais, e consequentemente como característicos 
do processo de comunicação.

2.1 COMUNICAÇÃO

3 Entenda-se interface cultural como uma ligação, como uma “ponte” que proporciona algum tipo de conheci-
mento, que proporciona uma conexão entre o saber e o experimentar.

2 Retirado do prólogo redigido por Francisco Providência em Raposo (2008).
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A produção e a troca de comunicação só se torna possível com a 
construção de determinados significados e mensagens. Estas mensagens 
resultam de várias relações conjugadas e têm como base signos, sinais e 
códigos que são interpretados através das regras culturais da sociedade.

O filósofo C. Pierce4 concebeu, no início do século XX, um modelo de 
signo específico, dividindo-o em três componentes influentes: represent-
ante, objecto e interpretante. Por outro lado, e segundo a ciência dos 
signos pensada na mesma época por Saussurre5, a Semiologia, os signos 
são compostos apenas por significado, o conceito ao qual está associado 
ou ao que se refere directamente; e por significante, o veículo material 
segundo o qual essa referência acontece6. (Raposo, 2008). 

Uma vez que são as diferenças entre os signos que geram significados 
dentro de um código ou estrutura (a mesma palavra, por exemplo, pode 
ter significados distintos se for apresentada em diferentes contextos), 
podemos, desde já e independentemente da escolha de uma das teorias, 
considerar os signos como convencionais e culturais. 

A teoria de Saussurre, que defendemos como a mais apropriada, expõe 
três tipos de signos principais: ícone, índice e símbolo. Enquanto que 
um ícone reproduz algo pela semelhança com um objecto, como um 
mapa ou uma fotografia, um índice expõe uma relação com o objecto 
e um símbolo reproduz uma determinada ideia, com uma carga mais 
complexa.7 (Barnard, 2005). 

No entanto, e embora seja possível esclarecer os diferentes tipos de 
signos com exemplos isolados, existem representações que combinam 

2.1.1 | SINAIS, CÓDIGOS E ESTRUTURAS

4 Filósofo, cientista e matemático americano (1839-1914). Influenciado pelo seu pai, Benjamin Peirce 
(matemático, físico e astrónomo), formou-se na Universidade de Harvard em Física e Matemática. Os últimos 
30 anos de sua vida foram dedicados a estudos acerca da Semiótica, teoria que desenvolveu sobre a lógica e 
representação dos signos.
5 Linguista e filósofo suíço (1857-1913). As suas teorias serviram de base para muitos dos progressos e aborda-
gens desenvolvidas no século XX como o Estruturalismo. 

6 Um exemplo eficaz para melhor compreender esta teoria é apresentado por Raposo (2008,p.9). A bandeira, 
como um objecto e uma das maneiras de representar um país é, segundo a teoria semiológica, o significante e o 
respectivo país invocado, o significado. 

7 Como a apreciação muito comum, nas sociedades ocidentais, das rosas como simbólicas de um sentimento 
ou momento romântico.
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mais do que uma das características enumeradas e que aliadas a outras 
apreciações, como a denotação ou conotação, tratam diferentes tipos 
de significado. O que possibilita a representação de diferentes tipos de 
informação visual e o número infindo de mensagens através das quais 
comunicamos.

Uma vez que a comunicação consiste num processo que termina com a 
interpretação e reacção do observador, o observador deve ser capaz de a 
compreender e de reconhecer os signos que compõem a mensagem. É 
essencial, portanto, considerar uma série de factores na sua construção, 
na sua maioria culturais. 

No base da vida social a troca de ideias e informações são os princi-
pais agentes de interacção e relação entre as pessoas. Raposo (2008, p.7) 
descreve a comunicação como uma ferramenta para ordenar a inter-
acção humana, como uma forma de “produzir, manter, concertar, trans-
formar” e organizar a realidade dentro da Sociedade. 

Se adoptarmos ainda a noção de Cultura como o conjunto de valores e 
crenças dos diversos grupos sociais (Barnard, 2005, p.67), posicionamos 
a Comunicação como sendo os infindos modos segundo os quais esses 
valores e crenças são transmitidos, reproduzidos e contestados; ou poder-
emos ainda, condensar essa noção, resumindo a comunicação a uma 
troca de mensagens e valores.

A abordagem da Semiologia, em oposição às teorias de comunicação, é 
ainda defendida por vários autores para clarificar esta noção. Destacando 
o facto da interpretação dos códigos envolver forçosamente um obser-
vador, as teorias semiológicas assumem uma contribuição por parte do 
utilizador como óbvia e necessária e, logo, influente no processo.

No entanto, a complexidade do processo de Comunicação é, de certa 
maneira, incontornável devido a todas as vertentes que abrange. É impor-

2.1.2 | MENSAGENS, MEIOS E SIGNIFICADOS



52  ›  CAPÍTULO 2

tante reconhecer à partida a existência de diferentes tipos de comuni-
cação, definir o significado e a função que se pretende concretizar com 
essa comunicação.

A natureza da mensagem e as diferentes formas de a comunicar, os 
conteúdos que compõem a mensagem, os respectivos meios adoptados 
e, ainda, as consequências que a respectiva troca de mensagens e valores 
possa ter são factores relevantes. Destacam-se sobretudo as inúmeras 
acções que se podem desencadear posteriormente, por exemplo.

Podemos concluir, assim, que a Comunicação não só orienta como 
também produz e desenvolve a interacção da sociedade. Tal como 
destaca Barnard (2005), ao mesmo tempo que promove e orienta a inter-
acção humana, desenvolve as diferentes posições culturais que compõem 
a sociedade. 

2.1.3 | A COMUNICAÇÃO COMO FENÓMENO CULTURAL

Ao considerarmos que os originadores e participantes do processo de 
comunicação são influenciados pelas “forças, tendências e deriva do 
complexo cultural” (Fragoso, 2012, p.286) estabelecemos, mais uma 
vez, o peso da vertente cultural e social na comunicação e na construção 
de mensagens.

Os diversos elementos da mensagem são reconhecidos ou não pelos 
observadores, e, para que ocorra um reconhecimento, e logo uma inter-
pretação correcta, aqueles têm que ser aprendidos e interpretados, esta-
belecendo a comunicação como um fenómeno cultural.

Deste modo, a Comunicação pode resumir-se a uma relação entre 
cultura e significado, através das diferentes disposições desses signifi-
cados, e uma das maneiras de essa relação se concretizar é visualmente, 
através da organização de um determinado espaço. 
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Ao revisitar a referência de Fragoso sobre o surgimento de novos obstáculos 
durante o século XX particularmente, cujas soluções contribuíram para 
o desenvolvimento de novos conhecimentos e consequentemente para 
a evolução de novos meios de expressão, aproveitamos o destaque da 
autora ao âmbito das Artes Plásticas e introduzimos desde já uma das 
questões de investigação deste trabalho: a relação do Design com um 
panorama artístico. 

Através das sucessivas experiências que os artistas plásticos realizaram 
ao longo dos consecutivos movimentos artísticos desse período, e da 
contínua rejeição de meios convencionais, estes proporcionaram conjun-
turas inéditas e determinantes para a evolução da comunicação, princi-
palmente a nível visual. A autora afirma mesmo que “é da aliança entre 
a arte e a indústria que arranca o design do século XX”. 

Considerando ainda que “a língua e as artes são, certamente, os veículos 
de coesão cultural mais patentes” (Fragoso, 2012 p.73), não podemos 
deixar de destacar o vínculo entre as duas principais áreas de estudo do 
presente trabalho de investigação que pretendemos observar: a Comuni-
cação Visual e a Arte. 

É um dos objectivos explorar e aprofundar a intersecção destas duas 
áreas, com o intuito de demonstrar a sua relevância para a área do 
Design Gráfico e do Design de Comunicação, e como meios e técnicas 
“alternativas” se podem revelar eficazes e vantajosas no processo de 
comunicação. 
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Uma vez que a comunicação pode ser produzida de inúmeras maneiras, 
focamos como primeiro objecto de estudo desta investigação a Comuni-
cação Visual, que se apresenta geralmente através de veículos materiais.

Assente essencialmente em elementos como imagem ou texto, a Comu-
nicação Visual engloba ainda outros fundamentais como a cor, forma, 
proporção, dimensão, entre outros. São todos estes elementos que formam 
toda uma determinada linguagem visual escolhida para construir deter-
minados significados e transmitir uma determinada mensagem e/ou 
informação. Através de meios visuais, o interesse, primeiramente visual e 
logo de seguida cultural, social ou económico, é despertado. 

2.2 COMUNICAÇÃO VISUAL

2.2.1 | IMAGEM E TEXTO

Barnard (2005) enumera, no seu terceiro capítulo de Graphic Design 
as Communication algumas das relações que se exploram para construir 
os significados pretendidos no contexto da Comunicação Visual. Dest-
acamos uma que consideramos das mais relevantes: a relação entre 
imagem e texto. 

Roland Barthes8 expõe o texto como sendo uma “rede aberta de refer-
ências” com palavras estabelecidas num determinado contexto, estrutur-
adas num discurso ou texto, para que sejam entendidas. Lupton (2006), 
por sua vez, torna-se mais específica posicionando a Tipografia como a 
face da linguagem, e refere os símbolos e ícones como uma espécie de 
“padrões tipográficos”. Ao apreciarmos o texto como uma manifestação 
visual da linguagem, podemos considerar a tipografia como um modo de 
interpretar a comunicação: um texto, formata um tipo de conteúdo, de 
informação, forma “um corpo estável de ideias” para ser interpretado, e 
a Tipografia auxilia na assimilação da informação. 

8 Escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês (1915-1980). Desenvolveu inúmeras pesquisas 
sobre a Linguagem defendendo teorias estruturalistas e semiológicas, influenciado por Ferdinand de Saussure. 
Em 1953 lança o seu primeiro livro, O Grau Zero da Escritura, através do qual condena a crítica literária tradicional 
e estabelece uma distinção entre "língua", "escrita" e "estilo".
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Antes do século XV a forma das palavras era apoiada na Caligrafia, e 
o desenho das letras era condicionado pelos “gestos do corpo” e movi-
mentos da mão. Com a invenção da tipografia e dos caracteres móveis 
por Johannes Gutenberg no século XV, começaram a ser escolhidas 
novas formas, mais leves e arredondadas que contradiziam o aspecto 
apresentado pelas tendências góticas por exemplo, muito pontiagudas. 
Esta inovação assegurou um ponto de viragem sobre o conceito de 
escrita, assim revolucionado nos países do Ocidente. 

Como consequência surgiram, cada vez mais, novos tipos de letra, e 
a classificação de tipos estabelecida principalmente a partir do século 
XIX pelos impressores da época, proporcionou um sistema de categori-
zação primário que consistia na distinção das características visuais das 
mesmas. (Lupton, 2006)

Como resultado da promoção da indústria e com a evolução de novas 
técnicas, nomeadamente a impressão com tipos móveis, desenvolveram-
se novas maneiras de comunicar. No âmbito da Tipografia foram desen-
volvidos novos “recursos visuais” que exploraram o texto, o seu arranjo e 
disposição no suporte. 

FIGURA 4.  
Composição do século XVI de Lucas Cranach the Elder, na qual 
o artista recorre apenas a um tipo de letra, gótica, que se cara-
cteriza por ser mais densa. (Meggs, 2006, p.90)

FIGURA 5.  
Página de 'Calvin’s Commentary' de 
1667, de Jan Jacob Schipper. Já é pos-
sível observar algumas variações, 
tanto no tipo de letra, mais leve e de 
formas mais arredondadas, como nos 
diferentes tamanhos do texto. (Meggs, 
2006, p.116)
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O conceito de imagem tal como o de texto foi, da mesma forma, conqui-
stando novas dimensões e conduzindo diferentes valores ao longo de 
diversos momentos históricos. As Iluminuras por exemplo, que consistem 
em pequenos ornamentos ou ilustrações de página, são rapidamente iden-
tificadas com a Idade Média, época em que as imagens eram utilizadas 
essencialmente sobre temáticas e documentos religiosos, focando cenas 
bíblicas e recorrendo a grandes cargas simbólicas nas representações. 
Posteriormente, na época da Revolução Industrial, e considerando um 
novo contexto social e económico, foram reconhecidas vantagens que 
o material impresso proporcionava para divulgar os “novos” produtos e 
serviços surgidos. Já no século XX, os diferentes tipos de aplicação da 
imagem, como ferramenta para comunicar e expressar algum tipo de 
significado ou ideia, reflectiram toda a atmosfera de experimentação, 
com as ideias exploradas com as vanguardas artísticas por exemplo, que 
Fragoso (2012) expõe como um período de “reinvenção permanente”.

Com o surgimento de novos meios instrumentais, como a madeira, bem 
como de outras técnicas como a litografia, foi possível explorar a produção 
e a inclusão da imagem no suporte e as possibilidades de expressão dos 
cartazes aumentaram consideravelmente, ainda, com a adição de cor. A 
apreciação da imagem e a sua utilização ganhou, posteriormente, novas 
extensões principalmente com o progresso da Fotografia9. 

Com o aperfeiçoamento da imagem fotográfica, a reprodução de 
imagens “reais”, a noção da imagem como uma espécie de registo ou 
testemunho foi cada vez mais explorada e, como actividade, posicionou-
se desde cedo como popular e propícia a uma prática amadora. Mais 
recentemente, com a transição do processo analógico para o digital 
as fotografias ganharam ainda novas “vidas”. Actualmente, e uma vez 
reveladas, podem não só ser impressas como também digitalizadas, e até 
modificadas, aumentando os modos como podem ser preservadas. O que 
intensifica o factor temporal associado à técnica. 

9 Em 'A Fotografia', Bauret (1992) descreve a evolução da técnica e destaca como o aperfeiçoamento do equi-
pamento teve incidências importantes sobre a sua crescente utilização. Destaca os progressos relativamente à 
iluminação artificial por exemplo, que proporcionaram novas possibilidades tanto nos espaços interiores como 
nos exteriores, e o modo como os progressos sobre a qualidade dos suportes de impressão e processos afect-
aram, não só a forma de fotografar, mas também os temas tratados. Destaca o aperfeiçoamento das cores 
conquistado pelos irmãos Lumiere, o acrescento de novos acessórios nas máquinas, a invenção do zoom, e até 
a mobilidade gradual que os equipamentos foram adquirindo.
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Apesar de empregados isoladamente como qualquer outro símbolo, 
elementos visuais como a imagem e o texto são conjugados de inúmeras 
formas, geralmente como apoios um do outro. 

Podem ser utilizados para clarificar uma imagem como uma descrição, 
seja em forma de bloco de texto corrido, legenda ou título, e uma imagem 
pode auxiliar na interpretação de um determinado texto ao ilustrar a 
mensagem ou os conceitos que se pretendem comunicar, por exemplo. 

É relevante, no entanto, mencionar que essas relações são delimitadas 
segundo uma função particular e, uma vez que na sua concretização 
vão ser alvo de interpretação, esta pode ocorrer de diversas maneiras.  
Barnard (2005) evidencia: se por um lado o uso de texto pode auxiliar a 
interpretação de uma imagem pode igualmente limitá-la ou, por outro, 
a utilização isolada dessa mesma imagem pode ser insuficiente para uma 
interpretação correcta. 

FIGURA 6.  
Página de 'Horae Beatus Virginis 
Mariae' de Philippe Pigouchet, 1498. 
(Meggs, 2006, p.92)

FIGURA 7.  
'Mona Lisa' de Leonardo 
da Vinci, 1503-05. Re-
nascimento. Retirado de 
< h t t p : / / s m a r t h i s t o r y .
khanacademy.org/leon-
a r d o - m o n a - l i s a . h t m l > 
[Consultado a 13 de No-
vembro de 2013]

FIGURA 8.  
A primeira fotografia de que há registo de 
1826, por Joseph Nièpce. Retirado de <http://
marcosmilozi.wordpress.com/2012/05/18/
um-resumo-sobre-a-origem-da-fotografia/> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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De certa forma estes exemplos demonstram, mais uma vez, a importância 
do leitor/receptor na criação do significado e na verificação da eficácia 
e poder da comunicação. Enumerar resumidamente as capacidades que 
o uso de cada elemento possibilita (combinados ou isolados) revelasse 
uma tarefa de certa maneira impraticável mas enfatizamos o facto de 
que, através de diversos processos técnicos e de todas as possíveis manip-
ulações de imagem, é possível criar ou reforçar, ainda mais, sentidos 
e significados. Metáforas visuais, por exemplo, são muitos comuns na 
Publicidade para representar e qualificar produtos. 

Posicionamos, desde já, a Publicidade como outro exemplo concreto de 
produção de comunicação. Pelas evoluções enumeradas que têm vindo 
a caracterizar elementos visuais como as imagens e o texto podemos 
concluir que essas mesmas evoluções corresponderam a necessidades 
particulares das épocas logo, são ao mesmo tempo produtos da cultura. 

Bauret (1992) destaca, por exemplo, que no contexto da Imprensa a 
imagem fotográfica substituiu ilustrações e igualou a importância do 
texto, assegurando igualmente a função descritiva de uma determi-
nada informação. A área da Publicidade, por exemplo, desenvolveu-se 
aproveitando as características emergidas de uma sociedade industrial 
com novos valores e novos hábitos, uma sociedade associada ao consumo 
em massa.

É a sociedade que cria a comunicação visual, interpreta e lhe dá signifi-
cado. No entanto, compreender uma gramática visual de ideias pode 
deter alguns obstáculos. A criação de composições requer a combinação 
de significados conceptuais, sociais e emocionais que não são compreen-

2.2.2 | COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO

“A informação visual é normalmente apresentada de modo 

a permitir que o leitor a descubra, raciocine sobre ela, a 

comunique, a registe e a retenha.” (Jury, 2007, p.114)
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didos da mesma forma em diferentes culturas. Partindo do facto de que 
as várias culturas existentes se diferenciam principalmente pela respec-
tiva Língua, as diferentes linguagens manifestam-se através de signos 
distintos, e o modo de recepção e interpretação pode ser diferente em 
diferentes culturas. 

Atentemos ao exemplo da ordem de leitura. No caso de um texto escrito, 
nas culturas ocidentais, a ordem de leitura é da esquerda para a direita 
mas se compararmos com um exemplo específico de uma publicação 
japonesa, a manga, o mesmo não ocorre: a leitura deste livro realiza-se 
do fim para o início, da última para a primeira página.

No entanto, a leitura de um objecto é apenas uma das formas de inter-
pretação da informação, e da comunicação em geral. Ao conjugarmos 
texto com imagem como se opera nas mangas de uma maneira carac-
terística, são construídas uma série de relações distintas, e as hipóteses de 
leitura e interpretação aumentam consideravelmente. 

Os diferentes elementos podem estar relacionados de diferentes modos. 
O tratamento, por parte do leitor, de uma sequência contínua de palavras, 
o ritmo e a leitura de uma página de texto ou mesmo de um livro, por 
exemplo, é diferente da de um jornal. Conforme o espaço disponível, e 
a função que o objecto vai desempenhar, os diversos elementos visuais 
são conjugados para produzir os significados pretendidos. A estrutura dos 
vários elementos pode ser explorada não só visualmente mas também 
contextualmente ao serem determinadas certas hierarquias de infor-
mação, de importância ou relevância, como expõe Barnard (2005, p.41).

Ao serem conjugados outros atributos aos primeiros elementos visuais 
como o espacejamento, a pontuação ou a posição na página de um 
texto, formando toda uma composição visual, as diversas hierarquias 
organizam o conteúdo e determinam a estrutura espacial. Lupton (2006, 
p.67) descreve uma adaptação das palavras do “mundo do som para o 
mundo do espaço visual” e a possibilidade de “expressar o significado de 
palavras e ideias espacejando, dimensionando e posicionando as letras 
na página”.
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A noção de estrutura, à qual nos referimos anteriormente, tem, de igual 
modo, ganho novas dimensões principalmente desde os finais do século 
XX. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, como o computador 
e a Internet, passámos a receber uma maior quantidade de informação 
através de meios digitais, no quais encontramos uma maior diversidade 
de estruturas de organização de informação, de relação e direcção de 
informação. 

Ao abordarmos termos como técnica e tecnologia pode ser útil especificar. 
Fragoso (2012) menciona a diferença entre os dois termos apontando 
a primeira como um saber aplicado, que implica a realização de uma 
determinada operação, enquanto que a tecnologia conflui geralmente 
para produtos. 

Como uma acção que implica saberes, a aplicação de uma técnica repre-
senta, assim, uma convergência de experiências e aptidões que, tal como 
a autora defende, proporciona uma multiplicidade de aplicações. É esta 
diversidade, e as hipóteses que o uso de técnicas proporciona, que iremos 
destacar ao longo do presente trabalho de investigação.

 “A eficácia da comunicação visual assenta nos conceitos 

que subjazem à mensagem, mas também nos meios 

técnicos que a permitem e que, por sua vez, a condicionam 

e fazem evoluir.” (Fragoso, 2012, p.45)
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O Design de Comunicação é um âmbito bastante amplo e, actual-
mente, ainda não se encontra uma definição concreta para o descrever. 
O próprio termo “design”, e as diferentes apropriações que teve ao longo 
das últimas décadas para descrever todas as práticas relacionadas com a 
área, contribuíram para este facto. Adoptando a noção de Jorge Frascara 
(1988), entendemos ainda a área do Design Gráfico como uma espécie 
de categoria dentro da área do Design de Comunicação que organiza a 
comunicação visual na sociedade. 

Considerando-o como uma actividade que envolve um processo de 
projecto e criação de um produto/objecto (entenda-se este como peça de 
comunicação) com uma mensagem e objectivos projectados, com vista 
a provocar impacto no observador. 

2.3 DESIGN DE COMUNICAÇÃO

"Integrar fisicamente forma e conteúdo talvez tenha sido o 

impulso mais persistente da arte e do design do século XX.” 

(Lupton, 2006, p.74)

Nesta investigação adoptamos a noção de Design Gráfico como uma 
actividade cultural e social, mas ao mesmo tempo económica, invo-
cando o fundamento de Barnard (2006, pág.57). Uma vez que o Design 
Gráfico é um dos sistemas através dos quais os valores e crenças da socie-
dade são comunicados e reproduzidos, torna-se ao mesmo tempo uma 
das maneiras de produzir e desenvolver as relações sociais, económicas e 
culturais dentro dessa mesma sociedade. Afirmação que salienta o facto 
desta actividade se ter desenvolvido pelas necessidades de cada época. 

A linguagem e a comunicação, como actividades interactivas, são 
afectadas pela cultura e sofrem mudanças que resultam do tempo e 
outros agentes. A área do Design Gráfico não é excepção e muitos dos 
seus meios e características surgiram com momentos que marcaram o 
século XX.

2.3.1 | FUNÇÃO
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10 Movimento artístico dos finais do século XIX e inícios do século XX, caracterizado pelo seu estilo decorativo 
e formas orgânicas. Apesar deste movimento se ter manifestado também através da pintura e escultura, foi 
através da arquitectura e das artes gráficas que mais se estabeleceu.

Numa fase inicial, por exemplo, os cartazes desenvolvidos na época da 
Art Nouveau10 que comunicavam diversas actividades, respeitavam um 
carácter maioritariamente decorativo e traduziam uma tendência “orna-
mental” particular. Os elementos visuais eram conjugados de modo a 
promover os “interesses” de um ambiente cultural e social específico, 
apresentados através de expressões visuais próprias que respeitavam o 
contexto social onde estavam presentes. 

Noutro momento, com o período que compreende as duas grandes guerras 
mundiais iniciado no limiar do século XX, e mais uma vez directamente 
relacionado com o contexto social e político da época, surgiram novas 
necessidades que promoveram, maioritariamente, a produção de peças 
de carácter informativo e de identificação. Os diferentes postos dos mili-
tares, por exemplo, foram diferenciados através de um sistema de sinais 
específicos para uma melhor organização, e as diferentes hierarquias e 
comandos de autoridade eram distinguidos por diferentes símbolos e 
emblemas. (Hollis, 2001)

Outros códigos visuais, como diagramas e ilustrações, posicionaram-se 
como ferramentas úteis para a instrução, mas não só. Todo este período 
compreendeu ainda a evolução de outro género de comunicação: a 
propaganda política. Através de mensagens projectadas e produzidas 
cuidadosamente, os cartazes posicionaram-se como fortes ferramentas 
para comunicar e expressar as ideologias, promover o recrutamento e 
um maior envolvimento dos cidadãos em todo o panorama político. 

Hoje em dia, já na segunda década do século XXI, os posters e cartazes 
continuam a ser um dos principais meios de divulgação e promoção dos 
diferentes partidos e ideologias. 

Os designers gráficos recorrem a várias ferramentas e operações visuais 
na produção das peças de comunicação. A Tipografia, por exemplo, 
recorre apenas à forma das letras e organização das palavras, enquanto 
que outras áreas recorrem maioritariamente à figuração e imagem, como 
a Ilustração. (Heller e Vienne, 2012)
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Os dois exemplos mencionados anteriormente não são, de todo, os únicos. 
Foram muitos outros os momentos que impulsionaram o arranque da 
actividade e profissão do Design Gráfico.11  

Em Symbol (Baterman e Hyland, 2011) David Gibbs evidencia, que os 
símbolos são desenvolvidos para serem repetidos e reconhecidos. 
A maioria dos símbolos gráficos, com os quais nos deparamos no dia-
a-dia, encontram-se já de certa forma estabelecidos. São símbolos que 
representam algo ou alguém, um produto, uma empresa, uma institu-
ição ou organização, geralmente uma marca. Fazem parte de um sistema 
visual, normalmente desenvolvido por designers gráficos, que originam 
identidades visuais para se poderem destacar dos restantes. Atendendo 
à exposição de Raposo (2008, p.9) sobre as marcas apreciamos, assim, o 
Design Gráfico como um “intermediário” na comunicação dessas organ-
izações com o público.

FIGURA 9.  
Poster de Henri de Toulouse-Lautrec de 1891. 
Pertencente à época da Art Nouveau, promove 
o entretenimento no Moulin Rouge. Retirado 
de <http://www.designhistory.org/Poster_
pages/LaBelleEpoque.html> [Consultado a 13 
de Setembro de 2013]

FIGURA 10.  
Poster “I Want you for US Army” de 1917. O autor, James 
Montgomery Flagg, recorre à figura do Uncle Sam, uma 
personificação do governo americano, para apelar ao recru-
tamento de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. 
Retirado de <http://www.loc.gov/pictures/resource/
ppmsc.03521/> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

11 O livro “100 Ideas That Changed Graphic Design" de Heller e Vienne (2012), mostrasse muito útil ao apresentar 
uma série de técnicas e situações que foram apropriadas, e que se apresentaram como importantes para o 
estabelecimento da área ao mesmo tempo que comprovam a multiplicidade de aplicações que podem servir de 
recurso para esta actividade. São enumeradas técnicas como a colagem ou a fotomontagem, elementos gráficos 
como pictogramas, “pointing fingers” ou blocos de cores, ferramentas como grelhas, documentos como mani-
festos ou ainda métodos como o Design Thinking ou o do-it-yourself, que caracterizam o processo de concepção 
e execução.
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Pela multiplicidade e propriedades visuais do Design Gráfico, e das 
diferentes linguagens que concebe, as discussões sobre a dimensão e 
extensão desta actividade resumem-se muitas vezes a uma principal, 
com incidência na vertente criativa. 

2.3.2 | REPRESENTAÇÃO

As diferenças entre Arte e Design são tópicos frequentes de discussão e 
análise. Embora essa distinção não seja um dos objectivos do presente 
trabalho de investigação, sentimo-nos na necessidade de abordar alguns 
dos aspectos que relacionam as duas áreas temáticas, ou algumas das 
características que as distinguem sem, no entanto, exercer comparações 
mais significativas.

Como reflexos, ambas as actividades operam para representar ideias 
através de diversos elementos e meios. Ambas têm um público e, com 
a concretização das peças que produzem, vão ser alvo de interpretação 
mas a função/objectivo de cada uma difere. Enquanto que a maioria 
das tendências artísticas, e os respectivos artistas, adoptam a imagem da 
sociedade à sua própria sensibilidade, o Design reproduz essa imagem. 
(Ferrari, 2011, p.138)

Na produção de Arte o artista não tem a necessidade de respeitar deter-
minados códigos culturais por exemplo e as peças podem sempre ser 
exibidas em diversas partes do mundo. Uma peça de Design Gráfico 
ocorre dentro de um contexto cultural específico, e apesar de poder 
ser visualizada e apreciada noutro âmbito, serve para comunicar e/ou 
desafiar valores sociais, culturais e económicos de onde é produzida. 

No entanto, a auto-expressão e liberdade criativa, segundo Barnard 
(2005), não se sustenta como factor diferenciador válido uma vez que 
tanto o Design Gráfico como a Arte, dependerem das estruturas e 
convenções às quais recorrem. Na realização de uma pintura, o artista 
encontra, tal como o designer, algumas condicionantes desde o início: 
pode, por exemplo, estar limitado a uma determinada quantidade de 
pigmentos que pode utilizar ou aos utensílios que tem disponíveis, tal 
como o designer gráfico. 
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Por um lado, a Arte é maioritariamente associada à auto-expressão de 
um artista e a uma “necessidade interior” que é materializada através 
da peça, por outro o Design Gráfico é geralmente referido como um 
processo de resolução de problemas, de procura de soluções para prob-
lemas de comunicação. No entanto, ambas as actividades recorrem a 
conceitos e ideias logo, a criatividade, não tem qualquer sustentação 
enquanto agente diferenciador. Ambas as actividades são actividades 
criativas e, como menciona o autor, são ambas maneiras de produzir, 
descrever e comunicar visualmente a experiência da “realidade”. São 
dois modos de dar significado à experiência e de a comunicar. (Barnard, 
2005, p.172)

No texto intitulado Design Gráfico: uma arte plástica ou uma ciência 
social?12, Jorge Frascara (1988) reflecte sobre as influências que certos 
movimentos artísticos tiveram no Design Gráfico e que, apesar de 
promoverem a área contribuíram para uma evolução sem uma reflexão 
teórica (um dos factores críticos negativos da presente investigação). 

Movimentos vanguardistas como o Futurismo13, por exemplo, explo-
raram o uso da Tipografia, o tamanho e forma das letras, e como difer-
entes posições resultavam em diferentes composições (ver figura 11 na 
página seguinte). Através de conjugações dinâmicas quebraram com 
algumas noções tradicionais da organização de página, e consequente-
mente do espaço em branco por exemplo, que juntamente com outras 
técnicas como colagem e montagem traduziam a celebração da tecno-
logia e das máquinas característica do movimento. 

Outros, como o Construtivismo14, exploraram uma vertente mais social, 
com os artistas a produzirem peças com o objectivo de introduzir a Arte 
no dia-a-dia. No entanto, ao desenvolverem peças muito complexas visu-
almente elevaram a estética das composições sem ter em conta a sua 
eficácia. Os artistas recorriam a linguagens visuais demasiado geomé-
tricas e abstractas, como exemplifica a figura 12 (ver página seguinte), 
que se revelaram inapropriadas para uma comunicação em massa. 

12 Tradução livre do título original: “Graphic Design: fine art or social science?”
13 Movimento italiano fundado em 1909 por Filippo Tommaso Marinetti, que abrangeu as artes plásticas e a 
Literatura. Rejeitando o passado, estes artistas exaltavam a Guerra e promoviam a indústria, e conceitos como 
“velocidade” e “progresso”.
14 Movimento iniciado no contexto da Revolução Russa de 1917, com o objectivo de desenvolver objectos de arte 
que fossem compreensíveis para todos, defendendo-a como essencial para o quotidiano. 
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FIGURA 11.  
Capa do livro 'Zang Tumb Tumb' de 1914, 
de Filippo Marinetti. Retirado de <http://
www.designhistory.org/Avant_Garde_
pages/Futurism.html> [Consultado a 13 
de Setembro de 2013]

FIGURA 12.  
Poster Beat the Whites with the Red Wedge de El Lissitzsky, 
1920. Retirado de <http://www.designishistory.com/1920/
el-lissitzky/> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

Ao estar posicionado como um reflexo da sociedade onde actua, o Design 
Gráfico estabelece desde logo uma função social compreensível. A Arte, 
por seu lado, posiciona-se principalmente como produtora de objectos 
de fruição estética ou conceptual, sem uma função definida durante o 
processo criativo. 

Parece-nos, então, relevante o conceito de Frascara quando refere a 
responsabilidade social como um dos principais factores que distingue 
o Design Gráfico, e todas as restantes áreas abrangidas pelo Design de 
Comunicação, da Arte. 

Apesar das formas e composições poderem ser determinadas e modifi-
cadas pelas preferências do Designer, como são as de uma obra de Arte, 
a mensagem/significado tem que ser reconhecível pelos observadores. 
Ou seja, ao contrário da Arte, o Design de Comunicação, tem como 
objectivo principal uma comunicação clara e eficaz da mensagem que 
pretende transmitir, através de elementos reconhecíveis. Para além disso, 
o designer planeia uma produção (industrial) da sua peça contrariamente 
aos artistas, como refere Hollis (2001, p.8). 
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2.3.3 | DIRECÇÃO

A actividade do Design Gráfico não se posiciona, assim, apenas como 
uma maneira de produzir e estabelecer a identidade e a existência de 
classes sociais e instituições. Ao mesmo tempo que surge como uma 
maneira de assegurar essas identidades, pode ser utilizada para desafiar 
e resistir às mesmas e, portanto, são sempre dirigidas a alguém; a um 
público. 

Através da sua produção, a área do Design Gráfico, tal como referido 
anteriormente, assegura uma função económica evidente. Ao comunicar 
determinados valores e ao representar certas identidades ou instituições, 
promove o consumo e posiciona-se como uma ponte entre a cultura 
e a economia de uma sociedade. Desenvolve ainda peças e produtos 
que identificam os vários grupos e classes sociais, bem como as respec-
tivas crenças, e pode ter impacto no desenvolvimento dessas mesmas 
identidades.

Ao incluir uma vertente económica, o Design Gráfico não pode, logo à 
partida e tal como aponta Barnard (2005, p.85), ser um veículo de mensa-
gens inocentes ou neutras, uma vez que pretende sempre chegar a um 
determinado público. Através das peças que produz e dos elementos que 
conjuga nessas mesmas peças, pretende sempre atingir um determinado 
grupo de pessoas, independentemente da “natureza” da informação.

“Estudar Comunicação é examinar o próprio processo social, 

no qual formas e símbolos significativos são desenvolvidos, 

compreendidos e usados.”15 (Barnard, 2005, p.67) 

15 Tradução livre de "To study communication is to examine the actual social process wherein significant sym-
bolic forms are created, apprehended and used."
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Howells (2003) afirma que vivemos num mundo extremamente visual. O 
sucesso da comunicação está relacionado com as convenções presentes 
numa determinada mensagem, e os estímulos visuais que se coordenam 
numa composição têm grande peso nesse sucesso. No entanto, existem 
diversas maneiras de “ler” uma imagem. Posicionamos, assim, a Cultura 
Visual como a área que compreende os diferentes modos como os signifi-
cados são criados e transmitidos no referido mundo visual, estudando-os. 
Ao analisarmos os diferentes elementos de uma composição visual, 
encontramos pormenores e atributos que explicam o seu contexto, 
conferindo-lhe ainda uma determinada dimensão histórica e temporal. 

Características relacionadas com o conteúdo, como a definição da cate-
goria e observação dos elementos figurativos, ou com a forma, através de 
propriedades estilísticas e dos materiais utilizados, proporcionam difer-
entes tipos de apreciação.

Adicionalmente, podem ainda ser utilizados outros métodos de análise 
visual. Villas Boas (2010, p.15) refere, por exemplo, a Iconografia e Icon-
ologia, e a Semiótica, como das mais utilizadas. 

No entanto, Howells (2003, p.5) destaca o facto da interpretação das 
imagens, em geral, ocorrer de modo muito rápido. Através de uma leitura e 
interpretação rápida lemos, vemos e interpretamos recorrendo ao hábito, 
comentando essencialmente os elementos com os quais estamos famil-
iarizados, e não através de um processo mais cuidado. Essencialmente, e 
devido ao facto de vivermos em Sociedade, as imagens ganham, não só 
valor individual mas ao mesmo tempo, através das sucessivas exibições e 
interpretações, um valor coletivo. 

Atentamos à ideia de Waclaweck (2011, p.159), quando a autora refere a 
preocupação da Cultura Visual com as experiências de “consumo visual”, 
e pensamos ser correcto acrescentar que esse consumo está inevitavel-
mente relacionado com o contexto social onde ocorrem as experiências. 

2.4 CULTURA VISUAL



CAPÍTULO 2    ‹  69

Apesar de uma pintura estar exposta num determinado museu, confir-
mando o seu estatuto de obra de arte, a sua qualidade, importância ou 
valor podem ser discutidos de inúmeras maneiras pelo simples facto de 
cada indivíduo ter a sua vivência e experiências pessoais. Como parte 
essencial da nossa cultura, atribuímos um determinado valor senti-
mental ou de uso às inúmeras imagens com as quais nos deparamos no 
dia-a-dia mas é, no entanto, a Sociedade, no seu conjunto, que constrói 
e atribui os diferentes tipos de importância e influência de uma imagem. 
Independentemente de opiniões, valores, e mesmo gostos individuais é 
possível encontrar, em qualquer sociedade, “objectos clássicos de culto”. 
(Vilas Boas, 2010, p.94) 

Destacamos, assim, que a noção de cultura visual se encontra estreita-
mente relacionada com a de imagem popular. Conceito que remetemos, 
naturalmente, para o movimento artístico da Pop Art16.

Considerando que a História da Arte é genericamente exposta como 
uma “narrativa” de tendências artísticas, reconhecemos que as diferentes 
tendências não só posicionam valores estilísticos distintos como também 
reconheceram diferentes noções de valor conforme a época. Promov-
endo a cultura de massas, os artistas da Pop Art desenvolveram peças à 
volta de objectos de consumo visuais, desde produtos a pessoas, concen-
trando a temática a imagens populares e associando directamente o 
comércio e a cultura. 

FIGURA 13.  
'Mona Lisa' de Leonardo DaVinci no Museu Louvre. Fotografia 
de Lydie France/EPA. Retirado de <http://www.theguardian.
com/artanddesign/jonathanjonesblog/2009/mar/09/
mona-lisa-tourist-snappers-louvre> [Consultado a 13 de Se-
tembro de 2013]

FIGURA 14. 
Reinterpretação da pintura de Mona Lisa 
por FontFace. Retirado de <http://www.
fatbombers.com/urban-art/fontface-
interview/> [Consultado a 13 de Setembro 
de 2013]

16 Movimento artístico da década de 1950, que explorou a relação entre a sociedade de consumo da época e o 
objecto de arte.
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Segundo Villas Boas (2010, p.97) “os produtores de objectos podem 
determinar os hábitos dos consumidores”. Se recordarmos as áreas da 
Arte e do Design, não só como produtoras de objectos mas também 
de cultura, asseguramos que são principalmente produtoras de cultura 
visual. 

Com as técnicas e tecnologias desenvolvidas ao longo do século XX, e 
através de novos meios de comunicação, a noção de imagem, cultura e 
até as noções de exibição e reprodução adquiriram novas proporções. 

Howells (2003) expõe vários exemplos úteis. Após enumerar o vídeo e 
filmes como avanços significativos da Fotografia, propõe ainda a tele-
visão como um “artefacto cultural” e, como exemplos mais recentes 
menciona novos sistemas e meios de “entrega” de informação. Novos 
meios, maioritariamente digitais. A Internet, por exemplo, como meio 
de comunicação internacional, e todas as plataformas desenvolvidas, 
facilitaram a disseminação e a partilha de informação facultando novos 
sistemas de publicação focados maioritariamente em informação e refer-
ências visuais. 

2.4.1 | AS FERRAMENTAS VISUAIS DA COMUNICAÇÃO
COMO IMPULSIONADORAS DA SOCIEDADE

Fragoso (2012, p.17) refere componentes como a “realidade histórica, o 
espírito do tempo e a expressão visual” que se relacionam, e compõem e 
caracterizam determinados contextos. Se atentarmos ao facto das difer-
entes identidades sociais serem construídas e “criadas”, num tempo e 
lugar específico, em determinado momento histórico e social, compreen-
demos a dedução de Barnard (2005), e concordamos com o autor, quando 
este refere que não são eternas. As frequentes mudanças das sociedade 
dão-se, em grande parte, devido às constantes modificações que ocorrem 
dentro dos grupos sociais devido a ideias, ideologias e interesses opostos. 

Como um sistema significativo, o Design Gráfico reproduz fenómenos 
culturais. Quando se desenvolve uma peça de comunicação direccio-
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nado para um público feminino por exemplo, recorrem-se a elementos 
mais elegantes visualmente ou a uma paleta cromática mais clara porque 
é algo que identifica o género feminino. As identidades, como produtos 
de um conjunto de valores e ideias, estão de certa forma estabelecidas 
na sociedade, são noções que foram “construídas” ao longo do tempo, e 
as de género são apenas um exemplo.

Extensível a vários aspectos da sociedade, e não apenas a identidades 
visuais, a prática do Design Gráfico intercede, em geral, nas relações que 
constituem essa mesma sociedade. A capacidade de adaptação, por parte 
dos designers gráficos e do Design de Comunicação em geral, é uma das 
particulares mais distinguíveis. 

Ao reflectirmos sobre as principais fontes da imagens que recebemos, 
e que contribuem para a ideia de Cultura Visual, podemos identificar 
rapidamente a Publicidade como um dos veículos que nos facultam o 
maior número de registos visuais desde meados do século XX. Villas Boas 
(2010, pp.120-121) refere uma linguagem utilizada para “fazer sempre a 
mesma proposta genérica”, posicionando a Publicidade como “a cultura 
da sociedade de consumo”. 

É de destacar, no entanto, que o autor posiciona os publicitários na cate-
goria de “pensadores visuais”, juntamente com artistas, designers, arqui-
tectos, e outros profissionais. Uma vez que, e apesar de produzirem peças 
com uma propósito comercial óbvio, a área da Publicidade alia sempre 
a sua comunicação, baseada essencialmente em imagens, geralmente 
fotográficas, a um conceito criativo para promover uma determinada 
mensagem. Desta forma, posiciona-se, e tal como a Arte ou o Design 
Gráfico, como produtora de cultura, e, principalmente, de cultura visual.

Com a influência dos Media, grande parte da cultura actual é utilizada 
ou abordada como um produto, característica que previamente era de 
certa forma exclusiva da Publicidade. As marcas, como representativas 
de um produto, têm a necessidade de transmitir uma certa imagem e 
valores, e recorrem a técnicas de Marketing que aliadas a uma comuni-
cação visual conduzem o produto a determinados públicos-alvo.
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No entanto, ao vivermos numa era de informação, a mesma não se define 
apenas pelo que nos é transmitido, como através das peças de Publici-
dade, mas também com o que nós próprios transmitimos aos outros. 

O conceito de partilha evoluiu nos últimos anos, facto derivado da popu-
larização da Internet, das redes sociais e novas tecnologias. Imagens e 
todo o tipo de dados é visto e partilhado a uma grande velocidade e em 
grande repetição, nunca antes totalmente possível.

Com todos estes novos conceitos de vivência é praticamente obrigatório 
encontrar constantemente novas composições, ou mais eficazes, para 
prender a atenção do observador e provocar uma determinada acção/
reacção. 

Neste contexto, e após a exposição de conceitos como mensagens, meios, 
técnicas e métodos, e o cruzamento de temáticas relacionadas com a 
comunicação deparamo-nos com um momento para lançar outra das 
questões principais do presente trabalho de investigação. 

Ao posicionarmos o domínio do Design Gráfico como uma actividade 
cultural compreendemos inevitavelmente um enquadramento social, 
político e económico, e acreditamos que este tem impacto e influência 
directa na comunicação produzida. É neste sentido que pretendemos 
apropriar todas essas vertentes e explorar novas maneiras de responder 
a certas necessidades num dos locais principais de interacção da socie-
dade: a rua.

A Publicidade e a Arte Urbana, atendendo que são duas fontes de 
informação visual presente no espaço urbano, exploram as inúmeras 
capacidades da comunicação visual, mostram-se cada vez mais criativas. 
Eficazes, influentes, persuasivas ou não, também a sua utilidade pode 
ser posta em causa e as respectivas características analisadas.
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A interpretação das imagens, apesar de ocorrer segundo uma cultura e 
valores específicos, está, e cada vez mais, “automatizada”. A sua constante 
reprodução bem como da simbólica a elas associada promoveram o surg-
imento de novas noções e conceitos como a de “imagem popular” que 
em muito têm vindo a influenciar a comunicação e as características de 
determinadas linguagens visuais.

Deste modo, os domínios do Design e da Arte podem ser analisados 
como reflexos da sociedade, produtores de cultura e, essencialmente, de 
cultura visual. Ambos recorrem à representação visual para comunicar 
com o público; surgindo como conjugações, embora distintas, de mensa-
gens, meios e significados. Posicionando-se como diferentes meios, para 
diferentes tipos de comunicação, interagindo e influenciando-se.

Os movimentos artísticos surgidos ao longo do século XX promoveram 
intensivamente novas expressões visuais, com consequências e reflexos 
na área do Design. No entanto, os âmbitos do Design Gráfico e do 
Design de Comunicação surgem como veículos de informação visual, 
que exigem, obrigatoriamente, a aplicação de elementos reconhecíveis, 
com uma responsabilidade social, ao invés da Arte. Pretendem dar 
resposta a mudanças e necessidades sociais, o que obriga a uma contínua 
adaptação.

2.5 SÍNTESE CONCLUSIVA



74  ›  CAPÍTULO 2

2.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baudrillard, J. (2008) A sociedade de consumo. Lisboa, edições 70, LDA

Barnard, M. (2005) Graphic Design as communication. Great Britain, 
Routledge

Bauret, G. (1992) A Fotografia. Lisboa, Edições 70, LDA

Ferrari, S. (2001) Guia de História da Arte Contemporânea. 1ª ed. Lisboa, 
Editorial Presença

Fragoso, M. (2012) Design Gráfico em Portugal – Formas e expressões da 
cultura visual do século XX. Lisboa, Livros Horizonte

Heller, S. e Vienne, V. (2012) 100 Ideas that changed Graphic Design. 
London, Laurence King Publishing.

Hollis, R. (2001) Graphic Design – A concise history. London, 
Thames&Hudson

Howells, R. (2003) Visual Culture. Cambridge, Polity Press, 2003.

Hyland, A. e Bateman, S. (2011) Symbol. London, Laurence King 
Publishing.

Jury, D. (2007) O que é a Tipografia? Barcelona, Editorial GustavoGil, 
SL

Lupton, E. (2006) Pensar com Tipos: guia para designers, escritores, 
editors e estudantes. São Paulo, Cosac Naify

Raposo, D. (2008) Design de Identidade e Imagem Corporativa. Castelo 
Branco, Edições IPCB

Villas Boas, A. (2010) O que é a Cultura Visual? Porto, AVB

Waclaweck, A. (2011) Graffiti and Street Art. London, Thames&Hudson



CAPÍTULO 2    ‹  75

Frascara, J. (1988) Graphic Design: Fine Art or Social Science? Design 
Issues, Vol. 5, No. 1. Autumn, 1988, pp. 18-29.  Retirado de http://
www.jstor.org/discover/10.2307/1511556?uid=3738880&uid=2&uid=4
&sid=21101548903743



76



77

CAPÍTULO 3



78  ›  CAPÍTULO 3



CAPÍTULO  3   ‹  79

De acordo com H.W. Janson (2005, pp.9-10) “na arte, como na 
linguagem, o homem é acima de tudo um criador de símbolos, através 
dos quais nos transmite, de um modo novo, pensamentos complexos”. O 
autor introduz este tema ao analisar uma das principais origens de toda 
a acção artística: a Imaginação, e menciona o uso de elementos visuais 
para propor significados. A mesma obra literária citada introduz a Arte 
como, para além de uma “palavra“, “...um objecto estético, feito para ser 
visto e apreciado pelo seu valor intrínseco.” O autor prolonga ainda esta 
reflexão ao salientar o facto de que, apesar do constatado, apreciações 
relativamente à Estética, as componentes e características visuais que 
atribuem o valor artístico podem diferir de cultura para cultura. Apesar 
de considerada “obra de arte”, não tem o mesmo significado para todos. 

“Porque é que isto é arte? O que é Arte? Poucas perguntas provocarão 
polémica mais acesa e tão poucas respostas satisfatórias.” Para uma fiel 
contextualização da área temática deste trabalho de investigação é inev-
itável uma abordagem à Arte, e consequentemente a sua conceptual-
ização. Apesar do referido no parágrafo anterior, consideramos relevante 
adoptar uma outra abordagem ao enumerar os diversos períodos que 
constituem a História de Arte até aos dias de hoje, revelando os mais 
significativos para o enquadramento teórico da presente dissertação. 

Giulio Carlo Argan17, historiador e teórico da Arte de referência, apre-
senta o conceito de período da História da Arte como sendo uma delimi-
tação de um campo através da análise de fenómenos ligados entre si. 
Os diferentes campos, entenda-se diferentes períodos, são dessa forma 
delimitados por determinadas características e o início/fim de um é assi-
nalado por mudanças profundas em relação ao precedente. Apesar do 
autor destacar o carácter subjectivo da definição dos diferentes períodos 
históricos, devido à possibilidade de existirem diferentes interpretações 
dos mesmos, bem como o facto de que “quase todos os termos de que nos 
servimos para designar períodos ou estilos derivam de uma atitude inicial 
depreciativa”, conclui no entanto que “a classificação é um instrumento 
necessário”. (Argan, 1994, p.55)

3.1 ARTE

17 Historiador e teórico de arte (1909-1992). Aluno do crítico e historiador da arte Lionello Venturi, destacou-se 
internacionalmente a partir da década de 30 com estudos sobre a arte medieval, renascentista e moderna. Entre 
1976 e 79 exerce a função de prefeito de Roma e, em 1983, elege-se senador pelo Partido Comunista.
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Segundo a divisão que apresenta em Guia da História de Arte, Argan 
(1995) enumera seis intervalos essenciais. Aborda desde a Antigui-
dade tardia à alta Idade Média, referindo por exemplo a transformação 
ideológica que ocorreu com o surgimento do Cristianismo, que atribuiu 
novos valores aos elementos figurativos. Num segundo momento, cobre 
o Românico e o Gótico, e destaca que “qualquer obra sobre o período 
deverá partir de investigações sobre a realidade económica e social” da 
época, na qual ocorre uma viragem cultural. Em pleno século XV, a 
igreja posiciona-se como elemento fundamental na Arquitectura, a 
Igreja Católica domina o panorama religioso, o que explica o fenómeno 
da construção de inúmeras catedrais. Numa terceira época, destaca o 
“renascer da cultura sobre bases antigas” abrangendo o Renascimento 
e Humanismo, com o aparecimento de novas técnicas como a pintura 
a óleo; e apresenta o intervalo que abrange o período do Maneirismo 
até à Contra-Reforma, em meados do século XVI, como uma época de 
crise “depois da morte dos três grandes” artistas (Leonardo DaVinci, 
Rafael e Miguel Ângelo). O quinto período, do Barroco e Rocócó, 
incluiu influências do teatro e do espetáculo e manifestou-se em vários 
centros europeus. Por último, delimita a época do Neoclassicismo até às 
Vanguardas Artísticas.

Segundo o mesmo autor, estes últimos movimentos surgidos na tran-
sição do século XIX para o século XX iniciaram um processo de rejeição 
das Academias, em busca de uma visão própria e independente, e as 
funções da Arte começaram a ser “sugeridas” pelos próprios artistas. 
(Argan, 1995) 

FIGURA 15.  
Primavera de Sandro Botticelli, 1748. Renascimento. 
(Charles, 2007, p.89)

FIGURA 16.  
'Baco' de Caravaggio, 1596. 
Barroco. (Charles, 2007, p.167)
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Consequentemente, mudanças fundamentalmente económicas e 
comerciais influenciaram o surgimento de mais informações visuais. 
A impressão litográfica, surgida no final do século XIX, permitiu a 
produção de uma peça, com texto e imagem directamente no mesmo 
objecto e, proporcionou o aumento da produção de posters comerciais. 
Surgiram novas aplicações nas paredes e não só. Peças de comunicação, 
principalmente cartazes, em montras, pilares, veículos e outro tipo de 
sinais de rua foram incrementados traduzindo uma nova realidade que 
se introduzia e adoptava, ampliada até aos dias de hoje. (Morley, 2003)

FIGURA 17.  
'A banhista de Valpinçon' de Jean-Auguste-
Dominique Ingres, 1808, Neoclassicismo. 
(Charles, 2007, p.290)
 

FIGURA 18.  
'Tarde de Domingo na ilha de La Grande Jatte' de 
Georges Seurat, 1884-86. Pós-Impressionismo. 
Retirado de <http://www.metmuseum.org/toah/
works-of-art/51.112.6>
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 19.  
Aix en Provence de Paul Cézanne. Cubismo. 
Retirado de <http://meninasemarte.word-
press.com/2012/03/16/cubismo/> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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Os posters ilustrativos desenvolvidos na época da Art Nouveau, já mencio-
nados anteriormente, respeitavam a mesma linha visual das pinturas da 
época com contrastes visuais, cores fortes e um tipo de desenho cara-
cterístico, mas incorporavam ao mesmo tempo novas preocupações: a 
comunicação e promoção de momentos da vida cultural e social. O que 
lhes conferia a dimensão comercial indicada. 

Adoptando as palavras de Jury (2007, p.64), o aumento da comunicação 
urbana que ocorreu nesta época traduziu um optimismo, proveniente ao 
mesmo tempo do “espírito do tempo”, de algo que “valia a pena expor 
abertamente”. Eram desenvolvidas novas peças num contexto distinto, 
como extensões artísticas no meio urbano. Os artistas pretendiam, assim, 
contestar as barreiras da Arte e do quotidiano, ao desenvolver objectos 
visuais que impulsionavam a vida social e citadina, e ampliavam de certa 
maneira a própria “experiência urbana”.

Em meados do século XIX, iniciou-se assim toda uma era de experimen-
tação, realçando-se as emoções, com o quotidiano retratado nas obras e 
técnicas de pintura variadas. Em seguimento, já no início do século XX, 
as ditas vanguardas históricas são apresentadas através de uma sucessão 
de novas expressões plásticas. Relacionando-as ainda com o impacto das 
evoluções tecnológicas e de outros momentos vinculados à mudança 
do século, como o advento da Fotografia; e ao entrecorrer da Primeira 
Guerra Mundial, compreendemos a “renovação” da relação da socie-
dade com a Arte, que começa a ser posta em causa constantemente. A 
problemática encontra o seu culminar na década de 1960, com o movi-
mento da Pop Art, ao ser “tempo, testemunho, documento, e polémica 
com a realidade cultural da sociedade”. (Ferrari, 2011, p.3). 
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3.1.1 | A CONSTANTE ACTUALIZAÇÃO DAS LINGUAGENS
E EXPRESSÕES VISUAIS

De acordo com a base de Ferrari (2011, p.11), o século XX é marcado 
por uma contínua “fuga às convenções do velho continente europeu”, 
e Fragoso (2012, p.109) destaca o “eclectismo” visual que caracteriza o 
final do século XX, através do surgimento de uma série de tendências e 
multiplicidade de expressões visuais que traduzem uma “emergência de 
afirmações individuais”. 

Estilos e grupos de artistas distintos realizavam ao mesmo tempo obras 
totalmente diferentes, embora os materiais que utilizavam fossem ainda 
os tradicionais e todas as formas representadas fossem significativamente 
perceptíveis. Com o aparecimento das vanguardas e movimentos artís-
ticos do início do século XX, como o Expressionismo18, Cubismo19 ou 
Futurismo, os elementos base que constituem uma composição pictórica 
começaram a ser alvo de questionamento de diversas formas. 

As imagens ligadas à representação da natureza, tão apreciadas desde o 
Renascimento, foram, a partir de então, alvo de inúmeras intervenções 
e novas formas de expressão. Focados na experiência visual, os artistas 
abstractos, por exemplo, defendiam uma pintura apoiada no uso dos 
sinais e cor em si mesma, questionando símbolos e signos convencionais, 
rejeitando uma representação figurativa e promovendo uma linguagem 
constituindo um novo paradigma, como é possível observar na figura 20.

18 Movimento artístico que elegeu a representação subjectiva de emoções e experiências, à representação ob-
jectiva da realidade. Manifestou-se maioritariamente na Alemanha e Áustria.

19 Com início em 1907 foi estabelecido pelos artistas Pablo Picasso e George Braque, caracterizado por uma 
representação através de formas geométricas e composições fragmentadas. 

FIGURA 20.  
'Sappers at work: a Canadian Tunelling 
Company' de David Bomberg, 1918-19.
Retirado de <http://www.memo-
rial . fr/10EVENT/EXPO1418/gb/
texte/024text.html> [Consultado a 13 
de Setembro de 2013]
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Paul Cézanne20 lançou de certo modo as bases do movimento do 
Cubismo ao defender uma representação da natureza que rompia igual-
mente com cânones em vigor até então, reduzindo as formas naturais 
a sólidos. Noutra prática, desenvolvida em sequência pelos artistas 
cubistas, um único objecto era representado através da conjugação de 
diferentes ângulos ao mesmo tempo. Na figura 21, Guitar (I love Eva) 
de 1912, de Pablo Picasso21, é possível observar que diferentes pontos de 
observação foram conjugados em planos sucessivos e sobrepostos, para 
formar a imagem da guitarra. O artista assegura assim que se trata da 
reprodução de algo tridimensional mesmo renunciando à representação 
da perspectiva. 

FIGURA 22.  
"Bottle of Vieux Marc, Glass, Guitar and Newspaper" de 
Picasso, 1913. Retirado de <http://www.wikipaintings.
org/pt/pablo-picasso/bottle-of-vieux-marc-glass-
guitar-and-newspaper-1913#close> [Consultado a 13 
de Setembro de 2013]

FIGURA 21.
"Guitar (I love Eva)" de Picasso, 
1912. Retirado de <http://
www.wikipaintings.org/en/
pablo-picasso/guitar-i-love-
eva-1912> [Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]

Num breve apontamento, podemos considerar ainda que uma primeira 
fase do Cubismo, a Analítica, recaiu essencialmente sobre a reinterpre-
tação do conceito de “imagem” e representação. Por outro lado, e com o 
objectivo de ultrapassar outras “barreiras” que estavam de certa maneira 
estabelecidas, artistas como Georges Braque e Pablo Picasso, ampliaram 
ainda mais o âmbito das suas representações pictóricas adicionando texto 
às suas pinturas (figura 22). 

20 Pintor francês (1839-1906). Considerado maioritariamente um pintor pós-impressionista, promoveu novas 
concepções sobre a representação pictórica que desencadearam o surgimento de novas tendências visuais, 
principalmente sobre o tratamento da perspectiva e volume dos objectos. Posicionou-se como uma “ponte” 
entre o Impressionismo e o Cubismo, sendo considerado o principal percursor deste último.
21 Artista espanhol (1881-1973). Caracterizado pela sua versatilidade produziu desde pinturas a esculturas, 
gravuras e cerâmicas, abrangendo vários campos das artes plásticas. O seu trabalho encontrasse dividido por 
algumas fases principais como uma primeira, a “Fase Azul” entre 1901 e 1905 sensivelmente, seguida da “Fase 
Rosa”. Ao lado de Georges Braque estabelece o movimento do Cubismo.
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Nesta segunda fase, Sintética, foram desenvolvidas combinações onde 
o texto perdeu a função de descrição verbal à qual está maioritaria-
mente associado, e foi aproveitado como um elemento visual. Através 
da apropriação desses fragmentos de “cultura dirigida e condicionada 
pelo mercado” (Morley, 2003, p.37), de jornais e outras peças de comu-
nicação, letras e palavras começaram a surgir nas composições, o que 
revelava, ao mesmo tempo, a receptividade que os artistas desta época 
tinham à modernidade. 

Este tipo de aplicações proporcionou novas organizações, novos contextos 
e novas composições nas quais a imagem e o texto contestavam os limites 
das convenções habituais de ler, escrever e até ver.

Toda a variedade de textos e fragmentos dos jornais, cartazes, contas, 
bilhetes de espectáculos, páginas de livros ou rótulos, entre outros 
objectos, contribuíam para elevar a noção de experiência visual que os 
artistas pretendiam proporcionar. Apesar de elementos textuais, estes 
eram aplicados principalmente como elementos visuais adicionais para 
atribuir mais textura à composição. Ou seja, a Tipografia funcionava 
tanto como imagem, tanto como informação. Os artistas não pretendiam 
apresentar informações completas mas sugerir apenas algumas referên-
cias à sociedade, mantendo as composições e interpretações em aberto. 
Desenvolviam “jogos visuais” com as palavras, para criar novos signifi-
cados e os leitores eram “forçados” a realizar uma leitura e interpretação 
mais activa. 

O Futurismo surge igualmente no contexto de grandes mudanças na 
Europa, com o início da 1º Guerra Mundial e a Revolução Russa, e 
como exaltação dos avanços tecnológicos do final do século XIX. Estes 
artistas, com uma principal intenção de romper com o tradicionalismo 
cultural, focaram as suas composições visuais na transposição visual da 
indústria e progresso. 

“Ao colocarem na pintura o plano bidimensional, os cubistas 

estabeleceram o design como principal elemento do 

processo criativo.” Allen Hulburt (1986)
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Nesta conjuntura, podemos considerar o artista Fortunato Depero22 
como uma das figuras que mais contribuiu para o Design Gráfico. Depero 
recorria à publicidade como um meio para difundir as ideias futuristas, 
e foram realizadas inúmeras explorações no arranjo das palavras, com o 
objectivo de realçar o seu significado individual e colectivo (figura 23). 
Na composição de posters e livros por exemplo, as letras eram organi-
zadas no espaço segundo uma hierarquia de importância, com diferentes 
tamanhos. Aspectos tradicionais das composições e suportes começaram 
a ser dissolvidos, assim como a utilização de um layout simétrico na 
página impressa por exemplo, experimentando-se, assim, uma maior 
liberdade em todo o processo e prática do Design Gráfico.

FIGURA 23.  
"Subway" poster de Depero Fortunato, 1929. Re-
tirado de <http://designhistorymashup.blogspot.
pt/2008/04/fortunato-deperos-role-in-typographic.
html> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]
Através das diferentes disposições de texto o artista 
pretendia representar a “organização caótica” do 
sistema do metro. Recorre aos vários trechos de texto 
para criar as “manchas” da imagem, que reforça com 
outros elementos como linhas e setas.

“Na verdade, embora não fosse claramente visível nesta 

época, estavam sendo estabelecidos os fundamentos do 

design moderno.”Hurlburt, 2002

22 Artista gráfico, pintor e escultor (1892-1960) Como membro activo do Futurismo, explorava e representava os 
princípios futuristas através das suas composições gráficas. 

23 Dadaísmo, ou Dada, foi um movimento artístico e literário que abrangeu todo o período da Primeira Guerra 
Mundial. Traduziu o desagrado pelos valores sociais da época e pelas convenções artísticas estabelecidas até 
então: críticos da noção de artista tradicional, afirmaram o uso de matérias pré-fabricadas e o emprego da 
estética ao acaso.

Os artistas dadaístas23 transportaram a experimentação do Cubismo e 
Futurismo, e uma contínua intenção de gerar sensações plásticas, ainda 
mais longe ao desvalorizar em geral todas as convenções de um projecto 
artístico, reunindo objectos inteiros do dia-a-dia e elevando-os à condição 
de obra de arte. 
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O “espírito dadaísta” defendia a união de todas as artes e também uma 
“desconstrução da linguagem”. Questionava os domínios tradicionais 
da Arte mas também o estatuto e valor das peças produzidas, propondo 
novos conceitos. (Morley, 2003) Estes artistas defendiam que a Arte não 
deveria ser uma fuga aos eventos diários mas sim uma maneira de exaltar 
o caos dos mesmos.

Marcel Duchamp24 pode ser considerado o maior impulsionador de 
todo esse processo de questionar a Arte, bem como o estatuto do artista. 
Com os seus ready-mades, apresentados como objectos anti-arte, o autor 
mostrava-se “interessado nas ideias – não apenas nos produtos visuais”. 
Começando por abandonar a tradicional pintura de cavalete levantou, 
através dos processos artísticos que adoptou ao longo da sua actividade, 
uma série de questões estéticas “a ponto de já não poderem ser igno-
radas”. (Marzona, 2007, pp.10-11). 

Esta nova atitude encontra expressividade com trabalhos do artista como 
Fountain, datada de 1917 e assinada com R.Mutt, e inicia-se, assim, uma 
ênfase na percepção da obra de arte. O contexto em que a obra é desen-
volvida mostra-se essencial, nesse contexto específico, ao tentarmos 
analisar um objecto do nosso quotidiano, exposto, munido de novos 
significados. 

24 Artista francês (1887-1968). Apesar de influências cubistas e futuristas, é com as tendências do Dadaísmo 
que encontra um fundamento mais concreto para as suas obras, inventando os ready-mades. Pelas abordagens 
que defendeu, e por ter desafiado sucessivamente as noções tradicionais de arte, pode ser considerado um dos 
percursores da Arte Conceptual.

FIGURA 24.  
"Fountain" de Marcel Duchamp, 1917. Re-
tirado de <http://www.tate.org.uk/art/
artworks/duchamp-fountain-t07573> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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FIGURA 25.  
"Bycicle Wheel" de Marcel Duchamp, 1951.
Retirado de <http://www.moma.org/learn/moma_
learning/marcel-duchamp-bicycle-wheel-new-york-
1951-third-version-after-lost-original-of-1913> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
A original era de 1913 mas foi perdida. Foi o primeiro 
ready-made do artista.

Destacamos a referência que Morley (2003, p.68) faz ao impacto que estas 
peças dadaístas realizaram, que contribuiu para uma maior convergência 
da palavra e da imagem, e distanciaram a arte do “santuário” do museu 
e da galeria, direccionado-a para outros contextos, para o “mundo” 
exterior, mais concretamente para a rua e o contexto urbano. De certo 
modo, esse impacto posiciona-se como uma prolongação das vontades 
do Futurismo, movimento que criticava a noção e o contexto do espaço 
dos museus, criticando a arte “estática” que os compunha, sem produzir 
energia ou reacção.

São de destacar também outras ideias e conceitos de representação que 
surgiram ainda com o Surrealismo. Um movimento que enfatizou o 
inconsciente no contexto criativo, influenciado pelas teorias de Freud. 
“O Primeiro Manifesto Surrealista”, escrito por André Breton em 1924, 
pretendia evidenciar uma nova maneira de ver a Arte, e a sua concepção, 
considerando uma realidade superior, um “mundo irreal”, declarando a 
possibilidade de dois estados distintos, o do sonho e da realidade.

Assim, e sobrepondo a influência do significado à forma da peça artís-
tica, os artistas defenderam métodos como a escrita automática, que 
implicavam a livre associação de ideias, de ampliação da consciência. 
Os artistas desenvolveram linguagens visuais expressivas mas também 
diferentes aplicações da palavra nas pinturas por exemplo. São de referir 
nomes como Salvador Dalí, René Magritte, Pablo Picasso, Juan Miró e 
Paul Delvaux, entre outros. 
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FIGURA 26.  
"The persistence of memory" de Salvador Dali, 1931.
Retirado de <http://www.moma.org/collection/browse_
results.php?object_id=79018> [Consultado a 13 de Se-
tembro de 2013]

FIGURA 27.  
"The treachery of images (This is not a pipe)" de René 
Magritte, 1948. Retirado de <http://www.wikipaintings.
org/en/rene-magritte/the-treachery-of-images-this-is-
not-a-pipe-1948> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

As relações com a Fotografia dos diferentes movimentos foram igual-
mente diferindo, posicionando-a na maioria como um instrumento ao 
“serviço” da provocação (Hollis, 2001, p.97). No contexto do Surreal-
ismo por exemplo, as imagens fotográficas foram adoptadas por alguns 
dos artistas, sendo um tipo de representação mais próxima da realidade 
que a pintura, mas eram ao mesmo tempo sujeitas a manipulações de 
modo a relacionar o real e o irreal. Através de técnicas, como o Foto-
grama25 desenvolvido por Man Ray, exploravam a noção de ilusão que 
ambicionavam.

Noutra perspectiva, Walter Benjamin26 tratava, de modo negativo, as 
influências que os avanços tecnológicos do início do século XX tiveram 
nas artes visuais. O filósofo defendia que as evoluções da impressão por 
exemplo, e outras técnicas de reprodução, contribuíram para que as 
peças de arte perdessem um certo tipo de valor, como peças únicas. 

25 A técnica do Fotograma caracterizasse pela impressão directa de uma imagem no negativo.

26 Filósofo, critico literário e sociólogo (1892-1940), Walter Benjamin é considerado um dos mais importantes 
pensadores modernos. No seu texto "A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica" de 1935, o autor 
defende uma visão materialista, segundo a qual toda produção artística é circundada por uma certa ‘aura’. Desse 
modo, qualquer produto que recorresse a algum tipo de reprodução (como os filmes por exemplo) perderia o seu 
“carácter sagrado”, o que acabaria por se reflectir na sociedade.
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A maioria dos artistas enumerados ao longo do texto fugiram dos seus 
países devido às tensões políticas e influenciaram os países onde se insta-
laram, muitos deles passando de artistas a “artistas comerciais” (devido 
ao aumento da produção de posters), e gradualmente a publicitários. 
Consideramos que, de certa maneira, os diversos momentos e os resul-
tados das experiências das vanguardas contribuíram para o desenvolvi-
mento de uma base que proporcionou o surgimento da profissão do 
Designer e de toda a prática.

Se tratarmos a História da Arte como uma sucessão de movimentos 
e tendências, reconhecemos que cada expressão visual foi utilizada 
como uma resposta a uma conjuntura de reacções aos anteriores. Com 
a sucessão de movimentos surgidos ao longo do século XX, emergiu 
ao mesmo tempo uma maior diversidade de meios para comunicar as 
diversas linguagens. (Morley, 2003, p.117)

A partir da década de 1940, e após o fim da Segunda Guerra Mundial 
alguns dos centros de arte artísticos deslocaram-se para os Estados Unidos, 
e nos anos 60, a Pop Art evidenciava directamente os objectos e hábitos 
de consumo da sociedade, e o optimismo do pós-guerra. Consequente-
mente, são abertas as portas a uma Arte mais conceptual e minimalista 
e a sucessão de expressões distintas continua. (Ferrari, 2001, pp.14-17).

Segundo Marzona (2007, p.6), foram muitas as discussões levantadas 
“por várias obras que desde o final da década de 1960 questionaram 
radicalmente a ideia tradicional do que seria a arte” com “abordagens 
e intenções artísticas dos artistas envolvidos (...) demasiado heterogé-
neas para que se possa falar num estilo unitário”. Contrariando mesmo 
a noção de estilo que todas as épocas detinham anterior a esta, a Pop Art 
dos anos 50 e a Arte Conceptual27 dos anos 60, representam o culminar 
das deliberações e vontades de Marcel Duchamp, e de outros movi-
mentos até à data.

27 Com início na década de 1960, a Arte Conceptual abrangeu uma série de tendências artísticas distintas, en-
fatizando a representação de ideias e desvalorizando a estética. Influenciadas por Marcel Duchamp e pelos 
princípios dadaístas.
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Em Movements in Art since 1945, Edward Lucie-Smith (1997) destaca 
o facto de ter deixado de existir, com o desenvolvimento das diversas 
vanguardas do século XX, a noção de apenas um único estilo concreto 
que distinguisse um determinado período. A primazia do aspecto visual 
das obras foi diminuindo, dando lugar a uma maior reflexão sobre o 
conteúdo. As ideias e valores que se pretendiam transmitir começam 
a ser o principal foco das obras, e os artistas, que representavam difer-
entes grupos culturais, reproduziam esses valores de maneiras especí-
ficas através das composições gráficas que produziam. Aliando as ideias 
às práticas defendidas.

Becker (2010, p.257) afirma que uma nova tendência artística emerge 
quando se reúne um certo grupo de pessoas que defendem convenções 
rejeitadas, “até então desconhecidas ou não utilizadas, tendo em vista 
novas finalidades”, acrescentando ainda que os progressos que deram 
origem à Fotografia e ao Cinema por exemplo, não foram estimulados 
por objectivos artísticos mas sim “pelo interesse que as suas aplicações 
científicas, comerciais e de lazer suscitaram”. 

Com o surgimento de uma nova abordagem marca-se o início de uma 
série de novas tendências influenciadas pela produção industrial e comu-
nicação de massa. As peças publicitárias, desenvolvidas nos meados do 
século XX, assimilaram os resultados das experiências da vanguardas 
desenvolvendo novos níveis de complexidade e linguagens mais persua-
sivas e sofisticadas. 

Com uma adesão cada vez maior a técnicas industriais, na década de 
1960 assume-se, com a Pop Art, a produção de peças artísticas inspiradas 
na produção mecânica disputando os métodos tradicionais e o habitual 
recurso às aptidões artísticas pessoais dos artistas, como o desenho ou a 
pintura à mão. 

Após a Segunda Guerra Mundial muitos centros industriais apre-
sentaram-se como novas “capitais culturais”, com os artistas a utilizar 
os espaços das fábricas e outros edifícios para promover uma “atmos-

3.2 POP ART
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fera criativa” que surgia. Destaca-se o estabelecimento de novos jornais, 
estações de televisão e editoras, e o surgimento de uma série de novos 
“artistas comerciais” que contribuíram para uma melhor definição 
dessas tendências artísticas. Kuhl (2010, p.92) refere como “inteligente” 
a adesão de artistas como Andy Warhol28 “às técnicas de produção de 
massa para os efeitos da arte, uma vez que permitiam um intercâmbio 
entre a arte e o comércio”. 

Tendo isto em conta, destacamos desde já a relevância da Pop Art, como 
um movimento influente, que se distingue de todas as tendências ante-
riores ao assumir abertamente o método de reprodução na produção das 
obras, desvalorizando o princípio do “original” e da peça de arte como 
uma peça singular. 

Andy Warhol, um artista emblemático que Honnef (2004, p.7), apre-
senta como o “mais consistente representante da Pop Art” é um exemplo 
fiel de toda a conjuntura apresentada. 

28 Artista plástico e produtor cinematográfico norte-americano (1928-1987). Tornou-se no principal represent-
ante da Pop Art, com as suas constantes referências à cultura popular da época. Para a produção das suas obras 
recorreu sobretudo à técnica da Serigrafia, um processo de impressão e de transferência de imagens.

FIGURA 28.  
"Gold Marilyn Monroe" de 
Andy Warhol, 1962. Retirado 
de <http://www.moma.org/
collection/object.php?object_
id=79737> [Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]

FIGURA 29.  
Série de 10 serigrafias de Marilyn Monroe, 1967. Retiradas de http://www.
moma.org/search?&page=2&query=marilyn+monroe> [Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]
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Com formação na área da Publicidade, Warhol estava em contacto 
directo com as “imagens populares” divulgadas pelos meios de comu-
nicação, e tal como os restantes artistas, reconheceu o conceito de 
reprodução como um meio de comunicação e adoptou-o nos seus 
trabalhos. Partindo de influências como as caixas Brillo ou as sopas 
Campbell, tratou a cultura americana como temática geral e celebrou 
a linguagem da cultura urbana oferecendo destaque a imagens e identi-
dades estabelecidas, a figuras icónicas como Marilyn Monroe (figura 28 
e 29), Mao Tse Tung, Elizabeth Taylor ou Elvis.

Podemos afirmar que todos os trabalhos deste período se posicionaram 
como reflexões da sociedade, uma sociedade materialista. No entanto, e 
ao mesmo tempo que abordavam hábitos consumistas, posicionavam-se 
ao mesmo tempo como “produtos” para venda no mercado de arte. 

Foram vários os momentos que formaram o caminho para os artistas 
da Pop Art e que proporcionaram aberturas para as novas direcções. De 
certa forma, este movimento pode posicionar-se como um reflexo da 
crescente promoção da exposição de objectos banais como obras de arte, 
amplificada gradualmente com o avanço das vanguardas. 

A nível pictórico, destacamos como influente a transição de temática 
que ocorreu no âmbito da Pintura no século XIX, quando artistas 
impressionistas como Edouard Manet abandonaram a representação 
da natureza para abordarem cenas culturais; o tipo de representação 
“fragmentada” reforçada por alguns artistas cubistas ou ainda os ready-
mades de Duchamp, como momentos que sugeriram gradualmente a 
atribuição de um maior “valor de contemplação” sobre qualquer objecto 
do quotidiano. (Livingstone, 2000)

Com uma maior representatividade no arranque, tanto na América 
como na Inglaterra, o movimento da Pop Art surge ainda, de certa 
maneira, como uma resposta ao Expressionismo Abstracto de Jackson 
Pollock29 e Marc Rothko30 e a um “tipo de sensibilidade” que estes 

29 Pintor norte-americano (1912-1956). Prolongando as tendências expressionistas, o artista desenvolveu pin-
turas emotivas mas mais abstractas, tendo desenvolvido a técnica de “dripping”. Esta técnica consiste em deixar 
“escorrer” a tinta para cima da tela, e é realizada geralmente com a tela colocada no chão.

30 Pintor norte-americano (1903-1970). Nascido na Rússia, emigrou para os Estados Unidos da América aos dez 
anos de idade onde iniciou uma formação nas Artes Plásticas. O seu trabalho é caracterizado por composições 
simples e pela combinação de manchas de tinta sem interferências adicionais. Defendia uma observação extre-
mamente contemplativa do objecto de arte, com enfâse para as sensações.
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artistas retratavam. Ao responder com a produção de uma “arte baseada 
num repertório popular”, sem grandes incursões artísticas por parte dos 
autores, as peças produzidas contrariavam a enfâse que os expressionistas 
davam numa expressão visual directa no suporte, algo que foi inicial-
mente recebido com alguma indignação. Não obstante do facto, este 
movimento rapidamente ganhou bastante adesão, principalmente junto 
de públicos mais jovens posicionando-se como um fenómeno cultural.

Estes artistas pretendiam assim recuperar uma maior ligação com a reali-
dade social. Posicionando o controlo artístico das obras como a preo-
cupação primária, recorriam a grelhas, caixas e outras estruturas para 
uma melhor organização visual. A “invenção” começou a ser substituída 
pela cópia/reprodução, com enfâse para o processo e um progressivo 
abandono do gesto humano. Andy Warhol defendia mesmo que através 
da reprodução era mesmo possível retirar a presença do artista da obra 
por completo. Defendiam uma certa comodidade na produção das suas 
obras, sem recorrer aos “trabalhosos” meios tradicionais.

Embora as expressões utilizadas fossem, na sua maioria, muito comer-
ciais, diferentes artistas evoluíram de maneiras diferentes, com refer-
ências formais e estruturais que os distinguiam. Tal como Livingstone 
(2000) refere, as linguagens visuais eram desenvolvidas segundo uma 
vertente mais técnica, evidenciando o processo da manipulação da 
“imagem” e as maneiras complexas como o artista trabalhava o material, 
e não a imagem em si. 

Em 1960, Ed Ruscha31 realizou algumas das primeiras pinturas susten-
tadas pela Banda Desenhada, tratando a pintura como um “signo” e influ-
enciando artistas subsequentes, como Andy Warhol e Roy Lichtenstein32. 

No entanto, como artistas muito individualistas, preferiam estabelecer 
personalidades distintas. Andy Warhol, inicialmente influenciado 

31 Artista plástico americano, nascido em 1937. Com influências como Jasper Johns e Robert Rauschenberg, e 
devido às constantes referências comerciais (através de representações de logos ou imagens de estações de 
serviço por exemplo), o seu trabalho é maioritariamente associado à Pop Art. Destacamos as combinações de 
texto e imagem que desenvolveu já no contexto das obras conceptualistas, mantendo no entanto as mesmas 
temáticas. 

32 Artista plástico americano (1923-1997). As suas obras caracterizam-se pela “reprodução” de vinhetas de 
banda desenhada, sem crédito para os autores originais. Executadas com cores primárias e através de pontos, 
tinham uma forte associação a técnicas de impressão.
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também por bandas desenhadas acabou por abandonar essas matérias 
devido a uma certa competitividade surgida, principalmente com Roy 
Lichtenstein. Passando a eleger outras técnicas para replicar as imagens, 
como a Serigrafia, incrementou nas suas produções uma linguagem 
cada vez mais comercial, retratava “tudo o que podia ser comprado e 
vendido”, como “os símbolos práticos mas impermanentes” que alimen-
tavam a cultura americana da época. (Livingstone, 2000, pp.69-78) 

FIGURA 30.  
"Dublin" de Ed Ruscha, 1960. 

Retirado de <http://www.wikipaint-
ings.org/en/edward-ruscha/dublin-
1960> [Consultado a 22 de Setembro

de 2013]

FIGURA 31.  
"Campbell's Soup Cans". Pintura e instalação de Andy 
Warhol, 1962. Retirado de <http://www.moma.org/col-
lection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A6
246&page_number=55&template_id=1&sort_order=1> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 32.  
"Oh, Jeff…I Love You, Too…But…" de 
Roy Lichtenstein, 1964. Retirado 
de <http://artsamerica.org/blog/
genre/art-museums/pop-art-
powerhouse-roy-lichtenstein-at-
the-art-institute-of-chicago/> 
[Consultado a 13 de Setembro de 
2013]
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O aparecimento de trabalhos como os de Roy Lichtenstein ilustram 
uma mudança de temática, com representações mais emotivas e uma 
vertente de narração (também devido às influências das bandas desen-
hadas - ver figura 32 na página anterior). Ao apropriar-se de uma deter-
minada “imagem”, o artista adaptava-a e fazia determinadas alterações 
para realçar a mensagem. 

Ao incluir elementos e situações da cultura popular, estes artistas apre-
sentavam essencialmente reproduções de estereótipos e clichés, obras 
onde exaltavam constantemente uma relação com a sociedade consum-
ista. (Morley, 2003, pp.134-137)

A década de 1960 a 1970, veio trazer um conjunto de propostas artísticas, 
que incluiu igualmente manifestações através de peças de escultura. 
Claes Oldenburg33 posicionou-se numa fase da Pop Art que pode ser 
considerada de mainstream, ao reproduzir objectos em grande escala. 
Através dessas réplicas tridimensionais, o artista pretendia reflectir sobre 
a circunstância de retirar os trabalhos do espaço dos museus e apresentá-
los noutros locais, e em grande escala. É interessante comparar duas obras 
desse artista que se encontram interligadas pela conteúdo retratado, mas 
uma surge como extensão da anterior: o Lipstick in Picadilly Circus de 
1966, e o Lipstick ascending on caterpillar tracks de 1969 (figura 33 e 34 
respectivamente). 

FIGURA 33.  
"Lipstick in Picadilly Circus" de Claes Oldenburg, 1966. 
Impressão em postal. Retirado de <http://www.tate.org.
uk/art/artworks/oldenburg-lipsticks-in-piccadilly-circus-
london-t01694>[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 34.  
"Lipstick ascending on caterpillar tracks" de Claes 
Oldenburg, 1969. Instalção. Retirado de <http://
www.wikipaintings.org/en/claes-oldenburg/
lipstick-ascending-on-caterpillar-tracks-1969> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

33 Artista plástico norte-americano, de origem sueca e nascido em 1929. O seu trabalho caracterizasse pela 
reprodução de objectos do quotidiano, desde produtos a comidas, tratando sempre a temática da “cultura de 
massas”.
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A maioria dos artistas que se destacaram e que desenvolveram as peças 
mais influentes, estabeleceram-se desde logo no contexto social e cultural 
das cidades onde se encontravam. Os próprios estúdios eram abertos 
ao público e eram locais de encontro entre indivíduos de varias áreas, 
não só artistas. Toda essa “atmosfera” criativa e prolífica que subsistia 
proporcionou o avanço de novas tendências, que se sucediam cada vez 
mais depressa, traduzindo a incessante “natureza cíclica dos desenvolvi-
mentos artísticos”34 do século XX. 

Neste contexto, as fronteiras que permitiam distinguir os vários momentos 
na História da Arte e as definições que foram sendo estabelecidas sobre 
as obras, incluindo as noções de autor/criador, tornam-se cada vez mais 
ténues. Como promotora de imagens e objectos populares, as obras deste 
período expuseram uma geração de novas tecnologias, novos meios de 
comunicação e novos valores. Becker (2010) defende que já não se pode 
falar em movimentos a partir do século XXI mas sim de tendências, uma 
vez que as diferentes actividades artísticas se apresentam cada vez mais 
como actividades “em rede”, com métodos diferentes mas objectivos 
semelhantes. 

No mesmo período surgem outras tendências que se posicionaram como 
inclinações. Um dos objectivos comuns era realçar a técnica sem uma 
grande entrega pessoal. Diferentes artistas exploravam diferentes possi-
bilidades a partir de um objecto ou de uma imagem e as obras apresen-
tavam-se genericamente como o resultado de uma acção física.

As tendências do Nouveau Réalism35 incluíram diferentes abordagens 
como os quadros monocromáticos de Yves Klein36 ou os “embrulhos” de 
Christo37, que pretendiam chamar a atenção para as formas escondendo 
as superfícies. Morley (2003) refere esse interesse do artista em ocultar 

34 Tradução livre de “cyclical nature of artistic developments”.(Livingstone, 2000, pp.221)

35 Movimento fundado por Yves Klein e Pierre Restany na década de 1960. Surge paralelamente às tendências 
da Pop Art, tratando questões relacionadas com a percepção e interpretação da realidade. Materiais do quo-
tidiano eram reciclados e utilizados de modo a criar novos significados.

36 Artista plástico francês (1928-1962). Muitas das suas primeiras pinturas eram monocromáticas, mas foi a 
partir dos finais da década de 1950 que elegeu um tom específico de azul, que patenteou como International 
Klein Blue (IKB, =PB29, =CI 77007). Desenvolveu técnicas de pintura específicas (como o recurso a modelos nuas 
como “pincéis vivos”), ao mesmo tempo que ficou conhecido pelas suas performances e fotografias.

37 Artista plástico, nascido a 1935 na Bulgária. O seu trabalho está incontornavelmente ligado ao da sua mulher, 
Jean-Claude, falecida em 2009. O casal destacou-se pelas suas instalações no contexto urbano, explorando a 
percepção dos lugares com diferentes abordagens, que financiavam através da venda dos esboços dos projectos 
recusando patrocínios ou contribuições de fundos públicos.
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FIGURA 35.  
"Untitled" de Yves Klein, 1957. Esponja pintada num 
suporte de latão. Retirado de <http://www.moma.
org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%
3AE%3A3137&page_number=1&template_id=1&sort_
order=1> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 36.  
Instalação "Wrapped 
Reichstag" de Christo e 
Jean-Claude, Berlim, 1971-
95. Fotografia de Wolfgang 
Volz. Retirado de <http://
christojeanneclaude.
net/projects/wrapped-
reichstag#.UjNDBuB4Y6E> 
[Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]

FIGURA 37.  
"Omagio a Marilyn" de Mimmo Rotella, data 
desconhecida. Retirado de <http://www.
moma.org/collection/browse_results.ph
p?criteria=O%3AAD%3AE%3A3137&page_
number=1&template_id=1&sort_order=1> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 38.  
"Jazzmen" de Jacques de la Villeglé, 1961. 
Retirado de <http://www.moma.org/collec-
tion/browse_results.php?criteria=O%3AAD%
3AE%3A3137&page_number=1&template_
id=1&sort_order=1> [Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]
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as formas dos objectos arquitectónicos como uma espécie de inflexão 
da Pop Art, como uma forma de vender um produto que não está total-
mente visível. 

Surgiram outras variações a duas dimensões como as Décollages38 e as 
Affiches Lacérées39, desenvolvidos por Jacques de la Villeglé40 ou Mimmo 
Rotella41 (figuras 37 e 38). Com outros artistas a reproduzir imagens 
populares através da pintura, estes artistas europeus privilegiaram antes 
o recurso a materiais do seu ambiente imediato. As Affiches Lacérées 
por exemplo, posicionaram-se como refutações e reinterpretações dos 
inúmeros cartazes que surgiam. Eram fragmentos de realidade retirados 
do contexto original, da rua, e apresentados de outra forma, dentro do 
museu. (Morley, 2001)

 

“Portanto, os mundos da arte nascem, crescem, trans-

formam-se e morrem. Os artistas que neles participam 

deparam-se com problemas diferentes, dependendo da 

situação em que o seu mundo se encontra.” (Becker, 2010, 

p.286)

38 Técnica desenvolvida em França, definida por ser o oposto de colagem. A composição final surge com a ex-
clusão de partes de um determinado material, cortando, rasgando ou removendo partes da “imagem” original.

39 Técnica definida pelo próprio nome, termo que significa cartazes rasgados. As composições surgem com a 
conjugação de partes de diversos cartazes e imagens.

40 Artista plástico francês, nascido a 1926. Pertencente ao movimento do Nouveau Réalism, foi o artista que 
estabeleceu as Décollages como uma técnica “alternativa” às tradicionais.

41 Artista plástico italiano (1918-2006). Foi o único artista italiano com ligação ao movimento francês do Nouveau 
Réalism, e após abandonar a pintura em 1953 dedicasse à produção de décollages e outras assemblagens.
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Como resultado das diferentes experiências que se realizaram aliadas às 
tendências surgidas com a geração da Pop Art, deixou de existir um estilo 
concreto na produção do objecto de arte, e a mensagem que se pretende 
transmitir ao espectador sobrepõe-se cada vez mais ao aspecto visual da 
obra. Facto que vem a surgir com as manifestações da Arte Conceptual. 
Podemos considerar que, a partir desse momento, o que passa a identi-
ficar uma obra ou a conferir-lhe o valor artístico, não é necessariamente 
o estilo mas sim o conteúdo e a intenção com que foi realizado.

Adoptamos a definição fornecida por Godfrey (1998), na qual refere uma 
arte baseada não em formas ou materiais, mas sim sobre ideias e signifi-
cados. Trata-se de uma arte que utilizou uma série de estratégias para 
materializar as ideias que pretendia transmitir, implicando desde logo 
uma participação a nível intelectual mais activa do espectador dos que 
as anteriores. Consideramos, assim, este período como um dos mais rele-
vantes para a presente investigação devido a todas as novas abordagens, às 
novas linhas de pensamento e processo introduzidas, e exploradas. 

Contrariando a influência material proeminente nas obras da Pop Art, 
muito ligada à cultura popular, artistas do período do Minimal Art como 
Sol Lewitt42, Frank Stella43 ou Dan Flavin44, pretendiam focar antes o 
processo de interpretação das peças, a ideia e o conceito. Em contraste 
com o movimento anterior o artista conceptual queria explorar a sua 
relação com a obra, modificando o meio ao qual recorria conforme a 
sua vontade e objectivo, o que fez com que a Arte se tornasse um campo 
cada vez mais abrangente. 

Assim, e paralelamente, através de outras tendências como a referida 
Minimal Art, que pretendia retirar qualquer “complicação” da forma 
ou composição, as obras continuavam a ser alvo de novas perspectivas. 

3.3 ARTE CONCEPTUAL

42 Artista americano (1928-2007). Um dos principais integrantes da Arte Conceptual e do Minimalismo, realizou 
inúmeros desenhos baseados em linhas e formas geométricas, e outras esculturas, preferindo o termo “estru-
turas” para as descrever. Pretendia desenvolver a noção de percepção, tratando diferentes conceitos como o de 
superfície, volume e até transparência.

43 Artista americano, nascido a 1936. As suas obras caracterizam-se por uma abstracção e repetição geométrica, 
e pelos padrões e ilusões pictóricas que muitas vezes surgiam como resultado.

44 Artista americano (1933-1996). O seu trabalho reconheceu as tendências conceptualistas e minimalistas da 
década de 1960, e compreendeu maioritariamente esculturas e instalações de luz.
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Com propensões que relembram outros movimentos, como o próprio 
Construtivismo, as obras minimalistas eram diminuídas a aspectos que 
os próprios artistas consideravam como os essenciais. O grupo Fluxus45 
surgido na Europa, por exemplo, prolongou algumas das linhas de 
pensamento iniciadas na Pop Art embora com um carácter mais político 
e filosófico. O objecto era já secundário ao conceito implícito e a 
linguagem mais importante que o efeito visual, tal como nas tendências 
da Arte Conceptual.

Como uma década de resistências a meios tradicionais as obras de arte 
começaram a abandonar as galerias de várias formas, contestando a ideia 
de objectos únicos, coleccionáveis e imóveis. Diversas foram as manifes-
tações desde Performances46 a Happenings47, que consistiam na execução 
de uma acção em oposição à produção de um objecto concreto; ou o  
Body Art, em que se dá a utilização do próprio corpo como material, ou 
seja, o próprio corpo do artista ou de um participante passa a ser utilizado 
como objecto/veículo para a manifestação artística. 

FIGURA 39.  
"Double Gray Scramble" Frank Stella, 1973. Retirado de <http://chris-
tojeanneclaude.net/projects/wrapped-reichstag#.UjNDBuB4Y6E> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

45 Organizado pelo artista George Maciunas na década de 1960. Mais do que um movimento ou tendência, foi 
um “modo” de fazer as coisas, assim definido pelo artista e poeta Dick Higgins, um dos seus percursores. Fluxus 
representa uma certa atitude para com o objecto artístico manifestando-se em diversas áreas, desde música 
a dança, vídeo ou fotografia; que pretendia quebrar barreiras entre o que seria ou não considerado arte. Estes 
artistas enfatizavam o processo de criação, e acção, e por isso distinguem-se muitas das suas performances e 
happenings.

46 Um tipo de manifestação artística que pode combinar diversas áreas como o Teatro, Música, poesia e vídeo. É 
uma acção pensada e definida antecipadamente, podendo ser reproduzia em qualquer lugar.

47 É um “acontecimento”, uma acção que segue as mesmas características das Performances mas que recorre 
a uma maior espontaneidade e improvisação. Ao contrário das Performances, envolve geralmente uma partici-
pação directa ou indirecta do espectador.  
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O próprio espaço de exposição, o museu, foi contestado de diversas 
maneiras. A Land Art, movimento que consistia na apropriação e trans-
formação do território num objecto artístico, assumiu desde logo, e pela 
escala implícita, tanto a impossibilidade da exposição num local circun-
scrito e musealizado como a sua fácil exposição e, por vezes, leitura 
imediata (dada a escala da intervenção). Ficam, no entanto, os registos 
documentais como testemunho (fotografia, vídeo, etc.).

Os artistas pretendiam contrariar a ideia de que as obras de arte eram 
objectos acessíveis a um público específico e despromovendo o objecto 
como um componente necessário da arte recorreram muitas vezes à 
escrita e à fotografia como documentos de reflexão. (Marzona, 2007) 
Elegendo muitas vezes meios textuais e até auditivos, sobrepondo-os à 
representação e às figuras, muitas das obras desta época foram criadas 
com foco no uso da palavra. 

De certo modo, podemos descrever a Arte Conceptual como um 
momento que não só aproveitou as palavras como um complemento, 
mas que também usou a palavra escrita como um objecto de arte, apre-
sentando-o muitas vezes como o único elemento "referente". Tornando, 
assim, o observador ao mesmo tempo em leitor.

Christopher Wool48 e Jenny Holzer49, por exemplo, foram dois artistas 

48 Fotógrafo e pintor americano, nascido em 1955. Mais conhecido pelas suas frases (compostas por letras de 
grandes dimensões, utilizando um stencil para a sua pintura), recorreu a uma série de outras técnicas como pis-
tolas de tinta, à serigrafia ou mesmo às próprias mãos para produzir pinturas que reflectiam sobre a superfície, 
sobre o gesto.

49 Artista americana, nascida em 1950. Iniciando-se como pintora abstracta, tornou-se conhecida pelas insta-
lações de luz que realizou no espaço público, sempre com alguma mensagem escrita. Com uma forte carga 
política e social os seus textos abordam geralmente temáticas como o amor, sexo, guerra, morte, feminismo e 
individualidade. Caracterizam-se por serem textos que confrontam, de alguma forma, o espectador, abordando 
problemáticas e dilemas comuns.

FIGURA 40.  
"1984_048" de Andy Goldsworthy, 
1984. Trecho de neve congelada. 
Retirado de <http://www.goldsworthy.
cc.gla.ac.uk/image/?id=ag_02881&ba
ckimg=ag_02886&t=1> [Consultado a 
23 de Setembro de 2013]
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que partindo do mesmo tipo de influências apresentaram questões 
escritas com as suas obras, mas de modos diferentes. Wool, por um lado, 
questionava a Pintura e a disposição do texto nos seus quadros, jogava 
com o ritmo de leitura e com o espaçamento do texto (figura 41). Jenny 
Holzer, por outro lado, integrava diversos textos no ambiente urbano 
levantando questões de várias naturezas. Já na década de 1980, a artista 
apresenta alguns desses textos recorrendo a meios tecnológicos, como 
uma forma de usar os meios de comunicação contras eles mesmos.

Pelas formas e combinações como foram questionados alguns limites 
ao longo dos diferentes períodos da História da Arte, concordamos com 
Godfrey (1998) quando o autor menciona o efeito que estes objectos e as 
diferentes abordagens tiveram nos artistas que lhes sucederiam. Trata-se 
de um “pluralismo” mencionado igualmente por Lucie-Smith (1997), 
o qual resultou em conteúdos e expressões inevitavelmente interligadas 
nas artes ao longo das décadas de 1970, 80 e 90, até ao presente século 
XXI.

FIGURA 41.  
"Untitled" de Christopher Wool, 2000.
Retirado de <http://wool735.com/cw/
images/?iNum=62> [Consultado a 23 de 
Setembro de 2013]

FIGURA 42.  
Instalação de Jenny Holzer em Times Square Sign, 
1982. Continuação do projecto 'Truisms' inciado nos 
anos 70.  Retirado de <http://descroissants.tumblr.
com/post/39481222874> [Consultado a 23 de Se-
tembro de 2013]
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Como seres sociais, habitamos espaços privados, e cruzamo-nos em 
determinados espaços públicos. Como sujeitos individuais temos de 
reconhecer os limites do nosso espaço singular e estar em constante 
contacto com outros indivíduos, objectos e mensagens que se cruzam em 
espaço comum. Definimos aqui o espaço público como todo o espaço 
urbano que partilhamos com terceiros, o espaço que não nos pertence 
unicamente, mas sim a toda uma Sociedade e comunidade. Temos em 
conta que esse espaço é resultado de todo um “desenho de formas” 
(Mendonça, 2007), e que essa forma se encontra como resultado de uma 
série de articulações entre interesses económicos e necessidades sociais.

Também o espaço público, que apreciamos como um local de livre 
acesso a todos, foi sofrendo diferentes conotações ao longo da História e 
a sua democratização é tomada por muitos como um conceito em risco, 
devido à constante privatização dos espaços públicos e vice-versa. Estes, 
apesar de ocorrem muitas vezes como uma tentativa de controlar alguns 
problemas sociais acabam por, de certa maneira, delimitar um território, 
contrariando a própria iniciativa. 

Na Grécia Antiga, por exemplo, com a organização do espaço público, 
existia uma primeira preocupação de valorizar certos edifícios e monu-
mentos colocando-os no centro da estrutura urbana. Já nas cidades medi-
evais, um dos espaços mais importantes das mesmas eram os mercados, 
centros de trocas de produtos. Mais tarde, influenciados pelos Tratados 
de Arquitectura na época do Renascimento, ocorreram inúmeras reestru-
turações urbanas que posicionaram a rua e a praça como os espaços 
abertos mais importantes das cidades, o que desencadeou a aplicação de 
monumentos históricos nessas tipologias urbanas. (Regatão, 2007) 

Caracterizado pela combinação de um pedestal com uma estátua ou 
conjunto de estátuas, o monumento tradicional sempre foi associado 
a um carácter comemorativo, com temáticas centradas nos valores da 
sociedade onde é erigido. Os espaços abertos onde são geralmente colo-
cados, como rotundas ou praças, pretendem assim oferecer uma maior 
visibilidade e distingui-los de algum modo, posicionando-os como peças 
centrais desses mesmos espaços. 

3.4 ARTE PÚBLICA
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As circunstâncias que resultam numa intervenção neste mesmo espaço 
público, por parte de um indivíduo são diversas mas todas elas pretendem 
reflectir sobre o domínio do espaço através da transmissão de uma certa 
mensagem ou elemento visual. (Lewisohn, 2007, p.86) 

Mendonça (2007), sobre a apropriação de espaços públicos, refere algo 
extremamente interessante que foca um dos objectivos específicos do 
trabalho de investigação corrente. Salienta, no seu estudo que “as apro-
priações, mesmo quando intuídas ou adaptadas não implicam, necessari-
amente inadequação ou indícios de marginalidade. Podem (...) indicar 
criatividade, capacidade de melhor aproveitamento das infra-estruturas 
públicas” ao mesmo tempo que posicionam como um meio de comuni-
cação de necessidades e vontades. 

A Arte Pública, como “intervenção artística realizada num espaço público 
e portanto de livre acesso”, foi ao longo do tempo apresentada maiori-
tariamente com obras de estatuária encomendadas por organismos. No 
entanto, também este campo foi alvo de uma série de mudanças, prin-
cipalmente no século XX, e as diferentes reformulações do monumento 
público representaram as várias motivações e vertentes exploradas. 

FIGURA 43.
Estátua de D. José I, na Praça do Comércio. Fotografia de Diego Delso, 2012. Retirado de <http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Estatua_de_Don_José_I,_Plaza_del_Comercio,_Lisboa,_Por-
tugal,_2012-05-12,_DD_05.JPG> [Consultado a 13 de Novembro de 2013]
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Através do trabalho de alguns artistas como Rodin inicialmente, e mais 
tarde com Brancusi ou Picasso; o pedestal desapareceu, impondo-se cada 
vez mais a abstracção no monumento tradicional. O autor menciona o 
monumento cada vez mais como um objecto utilitário que combina a 
expressão do artista com preocupações urbanas. (Regatão, 2007, p.11)

50 Escultor britânico (1898-1986). Desenvolvendo maioritariamente analogias entre o corpo humano e a pais-
agem, as suas esculturas caracterizam-se pela abstracção e pela grande escala com que eram implementadas.

51 Escultor americano (1906-1965). Destacou-se pela eleição do aço como material para as suas esculturas e 
pelas suas composições geométricas.

No decurso da Segunda Guerra Mundial, grande parte da estatuária foi 
destruída em certos países democráticos o que propiciou um processo 
de promoção de instalação de esculturas modernas. É na década de 
1960 que ocorrem outros desenvolvimentos relevantes, com um maior 
número de esculturas públicas de artistas de vanguarda como Picasso, 
Henry Moore50  ou David Smith51, que evidenciam ao mesmo tempo a 
autonomia da arte e o seu carácter de ruptura com o espaço do museu, 
característico desse período. (Regatão, 2007, p.61) No entanto, nem todas 
estas obras foram bem recebidas. Devido à adopção duma linguagem 
abstracta em oposição ao habitual uso de personagens alegóricas por 
exemplo, proporcionou-se uma certa oposição à arte moderna. 

FIGURA 44.
"Andromeda" de Auguste Rodin, 1885-86. Retirado 
de <http://www.rodinmuseum.org/collections/
permanent/103460.html?mulR=1335551933|4> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 45.
"Head of a woman" de Pablo Picasso. De 1962, 
esta escultura foi concretizada por Carl Nesjar 
em 1972, para a Universidade de Princeton. Re-
tirado de <http://princetondailyphoto.blogspot.
pt/2012/10/picasso-peeking.html> [Consultado 
a 13 de Setembro de 2013]
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A relação da arte com o público encontra, neste contexto, novas interro-
gações e compõe-se mais uma vez toda uma conjuntura em que se desen-
volvem novas abordagens para o objecto artístico com uma importância 
gradual atribuída ao espaço envolvente. Com um interesse gradual em 
instalações “fora dos locais convencionais” e em zonas "esquecidas" da 
cidade, no observador como participante activo e em “contextos mais 
diversificados”; tendências dos anos 60 e 70, como a New Genre Public 
Art, vieram reforçar ainda questões de âmbito social, evidenciando mais 
uma vez a importância da relação da arte com o público. (Regatão, 2007, 
p.69) Jeff Koons52 por exemplo, tratava todos estes aspectos simultanea-
mente: através das suas obras abordava a relação com o lugar, da natureza 
com a praça, e da arte fixa/móvel aplicada. Outras tendências como a 
Land Art, mencionada anteriormente, expressavam ao mesmo tempo 
um interesse por intervenções em locais “alternativos”, explorando as 
questões de ocupação do território; e de escala, através de dimensões 
impossíveis de transportar para um museu.

52  Artista americano, nascido em 1955. Focando geralmente a relação entre obra de arte e objectos da cultura 
de massas, as suas esculturas caracterizam-se por serem reproduções e ampliações de objectos banais recor-
rendo a vários materiais como flores, porcelana, plástico e até fotografias.

FIGURA 46.
"Balloon Flower (Orange)" de Jeff Koons, 1995-2000. 
Retirado de <http://www.gagosian.com/artists/
jeff-koons/selected-works> [Consultado a 23 de Se-
tembro de 2013]

FIGURA 47.
"Puppy" de Jeff Koons. Escultura para o Museu 
Guggenheim de Bilbao. Fotografia de Andreas 
Praefcke. Retirado de <http://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Puppy_Koons_Bilbao.jpg> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

Em Portugal, devido a um processo de modernização demasiado 
moroso, o interesse de reformular a abordagem tradicional do monu-
mento público só surgiu mais tarde, e só depois da Revolução de 1974 é 
que os artistas conquistaram uma participação mais livre na questão da 
encomenda pública. (Regatão, 2007, p.51) 
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Uma das operações de intervenções mais significativas no espaço 
público em Portugal ocorreu com a Expo ’98 e a dinamização do 
Parque das Nações, com diversos elementos conjugados para construir 
uma “paisagem”, nomeadamente o recinto. Contou com uma organi-
zação de raiz, na qual foi dada liberdade total de concepção aos artistas 
participantes. 

O recinto abriga no seu conjunto uma série de intervenções com difer-
entes discursos, que constroem diferentes itinerários e oferecem várias 
possibilidades de exploração do espaço, e de experiência para o visi-
tante. A figura 48 representa uma dessas intervenções. Realizada pelo 
escultor Fernando Conduto53, nela é possível observar a exploração do 
pavimento, e da tradicional calçada à portuguesa, através do desenho 
de linhas dinâmicas. Ao serem exibidas de diversas maneiras ao longo 
de toda a área,  as intervenções representam esforços para dinamizar e 
explorar o espaço, ao mesmo tempo que apelam à consciência dos obser-
vadores, ultrapassando os motivos pessoais da criação. Ao serem expostas 
para um público-alvo genérico, tratando-se de um local cultural com 
visitantes de todo o mundo, os artistas envolvidos, artistas plásticos e 

FIGURA 48. 
"Mar Largo” de Fernando Conduto. Intervenção numa área do pavimento do 
recinto da Expo ‘98. Fotografia retirada de <http://www.portaldasnacoes.pt/
item/fernando-conduto-1/> [Consultado a 23 de Setembro de 2013]

53 Fernando Conduto nasceu em Silves em 1937. Curso de escultura da Escola Superior de Belas Artes de LIsboa. 
Deu aulas de técnicas de gravura na Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, de modelação na Escola 
de Artes Decorativas António Arroio e de Desenho Básico na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa e na Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. Fez parte do Conselho 
Técnico e foi co-fundador da Curso de Formação Artística da Sociedade Nacional de Belas Artes. Realizou três 
exposições individuais. Em 2000 o IAPMEI patrocinou a publicação de um livro sobre o seu trabalho.
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arquitectos, tiveram em conta, para além do valor estético e objectivo, 
o valor social da obra. (Pinto e Ferreira, 1998, p.13). José Guilherme de 
Abreu menciona no texto intitulado Arte Pública e Democracia, o facto 
de que “para trás, ficou em definito a ideia de que a arte não pode ser 
útil. Na verdade, muitas das produções contemporâneas mais interes-
santes definem-se no horizonte de utilidade que o seu usufruto lúdico ou 
funcional proporcionam”. (Ribeiro, 2004, p.12)

O projecto “Lisboa Capital do Nada” de 2001 surge igualmente como 
uma referência na investigação de Regatão. O projecto consistiu numa 
intervenção/dinamismo artístico-cultural num local marcado pelo isola-
mento, como é descrita a zona da freguesia de Marvila, com o objec-
tivo de desencadear uma transformação social positiva. Inicialmente 
recebido com uma certa desconfiança devido à “incerteza da origem”, 
a aproximação à comunidade por parte dos artistas proporcionou uma 
concretização positiva e construtiva de todo o projecto. O artista José 
Maçãs de Carvalho54 demonstrou a vontade de explorar o diálogo através 
de peças de comunicação, como mupis, cartazes e outdoors, distribuídas 
pela cidade que mostravam fotografias de cerca de uma dezena de resi-
dentes. Com o objectivo de acabar com estereótipos e de dignificar a 
imagem da zona de intervenção, o artista expôs esses cidadãos anónimos 
como os “heróis de Marvila” (figura 49) e oferecia ainda possibilidade 
de entrar em contacto com essas pessoas ao fornecer um contacto 
telefónico, promovendo a possibilidade de um maior desenvolvimento 
social. (Regatão, 2007, pp.149-152) 

FIGURA 49. 
Poster por José Maçãs de 
Carvalho, no âmbito do pro-
jecto 'Lisboa Capital do Nada'. 
Retirado de <http://home-
lessmonalisa.darq.uc.pt/
SandraXavier/arte_fora_de_
portas.htm> [Consultado a 
23 de Setembro de 2013]

54 Artista plástico português, nascido em 1960. Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, pela Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra em 1984, foi bolseiro do Centro Português de Fotografia, da Fundação do 
Oriente e da Fundação Calouste Gulbenkian. Nomeado para o BesPhoto 2006.
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Ao surgirem cada vez mais objectos de arte/intervenção nas ruas das 
cidades, e após a presente exposição teórica, não podemos deixar de nos 
interrogar sobre a importância da inserção de obras de Arte Urbana no 
espaço público. 

Intervenções urbanas como as de Arte Urbana, que se apresentam como 
cada vez mais presentes, são acções pouco encorajadas e realizadas de 
modo "alternativo", e por isso levantam uma série de questões legítimas 
que devem igualmente ser consideradas na extensão de investigação. 
Apesar de, no entanto, de existir uma crescente aceitação das mesmas, 
com um maior número de intervenções apoiadas por entidades, o público 
encontra-se pouco sensibilizado para estas iniciativas.

Simultaneamente, interrogamo-nos sobre qual o papel dos museus e o 
que representa a recente noção de rua como "galeria"? Será que estas 
noções não serão já aceites pela sociedade onde vivemos, e o que poderão 
trazer de positivo ou de negativo na conjuntura, social e económica 
actual eventualmente?

FIGURA 50. 
"This is a Pipe". Trabalho de Banksy. Retirado de <http://obviousmag.
org/archives/2012/03/banksy_e_a_arte_da_manipulacao.html> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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Na década de 60 e 70 do século passado, os artistas da Pop Art apre-
sentaram novos conceitos e ideias para o uso da arte e embora question-
assem noções relacionadas directamente com o objecto de arte, tentavam 
manter uma relação sólida com os museus e galerias, e consideravam 
que os críticos de arte tinham um papel essencial na divulgação dos seus 
trabalhos. Por outro lado, as diferentes tendências desenvolvidas mais 
tarde no contexto da Arte Conceptual apresentaram novas estratégias e 
propuseram maneiras de afastar o objecto de um espaço isolado como 
os museus. Ideias estas que se apresentaram como derradeiras para o 
surgimento de acções como as de Arte Urbana que, no geral, contrariam 
uma acção e presença em qualquer tipo de espaço fechado. Apresentam 
constantemente novas ideias e conceitos, tal como a Pop Art ou a Arte 
Conceptual, elegendo o exterior como o “quadro” a preencher.

No contexto da História da Arte a Arte Urbana pode ser referida como 
um movimento um instrumento de provocação. (Waclawek, 2011, 
p.112) Como um movimento efémero e performativo, incorporado no 
nosso quotidiano que aborda a cidade e actua sobre esta, reformulando e 
reinterpretando espaços através de diferentes acções.

No entanto, e apesar desta afirmação se apresentar como adequada, 
iremos tratar a Arte Urbana como uma ferramenta não só de provocação 
como essencialmente de comunicação. 

3.5 ARTE URBANA

“Estes artistas não brincam só com o espaço urbano e com os 

habitantes da cidade, mas com toda a história da Arte avant-

garde. Uma pontada de espontaneidade dos situacionistas, 

alguns princípios do grupo Fluxus, um pouco de Land Art com 

uma dose do absurdo apresentado pelos dadaístas; mistur-

ando tudo, juntamente com os ready-mades e o Minimal-

ismo – temos as obras da Arte Urbana.”55

Alain Biever (Huebner e Klanten, 2010, p.5)

55 Tradução livre de "These artists are not just playing with urban space and with the city’s inhabitants, but with 
the whole history of avant-garde art. A dash of situationist spontaneity, a few choreographic Fluxus elements, 
a little Land Art and a dose of Dadaist absurdity; whisk it all together with ready-mades and minimalismo – and 
we have the street art oeuvre.”
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3.5.1 | DO CONCEITO À INTERVENÇÃO

Uma vez que as peças desenvolvidas por artistas conceptualistas não 
têm um estilo concreto definido, Godfrey (1998) propõe uma identi-
ficação das mesmas através de quatro formas distintas, que apreciamos 
como actuais. Uma primeira, em forma de ready-made; uma segunda, 
enquanto intervenção na qual uma imagem, texto ou um outro elemento 
qualquer é inserido num contexto inesperado; uma terceira em forma de 
documento, em que o conceito da obra é apresentada apenas por alguma 
forma de registo, como um mapa ou uma fotografia, por exemplo; ou, por 
último, através de palavras, na qual a obra é transmitida por linguagem 
e expressões. 

Pelas diferentes manifestações que a Arte Conceptual tomou e pelo modo 
como influenciou os trabalhos sequentes podemos considerar evidentes 
as ligações entre a Arte Urbana e a Arte Conceptual, cujas influên-
cias se manifestam ainda hoje nas inúmeras intervenções no espaço 
urbano. Obras como as mencionadas dos finais dos anos 60 da artista 
Jenny Holzer, por exemplo, posicionaram-se como determinantes para 
a geração seguinte. A variedade de locais que a artista “utilizou” anunci-
avam, de certa forma, as linhas de acção que se viriam a desenvolver.

FIGURA 51. 
Um dos textos de "Inflammatory Essays" de Jenny Holzer, 1979. 
Retirado de <http://www.tate.org.uk/art/artworks/holzer-no-
title-p77391> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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Iniciou-se, assim, um período de intervenção na rua e no espaço urbano 
em geral, em que com os autores pretendiam deixar a sua própria marca 
na cidade, de diversas maneiras. Destacam-se, no contexto de novas 
acções em novos locais, as acções do fenómeno do Graffiti, surgido na 
década de 1960 em Filadélfia, essencialmente na forma de tags56 ou 
pieces57. 

FIGURA 52. 
Instalação de 'Inflammatory Essays' em Los Angeles. No âmbito de uma exposição de Arte Pública intitulada 
‘Women in the city’ de 2008, organizada por Emi Fontana. (Superior) Retirado de <http://www.artslant.com/
ew/works/show/391637->. (Inferior) Retirado de <http://oneshotexhibition.org/blog/?m=200802> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 53. 
Tag de TAKI183, considerado um dos principais inicia-
dores do Graffiti. Retirado de <http://subsoloart.com/
blog/tag/taki-183/> [Consultado a 13 de Setembro de 
2013]

FIGURA 54. 
Piece de Blade, num comboio em Nova Iorque. 
Retirado de <http://morrisparkcrew.wordpress.
com/2010/08/04/blade-again-more-over/> [Con-
sultado a 13 de Setembro de 2013]

56 Assinatura gráfica de um graffiti writer.

57 Uma espécie de mural pintado por graffiti writers.
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FIGURA 55. 
(Superior) "Poplar" de Banksy em Londres, 2011. Retirado de <http://www.banksy.co.uk/out-
doors/poplar1.html>. (Inferior) Pormenor de "Poplar", onde se lê "Desculpe! O estilo de vida 
que você encomendou está esgotado de momento". Retirado de <http://www.banksy.co.uk/
outdoors/poplar3.html> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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Em Graffiti and Street Art, Waclawek (2011) introduz a Arte Urbana 
como um conceito de Arte pós-graffiti, surgido como resultado de uma 
certa evolução de alguns graffiters. Menciona o Graffiti como uma 
“tradição visual”58 particular que se tornou popular na década de 60, 
presente até hoje, perdurando em constante mudança. A Arte Urbana 
surge, assim, da essência de uma pintura urbana transgressora como a 
do Graffiti, com os respectivos artistas a defenderem intervenções no 
espaço público com uma vertente adicional: uma mais comunicativa e 
interactiva com os observadores.

Podemos considerar então que a concretização das intervenções deste 
género responde a uma variedade de necessidades sociais. (Waclawek, 
2011, p.43) Uma vez que este tipo de expressão realizada no espaço 
público ocorre como uma interferência a algo estabelecido, surge como 
uma reacção às diversas imposições instituídas pela sociedade. 

Por conter essa vertente mais contestatária, essas mesmas surgem na sua 
maioria como uma maneira anónima de reagir a restrições através das 
quais expõe as suas opiniões de alguma forma. Por um lado, disputam 
os espaços demarcados pela sociedade e pelas diversas instituições e por 
outro criticam os valores que são comunicados, num notório confronto 
com a cultura consumista que, no presente século XXI, caracteriza a 
sociedade contemporânea. Reclamam uma vontade de pertencer à 
cultura visual da cidade, em contraste com as imagens que vão surgindo, 
oferecendo nomes de pessoas “reais”, em contraste com os inúmeros 
cidadãos que se encontram no anonimato, que compõem a subsistência 
da cidade. (Waclawek, 2011, p.44). 

58 Inscrições nas paredes conhecem-se, no contexto da cidade, desde os Romanos (pelo menos), o que posiciona 
este tipo de registos, incluindo a assinatura, como uma das formas de expressão mais antigas. Recordando 
ainda a influência das vanguardas do século XX, dois exemplos podem ser destacados: em 1937, numa exposição 
em Munique intitulada “Degenerate Art”, algumas obras foram acompanhadas de slogans escritos nas paredes, 
e em 1945 Jean Dubuffet produziu ‘Wall of Inscriptions’. Momentos que aliaram a técnica da pintura e a utilização 
da parede como suporte como meios para uma arte mais contestatária. Que, de certa forma, antecipavam a 
abordagem do Graffiti e, consequentemente, da Arte Urbana.
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3.5.2 | A RUA COMO LABORATÓRIO CULTURAL

A pertinência deste tipo de acções pode abranger uma série de questões 
distintas. Num primeiro momento, este tipo de intervenções no espaço 
urbano desafia a instituição da Arte e a Arte Pública encomendada, 
defendendo trabalhos acessíveis a todos expondo-os fora do espaço do 
museu. Em sequência, questionam ainda o estatuto da autoria de uma 
obra e posse da mesma (questões que serão adiante aprofundadas no 4º 
capítulo), e recorrem à estética visual da cidade. Os diferentes artistas 
assimilam a estética presente e recriam-na, o que resulta numa sucessão 
de representações distintas. (Waclawek, 2011, p.9)

Ao ser mencionado como um movimento pós-graffiti, o movimento 
da Arte Urbana, implica desde logo uma progressão temporal e um 
distanciamento de alguns dos princípios estabelecidos. A diferenciação 
ocorre essencialmente através dos diferentes meios que são utilizados, 
e com a adopção de novos contextos de difusão das peças. Caracteri-
zado por manifestações mais diversificadas, estilística e materialmente, a 
conjuntura da Arte Urbana explora outras técnicas de produção e desen-
volve uma linguagem visual distinta do movimento inicial, de carácter 
mais ecléctico, nos métodos de transmitir mensagens.

Consideramos esta última característica como umas das principais, e um 
dos principais focos do presente trabalho: o modo como a transmissão de 
mensagens e, consequentemente, a concretização de comunicação, é 
praticada e desenvolvida.

O acesso mais imediato a algum tipo de cultura visual ligado ao fenómeno 
de publicidade e aos seus suportes de mobiliário urbano, ocorre muitas 
vezes na rua. Os outdoors, mupis e cartazes oferecem um maior número 
de possibilidades de comunicação, e suportes, para a comunicação de 
várias mensagens. Em comparação podemos salientar que intervenções 
como as que temos vindo a descrever surgem, ao mesmo tempo, como 
tentativas de desenvolver uma nova cultura visual.
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Os street artists59 recorrem a uma série de outros elementos gráficos 
como desenhos, figuras e diversos símbolos, pretendendo explorar as 
estruturas estáticas que compõem a cidade e acrescentar, através desses 
mesmos elementos, um maior dinamismo, cor e conteúdo. Pretendem 
desenvolver novas linguagens visuais que ajudem a chamar a atenção, 
quer para o próprio espaço quer para os conteúdos que abordam. 

O objectivo ou motivos com que são colocadas depende do sujeito e do 
seu background, das suas intenções e do seu percurso. Isto ocorre e muda 
de cidade em cidade, e de país em país. “Tal como a Arte nos museus é 
uma reflexão das culturas que a produzem, a Arte Urbana revela narra-
tivas escondidas de quem a pratica.”60 (Waclawek, 2011, p.11) 

59 Adoptamos este termo, na presente investigação, para referir os autores das intervenções de Arte Urbana.

60 Tradução livre de ”Just as art in museums is a reflection of the cultures that produced it, street art reveals 
hidden narrative of those who make it.”
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Apesar de estarem directamente interligados, e de não subsistirem um 
sem o outro, Graffiti e Arte Urbana (ou Street Art como é frequente-
mente referida no contexto nacional português) são dois termos distintos. 
Acreditamos ser relevante uma melhor diferenciação entre os dois 
termos enquanto meio para um melhor definição e compreensão do que 
se pretende atingir na presente investigação.

3.6 ARTE URBANA VS GRAFFITI

3.6.1 | ORIGENS E ACEPÇÕES

Em Street Art (Lewisohn, 2007), na secção denominada Street Art or 
Graffiti?, são estabelecidas as diferenças entre os dois termos em três 
aspectos principais: motivações, materiais utilizados e público-alvo. 

Por um lado, o Graffiti caracteriza-se por representar uma expressão 
pessoal e quase sempre individual, de características visuais muito próprias 
o que proporciona um reconhecimento rápido deste tipo de peças. Não 
existe uma preocupação particular em desenvolver uma composição 
que seja considerada artística porque os próprios autores (graffiti writers) 
condenam, na sua maioria, essa mesma designação. Optam por uma 
atitude mais agressiva, tendo em vista uma certa apropriação e vandali-
zação do espaço, mais propriamente do espaço público, o que tem vindo 
a resultar no acréscimo da desvalorização desta vertente destructiva que 
desfigura a leitura da cidade. 
     
Essa assinatura, denominada por tag, caracteriza-se por ser uma peça de 
rápida execução, e geralmente monocromática, apresentando-se como 
uma espécie de pseudónimo do autor. Inicialmente, utilizado como uma 
combinação do nome do autor e do local onde residia (número de rua ou 
bairro por exemplo), era realizado sem grande preocupação estilística ou 
técnica. Reproduzido com a principal preocupação de representar uma 

“As acções do graffiti ocorrem com o desmanchar dos blocos 

construtivos da Arte e do Design, com a sua reformulação 

através de uma assinatura individual.”61 (Waclawek, 2011, p.11) 

61 Tradução livre de “The art of graffiti occurs in the dismantling of the building blocks of art and design and in 
ther reformulation throught the individualized signature”.
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certa apropriação do espaço, os graffiti writers pretendiam simplesmente 
afirmar a sua presença numa determinada zona. Destacam-se nomes 
como Taki18362, Julio20463 ou Cornbread64. (Waclawek, 2011, p.14) 

Surgido na década de 1960, em Filadélfia, o Graffiti atinge o seu pico 
em plena década de 1970 em Nova Iorque com as intervenções nas 
carruagens dos metros. 

Esta mudança de suporte e direcção, da pintura em paredes de edifí-
cios para carruagens, veio proporcionar um novo “veículo” para atingir o 
objectivo primário, a disseminação da assinatura pela cidade, mas surgiu 
também como uma forma de protesto. 

Ao serem utilizadas como suporte as carruagens dos metros permi-
tiam um “transporte” das peças e um meio de difusão próprio. O que 
proporcionou um novo meio de exposição de tipo móvel, a amplificação 

FIGURA 57. 
Tag de Cornbread. Retirado de <http://www.asdlabs.
com/blog/2008/12/30/cry-of-the-city-part-1-the-
legend-of-cornbread/>. [Consultado a 13 de Setembro 
de 2013]

FIGURA 56. 
Phase2 realizando um tag. Retirado de 
<http://www.bigapplespirit.fr/storyof-
hiphop/phase-2-un-mec-dans-sa-bulle/> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

62 A sua assinatura é composta pelo diminutivo de “Demetaki”, um nome grego alternativo para o seu nome 
próprio Demetrius, e o número 183, o número da rua onde morava em Washington Heights. Por trabalhar como 
estafeta, a pé, aproveitava todas as ocasiões espalhar o seu tag por todas as ruas que frequentava. 

63 Natural de Porto Rico, Julio204 é considerado um dos primeiros graffiti writers. Vivia na rua nº204, tal como 
refere a sua assinatura. Membro do gang “Savage Skulls”, o seu tag surgiu ainda antes do que o de TAKI183 mas 
ao contrário deste, limitava-se a reproduzi-lo no seu bairro.

64 Darryl McCray nasceu e cresceu em Filadélfia e o seu nome encontrasse estreitamente relacionado com o 
surgimento do Graffiti, sendo considerado o seu principal iniciador. Da “incessante” propagação do seu tag, que 
realizava por toda a cidade e em inúmeros locais, destacam-se dois episódios: no Jardim Zoológico de Filadélfia 
assina num elefante com tinta de spray; e mais tarde, deixa a sua assinatura num jet privado, que tinha sido uti-
lizado pelos Jackson 5. Apesar disso, realizou inúmeros esforços para combater a marginalidade e o desconten-
tamento vivido pelos jovens nessa época, tendo participado no programa Anti-Graffiti Network, implementado 
pelo presidente Wilson Goode em 1984, com o objectivo de “conter” este tipo de intervenção na cidade.
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do impacto e visibilidade das peças entre os vários bairros. Até certo 
ponto, esta mudança ofereceu também um novo modo de visualizar as 
composições: a vibração e dinamismo explorados graficamente, eram 
ampliados com o movimento das carruagens.

A criatividade dos graffiti writers é explorada nos referidos tags, que se 
tornaram cada vez mais complexos visualmente, de leitura difícil prin-
cipalmente para alguém que não esteja familiarizado com este tipo de 
linguagem visual. Com o uso de elementos figurativos que acentuam o 
estilo, estes tags posicionam-se como representativos do autor funcion-
ando quase como uma marca, uma identidade visual.
 

Apesar de não quererem, ou pretenderem, ser associados a uma forma de 
arte, os graffiti writers passam anos a praticar e a desenvolver uma técnica 
específica de desenho e um estilo de caligrafia particular. O resultado 
poderá ser pouco perceptível, e a peça de difícil leitura, mas Lewishon 
(2007) destaca o facto da realização destes trabalhos muitas vezes serem 
dedicados a outros graffiti writers, e não para o cidadão comum. 

Na década de 1980, Edward Koch65, presidente de Nova Iorque nesse 
período, realizou várias tentativas contra a prática do Graffiti, que não 
parava de aumentar na cidade. (Waclawek, 2011, p.54) No entanto, a 
limpeza consecutiva das carruagens que eram alvo deste tipo de inter-
venções, sendo uma da medidas implementadas apenas proporcionava 

FIGURA 58. 
Piece realizado por Chas, 2011. Foto-
grafia de Loveletters Collective. Retirado 
de <http://loveletterscollective.blogspot.
pt/2011_09_01_archive.html>. [Consul-
tado a 13 de Setembro de 2013]

65 Político norte-americano (1924-2013). Membro do Congresso dos Estados Unidos, cumpriu três mandatos 
como Presidente de Nova Iorque. Foi considerado responsável por tirar a cidade de uma crise financeira no fim 
da década de 1970, embora se vivessem simultaneamente conflitos sociais crescentes. Foi alvo de acusações de 
corrupção e outras controvérsias, o que fez com que não voltasse a ser reeleito.
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FIGURA 59. 
Desenhos de Keith Haring numa estação de 
metro. Retirado de <http://www.midiainteres-
sante.com/2012/05/keith-haring-google-faz-
homenagem-ao.html>. [Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]

novos espaços, espaços renovados. Com este movimento cada vez mais 
associado à alta taxa de criminalidade da cidade as soluções que se most-
raram mais eficazes foram o aumento de videovigilância e a presença de 
cães de guarda em pontos estratégicos. No entanto, a vigilância aumen-
tada nas estações contribuiu ao mesmo tempo para que mais interven-
ções surgissem novamente nas ruas, principalmente em paredes.

Em contraste, e sensivelmente no mesmo período de tempo, eram reali-
zados esforços para posicionar e validar as produções de Graffiti como 
uma forma de arte. Galerias, como a Fun Gallery e Fashion Moda em 
Nova Iorque, apelaram a esta prática como uma tendência em cresci-
mento e constante renovação. 

Com uma linguagem pictórica tão particular, e sendo um movimento 
surgido de uma população jovem, o Graffiti reuniu inúmeras condições 
para se desenvolver. Como resultado, sobretudo a partir da década de 
1990, começam a surgir outras práticas no espaço urbano mais compl-
exas, que começam a formar a noção do que entendemos como Arte 
Urbana.

Keith Haring66 surge como uma referência inevitável do presente 
trabalho, cuja obra também se desenvolveu no contexto das interven-
ções no metro de Nova Iorque. Os locais de intervenção do artista, no 
entanto, não eram as carruagens do metro nem as paredes das estações, 
mas apenas os locais demarcados para a Publicidade (figura 59). 

66 Artista norte-americano (1958-1990). Tendo desenvolvido maioritariamente trabalhos públicos com mensa-
gens sociais, a sua “arte pública” chegava a um grande número de pessoas, o que levou a um rápido reconheci-
mento no panorama artístico. Foi diagnosticado com sida em 1988 e, a partir daí, utilizou as suas imagens para 
aumentar a consciência sobre a doença.
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FIGURA 60. 
Stencil de Banksy em Londres. Retirado de <http://www.giantwavecrests.
com/2010/03/banksy.html>. [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 61. 
"The Giant of Boston" de Os Gêmeos. Fotografia de Geoff Hargadon. Retirado 
de <http://however.com.br/artes/2012/12/os-gemeos-a-arte-de-rua-pau-
listana-que-conquistou-o-mundo/>. [Consultado a 23 de Setembro de 2013]
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Haring apropriava-se desses espaços, tal como as outras marcas faziam, 
para se promover a si próprio. Assim que os seus desenhos eram sobre-
postos por cartazes, via-se “obrigado” a realizar novos noutros locais, o 
que fazia com que criasse constantemente novas imagens. 

Eram peças de rápida execução, quase automática, sem interrupções, 
devido às condições impostas: realizava-as muitas vezes a caminho do seu 
emprego, enquanto esperava pelo metro, evitando ser apanhado. Devido 
à sua “arte pública” os desenhos chegavam a um grande número de 
pessoas, o que contribuiu para um rápido reconhecimento no panorama 
artístico. 

Desta forma, o Graffiti bem como tudo o que é inerente a este “movi-
mento” particular se torna importante por ser um factor fundamental 
na contextualização da área temática abordada, não pretendendo ser, de 
maneira alguma, um conceito representativo da presente investigação 
ou da acção conclusiva desta. Está na ordem do dia, de facto, a noção 
de Arte Urbana como exteriorização de um conceito ou ideia, através de 
múltiplas práticas no espaço urbano como os desenhos de Keith Haring, 
os stencils de Banksy67 ou as pinturas de Os Gêmeos68 (figuras 60 e 61).

Adoptamos ao mesmo tempo a noção de Arte Urbana, ou Street Art, 
como representante de uma época em que as obras de arte são interro-
gadas a todos os níveis. Não só o local, como também o contexto, ideias 
ou materiais utilizados. O que está em causa na nossa análise não é se 
estas intervenções são, ou devem ser, consideradas obras de arte mas sim 
a maneira como nelas se exploram as possibilidades de representação e 
exposição, e comunicação.

67 Artista britânico, caracterizado pelas suas pinturas (stencils) de comentário social e político. Com mais ac-
tividade em Bristol, muitos dos seus trabalhos podem ser encontrados em Londres ou em outras cidades. 
Num artigo da BBC, de Setembro de 2006, Banksy é enumerado como uma das “personalidades da semana”, 
identificando-o como Robert Banks, nascido em 1974. No entanto, não há qualquer confirmação por parte do 
artista, que se mantem anónimo. A sua identidade, tal como acontece com a maioria destes artistas, mantêm-
se desconhecida embora a busca seja constante. (O referido artigo pode ser consultado em http://news.bbc.
co.uk/2/hi/uk_news/magazine/5346822.stm.)
68 Esta dupla é composta por Gustavo e Otávio Pandolfo, dois irmãos gémeos brasileiros de São Paulo, nas-
cidos em 1974. Abordando maioritariamente temáticas sociais e políticas, pintam personagens que pertencem 
a Tritez, o seu mundo imaginário.

69 Tradução livre de “What has come to be known as street art signals an expansion in the types of graffiti cir-
culated in the urban environment.”
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FIGURA 62. 
Projecto "Art Box" na Swab Barcelona-Artfair por 
Pez. Retirado de <http://www.el-pez.com/pro-
jects/>. [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 63. 
Mosaico de Space Invader. Retirado de <http://www.
mongrelmedia.com/press_info/?id=1824>. [Consul-
tado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 64. 
"Gouzou Lighter" de Jace. Retirado 
de <http://noletjey.canalblog.com/
archives/2012/06/27/24589389.
html>. [Consultado a 13 de Setembro 
de 2013]

FIGURA 66. 
Space Invader, data e local desconhecido. Retirado de < http://www.
onelargeprawn.co.za/2009/03/25/space-invaders-street-art/>. 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 65. 
"Making of PA_139". Space Invader no Museu do Louvre, Paris, 1998. 
(Nguyen e Mackenzie, 2010, p.136).
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3.6.2 | ARTISTAS E LINGUAGENS

Ao contrário dos graffiti writers, os street artists não são apenas reconhe-
cidos ou identificados pela sua assinatura. Apesar de, geralmente, recor-
rerem a um nome para se identificarem, como a um pseudónimo, o 
que os diferencia de facto são as características visuais e materiais, assim 
como as temáticas das produções que desenvolvem.

Apesar de por vezes utilizarem um nome e desse nome acabar por ser 
divulgado, recorrem muitas vezes a figuras isoladas ou outros símbolos 
para a sua identificação, sem recorrer a letras ou nomes, e mesmo para 
substituir a assinatura em si. É possível visualizar os exemplos de Pez70, 
Invader71 e Jace72 nas imagens 62, 63 e 64 respectivamente. Estes artistas, 
entre muitos outros, têm uma determinada figura que lhes é imediata-
mente associada e, apesar de recorrerem a uma identidade visual para se 
promoverem, não têm como objectivo qualquer tipo de comercialização, 
apenas utilizar o espaço para expressão, recriando-o e reinterpretando-o. 
(Waclawek, 2011, p.36) 

Pez, um artista iniciado como graffiti writer, passou a desenvolver peças 
que se destacam pela representação de figuras sorridentes, geralmente 
peixes. Através do sorriso, a sua “imagem de marca”, o artista pretendeu 
desenvolver uma forma de passar “boas vibrações” para as pessoas na 
rua.73 Invader, por outro lado, assumiu as influências de jogos árcade, 
principalmente do Space Invaders, que referencia de maneira óbvia: 
primeiro, pelo pseudónimo que adoptou e, em segundo, pelas figuras 
que reproduz que são baseadas nas personagens do jogo. 

70 Artista espanhol, natural de Barcelona. A sua data de nascimento é apontada para 1976, embora esta infor-
mação não se encontre totalmente fundamentada. Tendo iniciado a sua atividade em 1999, já estabeleceu o seu 
nome como uma marca concreta, tendo registado a marca “El Pez”. Pez significa peixe em espanhol, animal que 
surge como figura principal nas suas pinturas.

71 Artista francês, nascido em 1969. Invader iniciou este projecto em 1998 e desde então “invadiu” inúmeras 
cidades, onde grande parte das figuras permanecem onde foram colocadas. A utilização de mosaicos, para além 
de respeitar o “aspecto” das figuras devido ao formato quadrangular, proporciona uma aplicação mais duradoura 
uma vez que estes são resistentes às intempéries. O seu projecto mais recente recorre a cubos de Rubik para a 
reprodução de imagens.

72 Artista francês, cuja personagem (Gouzou), que desenvolveu em 1992, surge quase mais reconhecida que o 
autor. As “situações” onde vai surgindo destacam-se por uma conotação particular, mais divertida.
73 Consultado em http://www.el-pez.com/the-artist/
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A sua abordagem é mesmo a de “invadir” os espaços, através de uma 
série de figuras diferentes, que se apresentam sempre com as mesmas 
características visuais. 

O trabalho do francês GATS74, é facilmente reconhecido após entrarmos 
em contacto com o tipo de figura que está presente em praticamente 
todas as suas imagens (figura 67), ocorrendo o mesmo com a assinatura 
de C21575 (figura 69).
          

FIGURA 67. 
Poster com a personagem de GATS. 
Retirado de <http://endlesscanvas.
com/?tag=graffiti-against-the-system>. 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 68. 
"Special Delivery" de GATS, Berkeley, 2012. Retirado 
de <http://www.kqed.org/arts/visualarts/article.
jsp?essid=109689 >. [Consultado a 13 de Setembro 
de 2013]

74 Artista norte-americano, de Oakland. "GATS" é, na realidade, um acrónimo que significa Graffiti Against the 
System.

75 Christian Guémy é um artista francês, nascido em 1973, que reproduz maioritariamente retratos, sendo um 
dos mais recorrentes o da sua filha Nina. Apesar de se ter iniciado na pintura de graffitis há mais de vinte anos, 
é a partir de 2005 que começa a realizar os stencils que o identificam. No seu site (http://www.c215.fr/C215/
ABOUT.html) é possivel visualizar um vídeo onde o próprio artista se descreve.

FIGURA 69. 
(Esquerda) Stencil de C215. (Direita) Pormenor da assinatura. Retiradas de <http://andberlin.
com/2012/04/05/c215-on-frankfurter-allee/>. [Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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76 Artista norte-americano, nascido em 1970. Apesar da sua influência no âmbito da Arte Urbana, destacamos 
ao mesmo tempo a sua presença no âmbito do Design de Comunicação. Em 2003, fundou o Studio Number One, 
com a sua mulher Amanda Fairey, tendo vindo a produzir uma série de peças gráficas relevantes, com destaque 
para a imagem de campanha de Barack Obama, para as eleições presidenciais americanas de 2012, e para a capa 
da revista Times Magazine, retratando o “Protestante” como personalidade do ano de 2011. O crítico de arte 
Peter Schjeldahl, do jornal The New Yorker, mencionou o poster de Obama como a ilustração política mais eficaz 
desde o Uncle Sam Wants You.

77 Consultado em http://www.obeygiant.com/about

FIGURA 70. 
Autocolante de "Andre the Giant Has a Posse" de 
Shepard Fairey. Retirado de <http://www.tomsl-
atin.com/nyc-grunge-photography/>. [Consul-
tado a 13 de Setembro de 2013] FIGURA 71. 

Posters de "OBEY". Retirado de <http://the-
findmag.com/tag/obey-giant/>. [Consultado 
a 23 de Setembro de 2013]

A imagem de “campanha de paródia” de Andre the Giant Has a Posse 
e a variante OBEY (figuras 79 e 80), disseminada por Shepard Fairey76 

a partir de 1989, principalmente através de autocolantes, apresentasse 
como uma imagem que pretende estimular a relação das pessoas com 
o ambiente urbano. O artista refere, no seu manifesto77 que o objec-
tivo é simplesmente provocar uma reacção, uma vez que “as pessoas não 
estão habituadas a ver anúncios ou propagandas de algo cujo produto 
ou conteúdo não é óbvio”. Deste modo, a interpretação da figura, que 
continua a ser espalhada incessantemente, está de certa forma em aberto 
mas posiciona-se, tal como todas as outras peças da Arte Urbana, como 
uma resposta à quantidade de imagens que já recebemos diariamente. A 
imagem acabou, deste modo, por conquistar um certo valor, tornando-se 
“popular” como tantas outras às quais estamos sujeitos.

De outro modo, o artista francês Jace, por exemplo, desenvolveu a 
personagem Gouzou que reproduz em inúmeras composições e em 
diferentes contextos, e pela qual é reconhecido, que em muito relembra 
as figuras desenvolvidas por Keith Haring na década de 1980 (ver figura 
72 na página seguinte).
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Keith Haring surge, mais uma vez, como um exemplo significativo pela 
linguagem visual que utilizava. Impulsionado pela conjuntura vivida em 
Nova Iorque e com o pulsar da Pop Art, foi influenciado desde cedo 
por livros de Bandas Desenhada e desenhos animados, tal como Andy 
Warhol por exemplo. No entanto, e ao contrário de Andy Warhol, 
defendia uma visão de artista mais independente o que o levou a desen-
volver uma linguagem gráfica muito própria. Produziu, ao longo da sua 
vida, inúmeras ilustrações e composições sobre diversos temas, recor-
rendo a um estilo visual, de desenho, particular, que identificava clara-
mente o artista, tal como uma assinatura. 

Com influências de vários artistas como Jean Dubuffet78 ou Fernand 
Léger79, os elementos que conjugava nas suas composições rementem 
também para outros domínios como os hieróglifos egípcios e símbolos 
japoneses, chineses e maia. Keith Haring desenvolveu, assim, os seus 
próprios símbolos e personagens, e ao utilizar sempre os mesmos 
elementos de diferentes maneiras, criava significados e imagens difer-
entes. A figura humana da figura 73 é uma das principais e mais recor-
rente nos seus trabalhos, que o artista conjugava retratando sempre uma 
espécie de momento. 

FIGURA 72. 
Mural de Jace em St.Leu. Retirado de <http://decoranath.ca-
nalblog.com/albums/cote_gouzou/photos/26220022-gouzou.
html >. [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 73. 
Desenho de Keith Haring. Reti-
rado de <http://decoranath.canal-
blog.com/albums/cote_gouzou/
photos/26220022-gouzou.html>. 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

78 Artista francês (1901-1985). Reconheceu o termo Arte Bruta, que designava uma arte mais espontânea, de-
senvolvida por pessoas com perturbações mentais, crianças ou pessoas sem formação artística. Rejeitava a 
ideia de que a arte deveria ser esteticamente agradável e elegia o “primitivo” ao “civilizado”. 

79 Artista francês (1881-1955). A partir de 1911, e após conhecer Picasso e Georges Braque, desenvolve repre-
sentações maioritariamente cubistas mas cada vez mais abstractas, dando mais importância às sensações do 
que à relação espaço-objecto. Impulsionado pela Primeira Guerra Mundial adopta, mais tarde, uma simbologia 
que traduz o seu interesse pela civilização moderna.
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Deste modo, e apesar de assinar sempre com o seu nome, as suas figuras 
representavam-no por si só e permanecem, ainda nos dias de hoje, como 
símbolos de um artista que uniu e influenciou várias gerações. 

Outros nomes a destacar como Miss Van80 ou Os Gêmeos são exemplos 
de artistas cujas assinaturas se manifestam através das respectivas lingua-
gens visuais, e pelo tipo de figuras reproduzidas. As figuras femininas de 
Miss Van e as personagens amarelas de Os Gêmeos, representadas nas 
figuras 74 e 75 respectivamente, são o elemento central dos artistas, que 
os apresentam sempre em contextos diferentes. 
     

Da mesma forma, também os materiais escolhidos ou as técnicas utili-
zadas podem ser facilmente associadas a um determinado artista, facto 
que contribui para o carácter extensivo da Arte Urbana que temos vindo 
a descrever. 

Para além do desenho e pintura, por exemplo, uma das técnicas 
mais utilizadas no âmbito da Arte Urbana é o Stencil. Baseada numa 
matriz recortada e reutilizável, é uma técnica que não requer muitos 
recursos para a produção e que permite a repetição de uma determinada 
imagem, resultando numa prática rápida e proficiente. E utilizada muito 
frequentemente. Um exemplo incontornável é o de Banksy. 

80 Vanessa Alice Bensimon, nasceu em 1073 em Toulouse, França. Embora tenha aderido às tendências do Graf-
fiti aos 18 anos, foi através das suas figuras que encontrou a sua expressão visual particular, preferindo as tintas 
acrílicas aos spray para a sua pintura. 

FIGURA 74. 
Miss Van a pintar em Raval, Barcelona, 2008. 
(Nguyen e Mackenzie, 2010, p.136)

FIGURA 75. 
Os Gêmeos a pintar. Local e data descon-
hecida. Retirado de <http://paposegoles.
com.br/?p=371> [Consultado a 23 de Se-
tembro de 2013]
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FIGURA 76. 
Stencil de Banksy. Retirado de <http://www.unurth.com/
Banksy-New-Work-in-Africa> [Consultado a 13 de Se-
tembro de 2013]

FIGURA 77. 
Stencil de Banksy. Retirado de <http://www.
giantwavecrests.com/2010/03/banksy.html> 
[Consultado a 23 de Setembro de 2013]

FIGURA 78. 
Stencil de Banksy. Retirado de <http://www.unurth.com/
Banksy-If-Graffiti-Changed-Anything-London>
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 80. 
Oudoor por Ron English sobre a Marlboro. Retirado de 
<http://www.cluttermagazine.com/news/2012/08/
ron-english-x-breathe-x-mini-billboard-available-now> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 79. 
Stencil de Banksy. Retirado de <http://www.
giantwavecrests.com/2010/03/banksy.html> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013] 

FIGURA 81. 
Oudoor por Ron English sobre a Fox News. Re-
tirado de <http://www.cluttermagazine.com/
news/2012/08/ron-english-x-breathe-x-mini-
billboard-available-now> 
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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No entanto, os trabalhos de Banksy são identificados não só pela técnica 
que utiliza mas também pelo teor político e crítico das suas abordagens. 
O artista, geralmente, produz críticas sociais, mas, apesar de terem o 
mesmo tipo de mensagens implícitas, surgem através de uma série de 
representações distintas, focando diferentes situações. Um dos seus 
objectivos é, assim, chamar a atenção para situações irónicas e caricatas 
que vão surgindo no dia-a-dia, e na sociedade. Destacando determinados 
elementos ou personagens recorre muitas vezes a certas passagens de 
textos, que proporcionam um maior esclarecimento.

As suas obras e stencils são, deste modo, facilmente reconhecidas tanto 
pelo estilo visual, como pela linguagem e abordagem que o artista elege 
para tratar os conteúdos. O número de vezes em que o artista de facto 
assinou as suas produções é muito reduzido. 

Trabalhos como os de Banksy ou de Ron English81 (figuras 80 e 81) 
podem ser considerados como exemplos mais extremos da Arte Urbana 
como produções que, através das suas abordagens, confrontam directa-
mente conceitos como o consumismo e o capitalismo. 

Apresentam-se geralmente como subversões da cultura popular, que 
ridicularizam. Ron English, por exemplo, intervém sobre anúncios 
publicitários e oferece, de forma directa, um escape à Publicidade, 
atacando e expondo a forma como as marcas comunicam e pretendem 
transmitir mensagens, expondo os seus meios persuasivos.

    

81 Artista norte-americano, nascido em 1966. Reconhecido pela reinterpretação que faz de anúncios e outdoors 
publicitários, caracterizadas por uma técnica foto realística e pelo seu mash-up de referências culturais. 

3.6.3 | EXECUÇÃO

Geralmente, os dois tipos de intervenção, tanto de Graffiti como de Arte 
Urbana, são realizados nos mesmos locais mas as suas diferenças são facil-
mente perceptíveis. Os fundamentos que conduzem à sua realização, as 
técnicas e as diferentes abordagens são, ou podem ser, distintas. Uma 
lata de tinta em spray, por exemplo, é algo que ambos podem utilizar 
e que está muito relacionada ao conceito geral de “arte urbana”, uma 
vez que é um material barato, acessível, transportável e disponível numa 
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vasta gama de cores. Mas, enquanto os graffiti writers focam o estilo das 
letras, explorando a sua aparência tradicional, os “novos” artistas urbanos 
concentram-se maioritariamente na figuração e, em último caso, fazem 
uso do texto e da palavra para conferir mais significado aos seus trabalhos. 
(Lewisohn, 2007, pp.19-21)

No entanto, ao mesmo tempo que o fenómeno do Graffiti se desenvolveu, 
ganhou outras formas tal como referido anteriormente. As produções dos 
graffiti writers, embora maioritariamente concentradas na propagação 
de tags, foram ganhando novas extensões, passando algumas a ser mais 
trabalhadas e de maior dimensão, como as pieces, cuja execução exigia 
mais tempo de dedicação bem como a utilização de mais materiais. 
Tornavam a presença do autor mais evidente e, simultaneamente, repre-
sentavam uma maior apropriação do espaço. Produzidas essencialmente 
como murais, em paredes e carruagens, a técnica utilizada concentra-se 
maioritariamente na pintura com tinta em spray ou marcadores.

Por outro lado, as técnicas e materiais utilizados na Arte Urbana foram, 
sempre, mais diferenciados e são geralmente selecionados conforme as 
características visuais e formais da composição que se pretende produzir. 
Se atentarmos sobre exemplos já enumerados como os de Os Gêmeos, 
C215 ou Banksy é possível observar que recorrem geralmente à pintura, 
mas outros nomes como o de Invader elegem outros materiais como 
mosaicos. Este último, recorre a mosaicos para construir as suas figuras 
que, posteriormente, distribui pelos sítios colando-os nas superfícies.

Se considerarmos a divisão deste tipo de intervenções, oferecida em 
Urban Interventions – personal projects in public places (Huebner e 
Klanten, 2010), compreendemos a diversidade das possíveis inter-
posições. Os autores enumeram desde intervenções que transformam 
estruturas existentes, tirando partido das respectivas superfícies e dos 
diferentes códigos visuais, até acréscimos à própria paisagem (como as 
de Invader). Expõem umas que adoptam a realidade urbana ao gosto 
pessoal do autor, e ainda outras que pretendem explorar as potenciali-
dades cénicas e teatrais do espaço urbano, através de performances, por 
exemplo, e não de objectos. 
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Dentro da tendência denominada pelos autores como Tela Urbana82, 
Benoit Lemoine83, por exemplo, desenvolveu projectos que brincam 
com o limites dos suportes recorrendo a fita-cola e Roadsworth84 faz o 
mesmo optando antes pela pintura. Os artistas EVOL85 e JR86 recorrem 
à técnica de paste-up para as suas intervenções: o primeiro transforma 
caixas de electricidade em pequenos blocos de apartamentos revestindo 
os lados com imagens de fachadas, e o segundo incorpora retratos de 
grande escala em fachadas de edifícios e outras superfícies, numa série 
de contextos (ver figuras 84 e 85 na página seguinte). O português Ale-
xandro Farto, conhecido por VHILS87, por outro lado, retira material 
em vez de acrescentar: o artista reproduz retratos em paredes e outros 
suportes, através da subtração de pedaços, como ilustra a figura 86.

82 Tradução livre do termo “Urban Canvas”. As restantes manifestações são divididas em mais sete categorias: 
Localizadas (localized), Anexos (attachments), Privacidade Pública (public privacy), Activas (activated), Publici-
tadas (advertised) e Formas Naturais (natural ways).
83 Artista francês, nascido em 1981. Vive actualmente em Bruxelas. Destacamos os seus trabalhos gráficos que 
podem ser visualizados em http://www.benoitlemoine.eu/index.php?/ongoing.

84 Artista canadiano, Peter Gibson, começou a realizar stencils na rua em 2001 com um objetivo especifico: 
pintou inúmeros símbolos de bicicletas pela cidade como forma de “apelar” ao desenvolvimento de novas ciclo-
vias. O que começou como uma forma de protesto acabou por se tornar num projecto pessoal artístico, com o 
autor a realizar inúmeros “jogos visuais” com sinais e marcas existentes nas ruas.

85 Tore Rinkveld é um artista alemão. O seu trabalho provém essencialmente de influências de elementos do 
quotidiano da cidade, como edifícios.

86 Artista francês. Recorre a fachadas e superfícies da cidade para aplicar as suas peças, essencialmente re-
tratos a preto e branco, em grande escala. Utilizando a rua como uma “galeria a céu aberto”. Este artista surge, 
no sexto capítulo da presente investigação, como o Caso de Estudo analisado.

87 Artista português, nascido em 1987. Iniciou-se nas práticas do graffiti desde cedo, mas é com o estilo que 
desenvolveu a partir de 2003 que começa a ganhar mais visibilidade: recorre a uma técnica de extracção, tendo 
as paredes como suporte.

FIGURA 82. 
"Zip Tape" de Benoit Lemoine. Retirado de <http://
www.benoitlemoine.eu/index.php?/project/zip-
tape/> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 83. 
Intervenção de Roadsworth em Montreal. Re-
tirado de <http://themodernartist.wordpress.
com/2010/04/27/roadsworths-street-art-
works/> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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FIGURA 84. 
Intervenção de EVOL. Retirado de 
<http://www.dailyinspiration.nl/evol-
street-art/>  [Consultado a 13 de Se-
tembro de 2013]

FIGURA 85. 
Projecto "Unframed" de JR em Marselha, 
ainda a decorrer. Retirado de < http://
legiterally.blogspot.pt/2013/05/jr-
unframed.html > [Consultado a 13 de 
Setembro de 2013]

FIGURA 86. 
Parede por Vhils. Retirado de <http://alexandrefarto.
com/Walls> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 87. 
"Diorama Cork Faktory" de Vhils, 2013. Retirado de 
<http://www.apcor.pt/artigo/entrevista-vhils.htm>  
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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Mais recentemente, no âmbito do festival português Imaginarius, que 
acontece anualmente desde 2000 em Santa Maria da Feira, com o objec-
tivo de incentivar “outras abordagens ao espaço público” que “ques-
tionem e integrem a comunidade local”88, o artista português produziu 
uma peça denominada de Diorama Cork Faktory, para ser exibida na 
fachada de uma antiga fábrica ligada à produção de cortiça, recorrendo 
ao material do sector: a cortiça. 
      
Ao recorrer a um material tão emblemático da cultura portuguesa, e 
tendo em conta o contexto planeado da intervenção, o artista comunica 
uma relação que une um trabalhador ao meio industrial e à sua activi-
dade, reconhecendo que este tipo de abordagens poder ser utilizado para 
comunicar diversos valores, tanto culturais como sociais.

Por outro lado, e preferindo outra direcção, Pilar López Baez89, por 
exemplo, distribui pequenos pedaços de papel com textos em aberturas 
de edifícios na expectativa que alguém os encontre; e Magda Sayeg90  
“veste” partes da cidade com peças de tricot. O projecto Bubble Project 
de Ji Lee91, iniciado em 2002, oferece oportunidades para que as pessoas 
possam comentar determinadas imagens (figura 89), o que mostra como 
a participação dos observadores pode ser importante, e mesmo necessária, 
para a sua concretização. (Huebner e Klanten, 2010)
    

88 Consultado em http://www.imaginarius.pt/index.php?pg=imaginarius
89 Artista espanhola, nascida em 1987.
90 Magda Sayeg pertence à tendência de “Yarnbombing”, intervenções urbanas que recorrem ao Crochet como 
método. Magda Sayed é uma das maiores líderes deste movimento, tendo fundado a Knitta Please, um grupo 
de guerrilla.

91 Designer de formação, Ji Lee nasceu em 1971 na Coreia. Vive actualmente em Nova Iorque e trabalha na 
empresa do Facebook, como Designer de Comunicação. No site http://universrevolved.com/8.About%20the%20
Author/AboutJi1.htm é possível visualizar uma autobiografia “animada” na qual o autor vai cruzando momentos 
da sua vida com outras curiosidades sobre si, estando, no entanto, já desactualizada.

FIGURA 88. 
"Yarnbombing" de Magda Sayeg. Retirado de <http://
patternbank.com/magda-sayeg-yarn-bombing/>  
[Consultado a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 89. 
"Bubble Project" de Ji Lee. Retirado de <http://
circulador.wordpress.com/page/42/>  [Consul-
tado a 23 de Setembro de 2013]
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A disponibilidade e natureza dos materiais escolhidos podem marcar o 
tipo de linguagem desenvolvida e estabelecem as respectivas caracterís-
ticas visuais. Sempre, através de um processo de criação e de uma abord-
agem à cidade “alternativa”, os diferentes autores selecionam os materiais 
e a forma das suas obras tendo em conta a função que pretendem que essas 
desempenhem, ou a mensagem que pretendem que transmitam. Desde 
marcadores a tintas de spray, tintas de óleo ou acrílicos. Desde a utili-
zação de giz, à aplicação de um stencil. Recorrendo à fácil reprodução e 
aplicação de autocolantes, impressão e colagem de posters ou mesmo à 
aplicação de mosaicos e azulejos. A diversidade técnica é considerável, 
as opções são, de certa forma, intermináveis e tendem a servir, sempre, 
os propósitos delineados pelos autores.

3.6.4 | ACÇÃO E EXPOSIÇÃO

Uma das particularidades que distingue o Graffiti e a Arte Urbana é, 
essencialmente, para quem estão direccionadas. Uma vez que, concen-
tradas na propagação do nome, os graffiti writers pretendem maioritari-
amente comunicar a sua presença. Sem regras na realização das suas 
produções, com excepção da sobreposição de trabalhos, que pode ser 
considerada como um sinal de desrespeito, as produções do Graffiti 
perdem onde as produções de Arte Urbana apostam: na comunicação 
com os observadores, com os habitantes da cidade.

Os autores, muitas vezes sem formação artística e sem reconhecimento, 
iniciam-se neste tipo de actividades ilícitas com o intuito de contrariar 
vários tipos de normas e processos estabelecidos. Não só sobre a inter-
ferência directa no espaço urbano, mas também sobre os estatutos e 
convenções que existem em torno do que é considerado uma obra de 
arte, e o seu verdadeiro valor. 

A vivência e os percursos que os diversos artistas realizam fundamentam 
as escolhas que fazem e as linguagens que optam por utilizar. Muitas 
vezes sem longas aprendizagens e sem passar por escolas de arte, embora 
tal não seja algum padrão exacto, as experiências e juízos pessoais de 
cada um justificam as formas que as obras vão tomando, e as acções 
realizadas.
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Os artistas exploram estilos e meios de difusão distintos para transmitir 
mensagens específicas, podendo existir várias interpretações conforme o 
contexto segundo o qual são apresentadas. O significado das peças pode 
ser, por vezes, deixado em aberto mas tratam-se sobretudo de abordagens 
sinceras, independentemente da temática que abordam, motivadas por 
diversas origens. Por vezes, replicando e subvertendo sinais e símbolos 
presentes no meio urbano, são muitas as que se destacam pelo seu teor 
político e contestador, por exemplo, mas posicionam-se principalmente 
como chamadas de atenção.

Tomando a forma de protestos, críticas, ironias ou outras referências 
humorísticas, ou desempenhando um papel de intervenção, colabo-
ração, de observação ou qualquer outro tipo de comentário, distinguem-
se pelos meios e motivos mas relacionam-se todos pelo tipo de projecção 
que assumem. Ao introduzirem conteúdos no caminho das pessoas, 
chamam a atenção para os objectos e suportes, para elementos do dia-a-
dia da cidade, que inspiram a criação dessas mesmas peças. O objectivo 
não é, vender um produto ou serviço, mas sim comunicar uma determi-
nada mensagem, expressão e ideia.

Neste sentido, destacamos a Arte Urbana como uma estratégia inter-
ventiva que atinge um segmento da população claramente superior ao 
do Graffiti. Apesar de ambas chocarem com a estética da cidade, como 
intervenções críticas das estruturas, as obras de Arte Urbana propor-
cionam momentos de surpresa pelos conteúdos que transmitem, e os 
modos como os abordam/apresentam. Como instrumento de exposição 
de perguntas, afirmações ou opiniões, é inevitável apreciá-las como ferra-
mentas que estimulam o diálogo, e que podem ao mesmo tempo servir 
para aumentar a consciência social. (Waclawek, 2011, p.32)

3.6.5 | DIVULGAÇÃO

Os artistas urbanos pretendem, no geral, um escape a uma “arte conven-
cional” recorrendo a diversas vias, desde o local ao modo de exposição. A 
crescida diversidade e qualidade das composições, que pode sempre ser 
debatida, têm vindo a conferir um maior valor a este tipo de interven-
ções, mas grande parte do impacto real é proporcionado pelas formas de 
divulgação que os autores aproveitam. 
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Atentando que este tipo de acções ilícitas tem tido uma falta de apoio 
genérica, desde o começo, destacamos que essa falta de apoio pode, no 
entanto, ter contribuído para um maior desenvolvimento das competên-
cias dos autores relativamente à divulgação dos seus trabalhos. Uma vez 
que são concretizadas de modo voluntário e contornam normas esta-
belecidas, estes vêm-se “obrigados” a considerar também os meios de 
propagação e disseminação das mensagens, seja fisicamente através de 
intervenções em várias cidades e não exclusivamente numa, seja virtual-
mente, através de páginas relacionadas com a área temática por exemplo. 

Becker destaca que, dentro de um mundo de arte, “a distribuição tem 
uma enorme incidência sobre a reputação”. (Becker, 2010, p.100) Os 
artistas da Arte Urbana, ao se posicionarem como artistas que contornam 
o sistema convencional, estabelecem-se como independentes e desen-
volvem o seu próprio sistema de distribuições, o que, geralmente, se posi-
ciona como determinante para a sua notoriedade. 

Se considerarmos que um sistema de distribuição existe para tornar as 
obras acessíveis aos observadores, destacamos, assim, o facto dos artistas 
urbanos explorarem este conceito a vários níveis. Não só retirando as 
obras das delimitações de um espaço como um museu, colocando-as no 
espaço público, mas também através das diferentes formas como estim-
ulam o seu reconhecimento. 

Um bom exemplo é o modo como alguns artistas recorrem a outros meios 
que complementam as suas iniciativas e ao mesmo tempo permitem 
uma amplificação destas. Um autocolante, por exemplo, surge como um 
recurso (material) prático e funcional, podendo comunicar o nome e a 
assinatura, ou mesmo ser um exemplar quase descartável de um trabalho 
(relembramos o exemplo de Shepard Fairey, nomeadamente com o seu 
Obey Giant - imagem 71). Pode ser espalhado pelo próprio e por outros 
que não o autor, em qualquer lugar. 

Ao aliarem, ainda, meios físicos a outros digitais, os artistas reconheceram 
novos processos e sistemas de acção. As sucessivas inovações tecnológicas 
surgidas ao longo das ultimas décadas proporcionaram novas, e variadas, 
ferramentas de difusão e estimularam ao mesmo tempo o contínuo 
desenvolvimento das inúmeras tendências.
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3.6.6 | ARTE URBANA COMO UM MOVIMENTO INCLUSIVO

Os street artists, ao desenvolverem as suas acções e, através da integração 
de produções nas estruturas da cidade, desenvolvem novas experiências. 
Não só da cidade em geral, como dos locais específicos onde intervêm. 
Ao incorporarem peças no espaço público, com total acesso para todos, 
proporcionam novas situações na vida e quotidiano das pessoas. 

“Competindo” com as restantes imagens que recebemos constante-
mente, estas peças sugerem novas percepções, tanto dos espaços como 
dos conteúdos e temáticas que abordam e, por isso, consideramos 
tratarem-se de tendências influentes. Tendências que primam pela 
inclusividade que defendem: pretendem abordar e confrontar as pessoas, 
e não afastá-las.

Contradizem a existência do conceito de "não-lugar"93. Pretendem 
contradizer espaços como centros comerciais, comboios, auto-estradas, 
de percurso limitado e orientados de uma certa maneira. Espaços impes-
soais que, segundo Regatão (2007, p.28) contribuem para a alienação do 
ser humano.

Apelam à interacção com os cidadãos, desenvolvendo peças que, no geral, 
compreendem um potencial para comunicar a uma grande audiência, 
não havendo um público-alvo específico. Estas intervenções “activam” o 
espaço em questão, vazio, isolado ou exposto, transformando-o. 

“Tornando espaços em lugares.” 92  (Waclaweck, 2011, p.123)

92 Tradução livre de "Turning spaces into places".

Deste modo, e apesar de realizada localmente, o conhecimento de uma 
obra pode ocorrer internacionalmente. Uma vez expostas num local 
aberto e sem restrições, mesmo que por uma curta duração, através de 
um registo fotográfico e sequente partilha, por exemplo, as obras podem 
chegar a um maior número de pessoas, quase instantaneamente. 

93 O conceito de "não-lugar" foi introduzido por Marc Augé, referindo espaços caracterizados por uma rápida 
circulação, espaços impessoais de carácter transitório. 
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A era contemporânea caracteriza-se por aliar novas linguagens a técnicas 
já exploradas, levando à criação e ao desenvolvimento de novas aborda-
gens. (Ferrari, 2001, p.128) Consideramos, à partida, que como um 
exemplo mais extremo a Arte Urbana retém destas mesmas caracterís-
ticas, com um princípio de experimentação com os tipos de tratamento 
que desenvolve. 

Traçando a Arte Pública, que estabelecemos anteriormente como abran-
gendo todas as obras encomendadas e expostas num espaço público, de 
livre acesso, José Pedro Regatão (2007, pp.81-117) apresenta uma divisão 
desta em cinco vertentes: de carácter utilitário, integrada na Arquitectura, 
de intervenção comunitária, efémera ou de provocação e ruptura com a 
concepção de monumento; que, apesar de terem algumas características 
semelhantes, diferem relativamente à motivação inicial dos autores. 

O que pretendemos analisar, no presente trabalho, como Arte Urbana, 
ou Street Art, é inegavelmente uma extensão à Arte Pública descrita, 
partindo do conjunto de todas essas vertentes. 

É, no entanto, quando Regatão (2007, pp.109) descreve a vertente 
efémera da Arte Pública como uma forma de “descobrir formas extre-
mamente originais e alternativas de intervenção no espaço público”, que 
encontramos uma acrescento forte a todo o âmbito da Street Art, que 
pretendemos expor. 

Por um lado, pretende elevar o cidadão comum anónimo, criticando 
a função tradicional do monumento; e explorar as potencialidades da 
relação com o público, ao promover espaços e momentos de reflexão. Ao 
mesmo tempo que experimenta novas formas de comunicação, produz 
peças que se distinguem, em grande parte, pelo seu carácter efémero por 
serem projectadas sem uma duração específica. 

O confronto com algo inesperado, através de elementos adicionados 
à paisagem existente, e uma atitude mais arrojada são características 
incontestáveis em todas as peças, e muitas vezes é ainda valorizado um 
processo de interacção social, resultante da relação e colaboração entre 
o autor e o público, entre os artistas e a comunidade.

3.7 ARTE URBANA COMO ARTE PÚBLICA
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3.7.1 | O LUGAR COMO EXPERIÊNCIA

Tal como a Arte Pública, a Arte Urbana tem uma relação directa com a 
transformação da paisagem urbana. Apesar de à partida uma resultar de 
uma encomenda e a outra não, ambas são explorações das estruturas da 
cidade e são concebidas bem como contextualizadas dentro do espaço 
da cidade. Apesar de não partirem do mesmo tipo de motivação ambas as 
situações co-existem no mesmo contexto, relacionam espaços e objectos, 
pessoas e locais. Ambos as visões da cidade podem criar novos signifi-
cados enriquecedores do paradigma de que partem.

Adoptando as palavras de Waclawek (2011, p.96): “O inesperado, em 
termos de localização e figuração, é uma das maiores qualidades da Arte 
Urbana.”94 Ao recorrer ao espaço da cidade como contexto e ao utilizar 
materiais que se desintegram com o tempo por exemplo, os artistas sali-
entam, de certa forma, a iminência do ambiente urbano. Uma vez que 
a duração da permanência das peças é incerta, principalmente por não 
serem intervenções autorizadas, surgem constantemente novas inter-
venções em novos locais, caracterizando a vida frenética das cidades 
e as constantes mudanças que ocorrem na sociedade. Promovendo, 
constantemente, a requalificação do espaço urbano.

A noção de Arte Pública implica que certos espaços (públicos) propiciam 
a experiência de arte. As intervenções da Arte Urbana, embora transgres-
sivas, podem ser simplesmente definidas por manifestações no espaço 
público e, para além de, pretenderem reclamar o espaço onde são reali-
zadas, são desenvolvidas para todos os cidadãos. Elas são aplicadas sobr-
etudo para que sejam vistas e interpretadas “livremente”. 

Ao compararmos com outras peças como murais, memoriais, estat-
uária ou outros projectos comunitários indicados como objectos de Arte 
Pública, as intervenções de Arte Urbana pretendem, da mesma maneira, 
oferecer novas experiências e explorar a própria noção de percepção e 
experiência de arte. 

94 Traduçao livre de "The unexpected in terms of placement and imagery, is one of street art’s greatest qualities.”
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No contexto do espaço urbano a produção de determinadas composições 
visuais tem vindo a percorrer um longo curso. Apenas ao longo do século 
XX, e tendo em conta os inúmeros momentos que o caracterizam, é 
possível enumerar uma série de exemplos desde anúncios comerciais 
e outros como murais políticos a projectos comunitários que respond-
eram a uma série de necessidades específicas. Trata-se de exemplos onde 
diversos elementos foram, e continuam a ser conjugados, como palavras 
e imagens, diferindo o contexto e a mensagem, tendo com o espaço 
público sempre como campo de intervenção. 

Como uma ferramentas de comunicação todas essas composições se 
encontram como diferentes meios para diferentes formas de expressão, e 
mostraram-se, ao longo de inúmeros acontecimentos históricos, sociais, e 
principalmente políticos, como fundamentais para comunicar com um 
maior número de pessoas. 

Em Portugal por exemplo, os murais políticos representaram uma 
grande percentagem da representação plástica no espaço urbano, essen-
cialmente na transição do século XX para o século XXI. 

Embora fosse difícil detectar a autoria, posicionavam-se como exten-
sões visuais das ideologias. Eram mensagens políticas que, da mesma 
forma, recorriam a algumas das mesmas técnicas que inumerámos como 
particulares das intervenções de Arte Urbana. No entanto, os partidos 
deixaram de recorrer a esse tipo de métodos, dando espaço aos “novos” 
artistas.

3.8 ARTE URBANA COMO COMUNICAÇÃO

FIGURA 90. 
Mural artístico do PCP(R). Retirado de <http://www1.
ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=Galeria&pn=240&al
bum=Murais> [Consultado a 13 de Setembro de 2013]
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Segundo Argan (1988, p.55) a Arte Contemporânea caracteriza-se 
por querer “ser do seu próprio tempo: contemporânea e participante 
da situação política e cultural”. Com manifestações, como as de Arte 
Urbana, que se propõem constantemente a inovar nos meios que 
utilizam, a explorar novas possibilidades tanto de produção como de 
exposição.

Reavivando as referências de Barnard (2005), sobre a actividade do Design 
Gráfico comunicar valores sociais, culturais e económicos, destacamos 
a posição que as intervenções de Arte Urbana têm vindo a conquistar 
como argumentadoras desses mesmos valores e, ao mesmo tempo, como 
produtoras e estimuladoras dessas de relações. Posicionando-se, assim, ao 
mesmo tempo, como ferramentas de comunicação plausíveis.

3.8.1 | O LUGAR COMO MEIO

Através da inserção de imagens acessíveis, da exposição de novas 
linguagens e da apresentação de temáticas actuais as intervenções de 
Arte Urbana foram conquistando presença na cidade. Com um maior 
número de peças e composições a surgirem, e através de uma multipli-
cidade de formas diversas, as barreiras entre o espaço público e o espaço 
privado encontram-se frequentemente questionadas.

Com abordagens características e distintas, os diferentes artistas e autores 
elevam os conceitos de acessibilidade e questionam a actual construção 
e divisão do espaço. Existe a preocupação da integração do trabalho 
no espaço, mas ao contrário das obras encomendadas, que são estabel-
ecidas como obras de arte desde o momento de encomenda, o seu valor 
(cultural) é medido posteriormente, após a exposição na rua e após a 
receptividade dos observadores. 

Através deste tipo de exibição, as ideias e opiniões dos artistas são exibidas 
para quem as quiser reconhecer, independentemente da sua importância 
ou relevância. 
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Destacamos as tentativas e experiências para desenvolver a relação 
entre os objectos e os suportes, para explorar o potencial dos espaços 
onde intervêm e, através de diferentes meios, encorajar outras acções e 
reacções. 

São todas estas particularidades enumeradas, entre outras, que defen-
demos no presente trabalho de investigação e às quais pretendemos 
recorrer para enquadrar a proposta do projecto. 

Acreditamos que um maior valor expositivo pode ser atingido através do 
aproveitamento dessas possibilidades e que a utilização de outros lugares, 
através da colocação de peças de comunicação fora dos locais comuns 
pode alterar certos padrões de acção. Consideramos que estas aborda-
gens se podem revelar como extremamente positivas e úteis na área da 
comunicação, uma vez que tratamos a hipótese de apresentar diferentes 
tipos de informação aos observadores de uma maneira mais imediata. 
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Os diferentes momentos que compõem a História da Arte responderam 
a mudanças económicas e sociais com o desenvolvimento de novas 
técnicas e novos métodos artísticos, como uma sucessão de reacções.

Através de novas atitudes e novas experiências, as vanguardas surgidas 
ao longo do século XX promoveram sucessivamente novas expressões 
visuais focando diferentes aspectos, como refutações às suas precedentes. 
Se por um lado, movimentos como o Cubismo, Futurismo e mais tarde 
o Minimalismo, promoveram e formularam novas convenções pictóricas 
claramente contrárias às anteriores; por outro, movimentos como o 
Dadaísmo ou a Arte Conceptual questionaram fundamentalmente a 
noção tradicional de objecto de arte.

Em meados do século XX, a relação da sociedade com a Arte assume 
novas dimensões passando a reflectir essencialmente sobre a produção 
industrial e a cultura de massas, cada vez mais evidente no quotidiano. 
Os artistas da Pop Art da década de 1960 por exemplo, assumiram 
uma óbvia e inquestionável ligação entre Arte e o consumo, elegendo 
linguagens visuais baseadas em imagens e na cultura popular e urbana, 
como reflexão da sociedade da época. Adoptaram uma clara abordagem 
comercial: defendiam a apropriação de imagens, uma produção através 
de meios mecânicos e da reprodução (Andy Warhol recorria à técnica 
da Serigrafia para reproduzir séries da mesma imagem, como os famosos 
retratos de Marilyn Monroe).

O objecto de arte foi, assim, reflectindo diversas acepções e concep-
ções. No contexto da Arte Conceptual, e como refutação às abordagens 
“superficiais” da Pop Art, a enfâse passa a estar na mensagem e não no 
objecto em concreto. As tendências surgidas para desenvolver estes 
intuitos caracterizaram-se por um pluralismo de linguagens e meios 
adoptados, reflectindo maioritariamente acerca da indústria e da arte, 
sobre o conceito de imagem e a importância da linguagem, recorrendo 
cada vez mais à palavra como ferramenta visual e manifestação artística. 
Da mesma forma, a crescente reflexão sobre o objecto e o domínio do 
espaço também se tem vindo a manifestar no âmbito da Arte Pública. 

3.9 SÍNTESE CONCLUSIVA
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O conceito de monumento tradicional foi contestado gradualmente por 
diversos artistas como Rodin, Brancusi e Picasso; o que resultou na refor-
mulação do conceito de monumento público.

A reflexão acerca da relação da obra com o lugar tem sido uma constante 
desde os finais do século XIX. Mais recentemente, na transição do século 
XX para o XXI, a crescente ruptura com o museu e inserção de obras 
públicas no espaço público assumiu novas dimensões com as obras e 
intervenções de Arte Urbana. 

Através de manifestações diversificadas, estilística e materialmente, 
são obras que se apresentam como marcas pessoais na cidade através 
da reinterpretação do espaço, e que, essencialmente, se posicionam 
como elementos de uma “nova” cultura visual, sugerida pelos diferentes 
autores. Promovem, constantemente, a utilização e o aproveitamento 
do espaço urbano que utilizam enquanto forma de expressão; posicio-
nando-se, ao mesmo tempo, tanto como Arte Pública proporcionando 
novas “experiências de arte”, bem como ferramentas de comunicação 
adequados, devido às inúmeras aplicações que integram.

“Qualquer obra em si, pelo simples facto de se distinguir (por 

pouco que seja) de todas as outras, ensino ao seu público 

qualquer coisa de novo: um novo símbolo, uma nova forma, um 

novo modo de apresentação”. (Becker, 2010, p.78)
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Se a Arte Pública é facilmente associada a objectos comemorativos, a 
Arte Urbana, por outro lado, assume em todas as suas manifestações uma 
vertente mais interventiva, de interferência ou comentário aos espaços. 
No presente trabalho de investigação, encontramos duas noções de ‘indi-
víduo’ distintas, embora interligadas. Logo à partida, uma primeira como 
membro de uma comunidade, e uma segunda, enquanto sujeito que 
actua no espaço urbano intervindo de alguma maneira.

Como membro da sociedade, o cidadão integra-a com todas as acções 
que realiza no dia-a-dia. Mediante quotidianos movimentados e distintos, 
com o mesmo conceito de tempo e com valores em constante transfor-
mação, observamos manifestações espontâneas e voluntárias, escolhas 
adoptadas. 

Consideramos fundamental o modo como o espaço público influencia o 
indivíduo, tendo em conta uma “vitalidade funcional e social”, com uma 
“ligação ao habitar” e à “cultura urbana”. Sendo, por isto, impreterível 
potencializar o uso do espaço urbano e criar percursos motivadores como 
“lugar de afirmação e de celebração dos valores comunitários”.  (Coelho, 
2005, pp.16-17).

Um facto incontestável é a certeza de que as épocas definidas pelos histo-
riadores limitaram e restringiram os diferentes campos de representação, 
facilitando todo um processo de diálogo, discussão e troca de informação 
sobre estes. Para observar as ditas obras de arte foram criados espaços 
específicos, como os museus, que vieram ao mesmo tempo proporcionar 
um maior contacto, facilitando o acesso, ao disponibilizar aos interes-
sados ou curiosos colecções variadas. Em ...ismos: Entender a Arte, Little 
(2007), menciona o facto desses lugares poderem moldar a experiência 
de arte, e Lucie-Smith (2007) destaca, por outro lado, o papel que a socie-
dade detém para confirmar o valor das obra de arte. Sendo o espectador 
que, de certa forma, acaba por aceitar e confirmar o valor da obra de arte.

4.1 O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE
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Em Street Art, Lewisohn (2007) menciona um exercício interessante. O 
que acontece se retirarmos a imponência de um local como um museu? 
A obra de arte, ao estar exposta num local específico como um museu ou 
numa colecção é valorizada e passa a ser um objecto com credibilidade. 
Se retirarmos essa envolvente ficamos apenas com o objecto, e aí pode 
ser comprovado o valor da obra de arte de uma maneira independente e 
sem influências. É seguro afirmar que, toda essa conjectura é constante-
mente sugerida pela Arte Urbana, e sintetiza um princípio que conduz 
todas as suas manifestações, em geral.

Actualmente, e com conceitos como o de vontade ou valor tão interli-
gados com outros como o de globalização ou consumo, as intervenções 
de Arte Urbana sugerem contrastes visuais com os existentes, de modo a 
promover novas experiências, como determinado anteriormente. 

No entanto, e recordando o carácter amplo de manifestações, torna-se 
inevitável referir uma questão levantada por Barnard (2005, p.160): até 
que ponto é que a quantidade se torna numa qualidade? Apesar de nos 
dispensarmos de juízos de valor sobre a qualidade das peças, é inevitável 
interrogarmo-nos sobre o crescente número deste tipo de peças, e até que 
ponto devem ser limitadas e autorizadas. 

Hauser (1973) refere a Arte como uma ferramenta adicional, às ciências, 
para compreender melhor “o modo como o mundo em que vivemos 
está organizado e como melhor o podemos acompanhar”, como uma 
ferramenta para responder melhor a necessidades e preocupações. Ou 
seja, os artistas, e os street artists de formas mais diferenciadas, tentam 
exprimir as suas impressões e as sensações da vida quotidiana através 
de uma variedade de meios. No entanto, e uma vez que o espaço de 

“A vida citadina sempre prometeu cores vivas, excitação, novos 

prazeres e êxito futuro, embora os perigos e os potenciais 

imprevistos também abundem.” (Sturgis, 2002, p.208)
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exposição é a rua, levantam-se questões que ultrapassam uma simples 
manifestação artística dos autores. 

Apesar de muitas vezes vistas como invasoras da urbe, um dos objectivos 
destas intervenções é mesmo realizar uma crítica das estruturas da cidade, 
tal como destaca Waclaweck (2011, p.65). E, através destas explorações, 
através do “destaque” de diferentes pontos e suportes do espaço urbano, 
que no fundo não definem a cidade por si só, realçar potencialidades do 
“lugar comum” que até então passavam despercebidas. 

Uma vez que o espaço de intervenção é o espaço público, estas mani-
festações ocorrem no espaço de todos, e podem, a par dos anúncios 
publicitários por exemplo, posicionar-se como forçados sobre o público. 
O que deve ser realmente considerado, acreditamos, são os momentos 
que proporcionam e o modo como adaptam um local essencialmente 
“esquecido”. Como acrescentam à cidade, realizando trocas materiais e 
conceptuais. 

No entanto, para que seja possível uma difusão dos conhecimentos e 
para que estas intervenções se possam posicionar como peças do sistema 
da cidade, é necessário uma disponibilidade cultural e social e, princi-
palmente, institucional. 

Em Portugal é possível reconhecer uma crescente aceitação deste tipo 
de acções, com o apoio de Câmaras Municipais e outros organismos, 
organizações artísticas, de instituições a empresas, até ao surgimento de 
um maior número de workshops, seminários e exposições relacionadas 
com a área temática. O que, acreditamos, traduz o reconhecimento 
das diferentes utilidades possíveis deste tipo de Arte, que, no geral, se 
concluem sempre como positivas. 

No entanto, é inevitável uma variação na natureza das suas aplicações. 
Por um lado, algumas marcas aproveitam-se da crescente popularidade 
destas intervenções para se promoverem e aos seus produtos, e muitas são 
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FIGURA 91. 
"Reciclar o Olhar" por Ephy para a 6ºFase do projecto. Retirado de <https://www.facebook.com/photo.php?fbi
d=600362879984840&set=a.597146053639856.1073741860.221215817899550&type=3&theater> [Consultado 
a 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 92. 
Mural para a exposição "Almada por Se7e" 
organizada pela GAU, dedicada a Almada 
Negreiros na celebração dos 120 anos do 
seu nascimento. Retirado de <https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=600
362879984840&set=a.597146053639856.
1073741860.221215817899550&type=3&
theater> [Consultado a 13 de Setembro de 
2013]

FIGURA 93. 
Mural de José Carvalho para "Rostos do 
muro azul". Retirado de <http://www.
arcadedarwin.com/2013/03/10/numa-
parede-perto-de-si-8/rostos-muro-
azul-1/> [Consultado a 13 de Setembro de 
2013]
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já indicadas como pontos de interesse das cidades, quase como pontos 
turísticos. Exemplos algo contraditórios uma vez que esta é considerada, 
para todos os efeitos, uma forma de arte ilegal. 

Por outro, é de destacar os esforços realizados por autarquias e outras 
organizações, como a Galeria de Arte Urbana (GAU)95 por exemplo, 
que promove esta forma de arte pública nas ruas, democratizando o 
processo e proporcionando oportunidades para que estas sejam reali-
zadas legalmente. 

Com projectos como “Reciclar o Olhar”, “Rostos do Muro Azul” ou 
“Almada por Set7e”, a Galeria promove constantemente novas acções 
e projectos que visam o desenvolvimento de recantos da cidade, desde 
ruas a vidrões, servindo, ao mesmo tempo, de apoio a outras. No site 96  
são registadas todas as intervenções e existe ainda uma Timeline97, uma 
ferramenta que facilita o reconhecimento destas pela cidade. 

Walk&Talk, é um evento anual nos Açores na ilha de S. Miguel desde 
2010, um festival de arte pública que conta com exposições, concertos, 
performances e outras intervenções urbanas que vão sendo realizadas ao 
longo do ano. Já em Portugal Continental, surgiu o festival WOOL - 
Festival de Arte Urbana da Covilhã, no ano de 2011, com o objectivo 
de apelar a um maior conhecimento deste tipo de cultura, numa região 
do interior do país. Artistas portugueses como Vhils, ARM Collective, 
±MAIS MENOS±, BORDALO II, Vanessa Teodoro ou HAZUL, e 
outros internacionais como Phlegm, FAKE ou CYRCLE, foram alguns 
dos autores cujas intervenções contribuíram para o crescimento destes 
festivais. 

Do período de 2010 a 2011 destacamos o projecto CRONO que contou 
com participações de Os Gêmeos, Sam 3, Blu, ARM Collective, Erica 
il Cane, Lucy McLauchlan, Brad Downey, Momo, Vhils, Boris Hoppek 
e Akay; em edifícios desocupados na Avenida Fontes Pereira de Melo, 

95 Espaço desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo Departamento de Património Cultural.

96 http://galeriaurbana.com.pt

97 http://galeriaurbana.com.pt/timeline/ 



158  ›  CAPÍTULO 4

Alcântara, entre outros locais. E, mais recentemente, os dois murais 
(figuras 94 e 95) realizados pelo grupo americano CYRCLE, no âmbito 
do projecto Underdogs 2013, como algumas das intervenções realizadas 
como requalificação do espaço urbano.

Com um crescente número deste tipo de colaborações e de espaços 
disponibilizados, é estabelecida uma realidade em que este tipo de 
intervenções é, cada vez mais, defendida e auxiliada. Se por um lado 
surgem obras que podem ser consideradas como desconcertantes, deve 
ser considerado que estas podem dar origem a uma maior mobilização 
das pessoas.

FIGURA 94. 
"The Struggle Of Nations" mural em cooperação com o The Underdogs Project e CYRCLE em Lisboa, perto da Gare 
do Oriente. Retirado de <http://www.streetartnews.net/2013/08/cyrcle-new-mural-in-lisbon-portugal.html> 
[Consultado a 23 de Setembro de 2013]

FIGURA 95. 
Mural em cooperação com o The Underdogs Project e 
CYRCLE em Lisboa. Retirado de <http://ilgorgo.com/
cyrcle-new-murals-in-lisboa-portugal/> [Consultado a 
23 de Setembro de 2013]
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No entanto, uma entidade como o Estado é “a” entidade que, em última 
análise, apoia ou nega, facilita ou impede a difusão destas obras. No mês 
de Julho, do corrente ano de 2013, surgiu uma polémica que perdura até 
à conclusão deste trabalho, sobre algumas das propostas legislativas apre-
sentadas que pretendem “criminalizar” o Graffiti sujeitando-o a projecto 
prévio.

Reacendendo as opiniões mais diversas, estas políticas implementam 
um pedido de licença obrigatório para qualquer intervenção deste 
género, conferindo às Câmaras Municipais a apreciação dos “projectos” 
que devem ser entregues para autorização, com excepção apenas para 
elementos como cartazes de propaganda política por exemplo, que são 
já reguladas por outras normas. Sobre o assunto, o antropólogo Ricardo 
Campos aborda um aspecto pertinente, quando questiona a forma 
como esta lei coloca "sob uma mesma categoria uma tão vasta gama de 
expressões, que incluem desde o simples tag ao stencil artístico ou ao 
mural politizado"98.

Becker (2010, p.30), refere que um Estado “que persegue objectivos 
susceptíveis de mobilizar as pessoas para uma acção colectiva, deve 
permitir a produção dos objectos e eventos que constituem a arte e 
deve providenciar um apoio activo”. Acreditamos que este tipo de inter-
venções vai de encontro aos interesses de uma sociedade organizada, 
podendo contribuir para a sua reputação e identidade. São intervenções 
que se posicionam como componentes dinâmicos da vida quotidiana e 
que podem, ao mesmo tempo, promover a “mobilização da população 
em torno de objectivos de interesse nacional”. 

Todos estes apontamentos anteriores comprovam a actualidade do tema.
Apesar de se encontrar cada vez mais presente, e da Arte Urbana se 
posicionar cada vez mais como impulsionadora de uma consciência 
democrática, é, no entanto, seguro afirmar que, e independentemente 
da conquista de uma maior liberdade de produção, é provável que a 
maioria continuará a ser realizada inesperadamente. 

98 Consultado em <http://www.publico.pt/portugal/jornal/graffiti-so-com-licenca-e-depois-de-as-camaras-
aprovarem-projectos-26732129>, no dia 13 de Setembro de 2013.
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As noções intrínsecas de todos os intervenientes de uma obra de 
arte sofreram mudanças evidentes ao longo do tempo. Entre outros 
factores como a criatividade e a originalidade, motivação, educação ou 
experiência; muito do que justifica, em apreciação, as características 
visuais de uma obra contemporânea é a expressão pessoal do autor. 
Ferrari (2011) apresenta uma evolução do artista como um “indivíduo 
que ganha/assume cada vez mais liberdade na execução e produção dos 
trabalhos”, essencialmente a partir do século XX. 

Com as vanguardas artísticas surgiram cada vez mais artistas que ques-
tionavam os cânones pré-estabelecidos, e nos anos 20, no contexto de 
escolas como a Bauhaus por exemplo, foram muitos os que assumiram 
o papel de“professores” e pedagogos. Já ambos os períodos do pós-guerra 
envolveram artistas tanto introvertidos e emocionais como outros mais 
superficiais, como os dos anos 50 que abordavam motivos de consumo 
evitando narrativas pessoais. No entanto, e compreendendo uma 
mudança de atitude, as décadas seguintes assistiram a artistas cada vez 
mais “exploradores” e cada vez mais “virtuais”.

Hoje em dia, podemos considerar que a maioria dos trabalhos desen-
volvidos são realizados por necessidade pessoal e através de uma expres-
sividade própria, calculando o objecto concretizado e os métodos 
utilizados, e até a própria influência da sociedade e o papel do observador.
Segundo Morley (2003, p.185) todas as linguagens visuais que se desen-
volvem apresentam-se como consequências, como uma sucessão de 
fenómenos e inovações, relacionando o local e o global, o público e o 
privado. Waclaweck (2011) refere, mais especificamente, que a maioria 
dos artistas propõem apenas uma cultura visual “alternativa”.

É tendo em conta descrições deste tipo que asseguramos características 
em comum entre um artista e um designer. Se recordarmos os domínios 
da Arte e do Design como produtores de cultura, asseguramos que são, 
principalmente, produtores de cultura visual e, tanto os artistas como 
os designers, podem posicionar ou representar determinadas identi-
dades sociais como indivíduos que representam a sociedade onde estão 
inseridos. 

4.2 O ARTISTA E O DESIGNER
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Howells (2003, p.64) revela que, e embora de naturezas diferentes, os 
produtos de ambas as áreas adquirem um determinado tipo de valor 
cultural e comercial. O tipo de projecção e posterior divulgação, no 
entanto, é distinto e quase inverso. As obras de Arte, são expostas em 
espaços específicos como galerias ou museus e encontram-se, assim, de 
certa forma validadas. Catalogadas em género ou estilo por exemplo, 
encontram-se assinadas por um autor específico, o que também pode 
conferir maior ou menor valor conforme a notabilidade do artista, e a 
sua leitura é mais “aberta”, pode ocorrer através de uma interpretação 
mais pessoal do observador. 

As peças de comunicação produzidas por designers, por outro lado e tal 
como exposto anteriormente, são destinadas a um grande número de 
pessoas mas com “destinos” projectados e o seu poder deriva, posteri-
ormente, de um conjunto de factores que embora possam ser identifi-
cados, as respectivas consequências são difíceis de antecipar em pleno.

As novas tecnologias permitiram uma série de novas possibilidades cria-
tivas e de novas ferramentas, oferecendo novas maneiras, e no geral mais 
imediatas, de usar e experimentar elementos visuais como as palavras e 
imagens. A profissão do designer, por exemplo, é cada vez mais definida 
pelos aparelhos e técnicas digitais às quais recorre, mas a estas estão 
inevitavelmente implícitos outros conhecimentos e tendências anteri-
ores. Tendências e práticas tradicionais, desenvolvidas essencialmente 
no âmbito das Artes Visuais.

Destacamos a referência de Poynor (1998, p.16) que refere que, historica-
mente, o Design sempre reflectiu os desenvolvimentos e práticas das 
Artes Visuais, e que uma ligação das duas áreas pode contribuir para um 
melhor “design exploratório”.

As possibilidades de diferentes modos de visualização, produção e 
exposição têm vindo a ser constantemente desenvolvidos. E tanto por 
artistas como por designers. Ao longo do século XX foi contínua a 
investida sobre uma experimentação (técnica e visual) e, com o novo 
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século, o conceito de interactividade encontrou novas dimensões. É 
de destacar que, a vontade de incidir sobre certos limites estabelecidos, 
sempre foi comum às duas áreas, e que, de certa forma, é extensível a 
qualquer prática criativa. 

Tal como pode ser considerado que, a Arte Urbana, é composta por artistas 
que ponderam constantemente sobre o futuro da Arte, deve ser desta-
cado que também os designers gráficos reflectem sucessivamente sobre 
o impacto e conteúdo das peças que produzem. Analisando a mesma 
capacidade que a Arte tem de suscitar e provocar questões e debates que 
o Design Gráfico, por exemplo, consideramos como evidentes os benefí-
cios que podemos retirar ao aliar métodos de concepção e produção 
artísticas a motivações comunicacionais, apresentadas constantemente 
como desafios de Design.
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Um indivíduo, enquanto autor de intervenções no espaço urbano é 
representado geralmente por uma assinatura, mas mantém-se muitas 
vezes anónimo. Este facto levanta, desde já, duas questões relevantes. 
Uma primeira: que ao fazê-lo impossibilita o facto de ser responsabili-
zado diretamente; e uma segunda em que ao analisar um trabalho deste 
cariz, juízos de valor relacionados com o carácter pessoal do autor não 
podem ser criados. (Lewisohn, 2007, p.100)

Em todas as culturas dar um nome a algo implica uma diferenciação 
individual. Stahl (2009, p.38) destaca que, num âmbito artístico, a assi-
natura como representante do nome é importante mas achamos rele-
vante acrescentar que, no entanto, não é algo essencial. Se por um lado 
é de certa forma necessário reconhecer o nome do autor para ser possível 
uma discussão mais concreta, por outro, a identificação do autor é algo 
que não se apresenta como um factor influente para a interpretação de 
uma intervenção destas.

Com os exemplos enumerados ao longo da presente reflexão teórica 
notamos que é possível encontrar (e obter) diferentes tipos de visibili-
dade. Enquanto um graffiter se mantém, até certo ponto, no anonimato 
recorrendo a outro que não o seu nome próprio, vê, ao mesmo tempo, 
a sua visibilidade aumentar pela quantidade de tags que dissemina pela 
cidade. De outra forma, recorrer apenas a uma figura, ou recorrer ao 
conjunto de um nome e uma figura por exemplo, posicionam-se como 
maneiras distintas de assinatura, representando uma mesma autoria.
 
No entanto, um street artist pode ainda tornar-se mais reconhecido 
pela acção da sua abordagem artística ou pela linguagem que utiliza do 
que pelo seu nome, fazendo com que a autoria possa ser identificada, 
segundo diferentes aspectos. A assinatura, como elemento visual final da 
composição, pode até não existir, deixando a intervenção como apenas 
isso.

Sob um outro ângulo, a área do Design Gráfico pode ser caracteri-
zada por ser uma actividade mais colectiva, com diversas outras áreas 

4.3 AUTORIA E ASSINATURA



164  ›  CAPÍTULO 4

a complementar e influenciar a projecção e produção do seu produto, 
e por isso a assinatura ou a autoria pode não ser, à partida, evidente ou 
mesmo destacar-se. 

Como uma área que pretende comunicar algo representando sempre 
alguém, geralmente uma empresa ou marca, conjuga as informações e 
os elementos tendo em conta objectivos específicos, como mencionado 
anteriormente. Com competências técnicas aliadas a outras criativas, e 
uma determinada sensibilidade, os designers desenvolvem competências 
para responder a variadas situações gráficas. No entanto, o sucesso dessas 
produções surge das escolhas realizadas pelo próprio designer e pelo tipo 
de composição visual que elaboram. O que faz com que, uma determi-
nada linguagem visual ou característica, seja também, e muitas vezes, 
facilmente associada a um determinado profissional e autor. Muitos são 
os que produzem, ao mesmo tempo, trabalhos encomendados individ-
uais nos quais a sua expressão pessoal é elegida e adoptada e, logo, recon-
hecida constituindo uma espécie de “assinatura”.

Com todas as experências das vanguardas do século XX, noções como 
a originalidade e autoria, aspectos que se posicionavam até então como 
diferenciadores entre os artistas e movimentos, foram perdendo valor e 
importância. Com o crescente destaque para as ideias e contextos que 
fundamentavam as obras, com auge na Arte Conceptual, essas noções 
tornaram-se ultrapassadas e foram perdendo importância enquanto 
indicadores imediatos do valor intrínseco das obras. A atenção da obra 
começou a focar as mensagens e valores que as obras transmitiam, 
contrariando a forma de expressão como aspecto singular de importância. 

Quando Marcel Duchamp apresentou a sua obra Fountain em 1917, 
levantava uma série de questões que se mantêm em aberto até hoje. Ao 
exibir um urinol como uma obra de arte não só quebrou noções relacio-
nadas com a Arte em geral, desconstruindo conceitos até então dados 
como adquiridos relativamente ao objecto de arte, como também de 
autoria. O artista em vez de utilizar o seu nome assinou como R.Mutt 
existindo várias teorias para justificar essa escolha. 
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O artista pertencia ainda à direcção do salão da exposição e um dos seus 
objectivos passava por testar o restante painel, ao utilizar um pseudónimo, 
uma vez que o regulamento da exposição referia uma participação sem 
censura nem apreciação de júri, que apenas implicava o pagamento de 
um valor monetário. No entanto, a obra foi recusada, não sendo consid-
erada uma obra de arte pela organização.

No contexto da Pop Art por exemplo, a produção das obras uma vez que 
ocorria inspirada num sistema de produção industrial, passou a ser muitas 
vezes concretizada em equipa e não pelo autor apenas. O atelier de Andy 
Warhol por exemplo, designado de The Factory, estava preparado para 
uma reprodução em série de uma determinada peça e essa produção 
não acontecia exclusivamente pelas mãos do respectivo artista. No seu 
estúdio, assim como noutros, existiam assistentes treinados que podiam 
reproduzir as obras a partir de simples indicações e instruções dos artistas. 
Posteriormente, foram muitas as obras que, ainda, se geraram devido à 
cooperação de vários autores. Na década de 60, o grupo conceptualista 
Art&Language99 excluiu abertamente a noção de autoria individual esta-
belecendo as obras como obras colectivas. Obras em que a expressão 
pessoal e mesmo a assinatura individual não são de primária importância. 
(Morley, 2003)

Grupos como o WOOSTER COLLECTIVE e o CYRCLE, ou até Os 
Gêmeos e os ARM Collective, actuam dessa maneira, osicionando-se 
como um grupo com determinados princípios, e, assim, produzindo 
diversas obras em prol de uma identidade singular.

99 Grupo conceptualista iniciado em 1968. A palavra escrita e o debate eram o centro das suas obras, que pro-
duziam enquanto colectivo.
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Podemos considerar que o desenvolvimento do espaço público, com as 
respectivas transformações que compreendeu ao longo do século XX até 
ao presente século XXI, afecta directamente a relação entre um indi-
viduo e a sociedade à qual pertence. 

Os autores das inúmeras intervenções urbanas que vão surgindo na 
cidade, enquanto indivíduos, membros integrantes de uma comunidade, 
optam por intervir/interferir num local de “livre acesso”: utilizando de 
forma sistematizada o espaço público para reflectir acerca da sociedade, 
recorrendo para tal a diversas práticas artísticas.

Em Portugal, surgiram diversos projectos como o “Reciclar o Olhar” 
organizado pela Galeria de Arte Urbana, e outros eventos, como o WOOL 
– Festival de Arte Urbana da Covilhã ou o Walk&Talk nos Açores, que 
visam promover a Arte Urbana como forma de arte pública nas ruas.

Em geral, estes artistas/criadores propõem uma cultura visual “alterna-
tiva”, concretizando intervenções que pretendem sempre desencadear 
algum tipo de reacção. Destacamos os inúmeros métodos que estes 
recorrem para concretizar as suas linguagens, e algumas das abordagens 
que adoptam, como tradutoras das imensas possibilidades e potenciali-
dades que este tipo de comunicação pode proporcionar. 

Apesar das diferenças compreensíveis, e supostamente óbvias, entre um 
Artista e um Designer, estes dois domínios influenciam-se mutuamente 
e o intuito de quebrar barreiras estabelecidas sempre esteve, de certa 
forma, presente em ambas as práticas. A Arte e o Design Gráfico, assim 
como todo o restante âmbito do Design de Comunicação, desenvolvem 
sucessivamente novas formas de provocar e suscitar emoções e questões, 
e podem socorrer-se de inúmeros métodos para alcançar os objectivos 
pretendidos.

4.4 SÍNTESE CONCLUSIVA
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Ao reconhecermos a multiplicidade de expressões e técnicas que a área 
temática da Arte Urbana compreende, atendemos ao facto de que todos 
os exemplos enumerados anteriormente são uma pequena porção do 
que poderia ser comentado. No entanto, e considerando os limites inevi-
táveis de um trabalho de investigação teórico-prático, foram destacados 
por os considerarmos exemplos eficazes. 

Realizámos, assim, numa primeira fase, uma abordagem mais abran-
gente, selecionando determinados exemplos que simbolizassem os 
pontos discutidos para mostrar como diferentes composições podem ter 
o mesmo tipo de objectivos e, no entanto, tomar formas tão distintas. Ou 
ainda, de outro modo, para ilustrar como um “problema” pode ter várias 
soluções.

Após a extensa visualização de diversos trabalhos produzidos destacamos, 
por exemplo, a publicação Beyond the Street – The 100 Leading Figures 
in Urban Art de Nguyen e Mackenzie (2010), que não só oferece uma 
série de nomes de artistas, como também referências de curadores a 
galerias que contribuíram para este tipo de intervenções se estabelecesse 
cada vez mais, num panorama global.

Uma vez que as obras da Arte Urbana conseguem tomar tantas formas 
optamos, agora numa segunda fase, por uma análise mais específica e 
selecionamos um caso de estudo: o artista francês JR.

Inúmeros são os artistas que se têm destacado nesta área mas surgiram nos 
últimos anos alguns projectos que, para além de revolucionários, apre-
sentam uma evolução concreta. Destacamos, assim, um novo patamar 
alcançado pelo artista francês JR que, para além de se destacar pelo tipo 

5.1 CASO DE ESTUDO

“A nova posição da arte era ‘ocupar o espaço de contemplação 

com questões e paráfrases’ e ‘aumentar a experiência’ com a 

leitura.”  (Morley, 2003, p.147) 

100 Tradução livre de “The new task for art was to ‘occupy the space of beholding with questions and para-
phrases’ and to ‘supplant experience’ with a reading”. 
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de abordagem que concretiza no espaço público, conferiu mais uma 
característica a alguns dos seus trabalhos: tornou-os úteis, no seu sentido 
literal, em que transcendem um primeiro objectivo de comunicar algo 
e passam a responder a necessidades concretas, sociais e culturais, das 
comunidades onde intervém. Tal como o Design de Comunicação, ou o 
Design Gráfico de carácter social.

Uma vez que destacamos a responsabilidade social e a resposta a deter-
minadas necessidades como aspectos que são, ao mesmo tempo, directa-
mente associados às actividades desenvolvidas no âmbito do Design de 
Comunicação, apelamos, mais uma vez, os benefícios e as possibilidades 
que podem surgir ao cruzarmos as duas áreas temáticas. Neste contexto, 
torna-se objecto da presente investigação atentar sobre o trabalho do 
artista. 

5.1.1 | JR

Conhecido apenas pelas suas iniciais, JR não revela muito sobre a sua 
vida. O próprio artista destaca a vantagem que isto lhe traz, uma vez que 
ao se manter anónimo permite viajar à vontade e “exibir” onde quiser.101 

Nascido em 1983102, realizou um percurso no qual entrou em contacto 
com várias vertentes. Tendo começado como graffiter (assinava como 
Face3), as suas intervenções não tinham qualquer intuito artístico ou 
conceptual. A partir de 2000, após encontrar uma câmara no metro de 
Paris, JR começa a tirar fotografias como forma de documentação: em vez 
de realizar tags passou a registar os seus amigos graffiti writers, “gozando” 
das mesmas experiências mas adoptando o seu próprio método.

Começando por focar momentos do quotidiano e outros aspectos limiares 
da cidade, fotografava a partir dos telhados e linhas de metro, passando, 
mais tarde, a reproduzir o que mais caracterizava os espaços: as pessoas. 
Passou a produzir essencialmente retratos fotográficos, a preto e branco; 
e a explorar a fotografia aplicada ao, e no, espaço urbano.

101 Consultado em http://www.theguardian.com/artanddesign/2010/mar/07/street-art-jr-photography
102 Consultado em http://www.stencilrevolution.com/profiles/jr/
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FIGURA 96. 
"Expo 2 Rue". 2001-04. Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/expo-2-rue> 
[Consultado a 4 de Setembro de 2013]

Entre o período de 2001 e 2004 desenvolve o projecto Expo2Rue, no qual 
utilizava as ruas como galerias de arte pública, expondo as experiências 
que ia realizando. Utilizando sempre papel e cola, e as paredes como 
suporte, “emoldurando-as” com tinta spray.

A figura 96 mostra uma dessas “exposições”, que em muito invocam as 
vontades surgidas com as vanguardas artísticas do século XX, mencio-
nadas anteriormente.

Segundo Bauret (2003, p.157) a Fotografia, como um modo de repre-
sentação, acrescentou uma “autenticidade” que faltava às artes plás-
ticas. Nos anos 70 começa a ser exposta em museus, facto que, de certa 
maneira, se mostra como contraditório se tivermos em conta que foi uma 
técnica engendrada para ser reproduzida. As dimensões começaram, por 
exemplo, a variar conforme o seu valor expositivo, adquirindo por vezes 
dimensões enormes, equipando-a à Pintura e Escultura e quebrando 
com a associação tradicional de “recordação” que o indivíduo corrente 
concede às fotografias que tira despreocupadamente.
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Em pleno século XXI, JR surge como um artista a destacar também 
pela forma como expõe e aplica a Fotografia: numa escala monumental. 
Maioritariamente em fachadas de edifícios, através de paste-ups (colagem 
de papel impresso), o artista transporta as suas fotografias para o exterior, 
para a rua, mantendo-as como um registo de um momento ou de uma 
pessoa. 

Com os diferentes projectos que tem vindo a desenvolver, as pessoas, 
os residentes locais das cidades que visita, são apresentados em diversos 
contextos mas sempre através do seu retrato. Com foco em conceitos 
como identidade, liberdade e propriedade, estas intervenções propor-
cionam novas imagens das pessoas retratadas e dos locais, e mostram 
outras perspectivas de realidades já “estabelecidas”.

O artista defende que a Fotografia pode ser um agente para a mudança 
social, e, de facto, todos os seus projectos servem, de alguma forma, como 
intermediários entre conflitos sociais e políticos.

Apesar do seu método de acção se basear num método simples de paste-
up, algo comum a muitas intervenções de Arte Urbana, é na imple-
mentação que os seus trabalhos ganham a sua verdadeira dimensão e 
valor. O artista inclui as comunidades, com as quais entra em contacto, 
respondendo a diversas necessidades culturais e sociais. Primeiramente, 
no processo criativo, ao fotografá-las, e, logo de seguida, na acção, com 
todos os voluntários e ajudantes que auxiliam à aplicação das peças. 

O processo que o artista realiza compreende, desde logo, uma discussão 
e interacção directa com as pessoas: apesar de implementados, estes 
projectos mantém-se como ilegais e a sua concretização só é possível, à 
partida, com a disponibilidade não de entidades mas das pessoas locais. 
Ao aplicar as suas peças em fachadas, prédios e outros pontos da cidade, o 
artista discute a intervenção directamente com os residentes, realizando-
as após o seu consentimento.

Optando por intervir em cidades e locais mais remotos, JR realiza as suas 
intervenções em sítios que estão, de alguma forma, carecidos, muitos 
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deles sem museus ou galerias. Para além de poderem acompanhar e 
participar no processo, as pessoas tornam-se, ainda, na audiência após 
a conclusão da intervenção. É essa colaboração e o envolvimento do 
público, que caracteriza e humaniza ainda mais estas intervenções, e 
lhes confere mais significado. (Nguyen e Mackenzie, 2010, p.350)

A “galeria a céu aberto” que constrói ganha dimensão também pelo 
próprio tamanho das peças. Aplicadas em grande escala, estas fotogra-
fias são facilmente perceptíveis a longas distâncias o que permite outro 
tipo de visibilidade. Para além de não implicar uma deslocação obrig-
atória ao local (como acontece com os museus), proporcionam várias 
experiências e vários momentos: a leitura a curta ou a longa distância, 
observando a alteração na paisagem da cidade ou focando o contexto 
com as superfícies que a limitam, analisando-as e interpretando-as num 
contexto conceptual geral ou reconhecendo o contexto social específico 
em que estão inseridas, etc.

Ao observar os projectos realizados por JR, é curioso constatar o “bom” 
uso que este tipo de trabalhos pode ter, e como algo do género pode ser 
aplicado tendo em vista uma influência directa no dia-a-dia das pessoas, 
pela positiva. 

Passamos a enumerar os seus projectos para podermos considerar o 
contexto em que foram desenvolvidos, os motivos que os conduziram e 
as características que os distinguem.
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FIGURA 97. 
"Braquage, Ladj Ly by JR, Les Bosquets, Montfermeil, 
2004". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/
portrait-of-a-generation> [Consultado a 4 de Setembro 
de 2013]

FIGURA 98. 
"Collage Ladj Ly by JR, Montfermeil, Les Bosquets, 
2004". Retirado de <http://www.jr-art.net/pro-
jects/portrait-of-a-generation> [Consultado a 4 de 
Setembro de 2013]

FIGURA 99. 
"Byron, Paris, 20ème arrondissement, 2004". Retirado 
de <http://www.jr-art.net/projects/portrait-of-a-
generation> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 100. 
"Byron, Paris, Place de la Bastille, 2004". Retirado de 
<http://www.jr-art.net/projects/portrait-of-a-gen-
eration> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 101. 
"Araba, Paris, 6ème arrondissement, 
2004". Retirado de <http://www.jr-art.
net/projects/portrait-of-a-generation> 
[Consultado a 4 de Setembro de 2013]
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"PORTRAIT OF A GENERATION"

Em 2006, com o projecto “Retratos de uma geração”, o artista regista 
uma série de indivíduos dos subúrbios de Cité des Bosquets, e espalha 
essas imagens por outros bairros de Paris. Estes retratos, que mostravam 
indivíduos envolvidos nos conflitos de 2005103, são imagens “alterna-
tivas” às habituais, expostas pela Comunicação Social por exemplo, prin-
cipalmente pelo modo como são capturadas: utilizando uma câmara de 
28mm que implica uma maior proximidade. São, assim, expostas como 
imagens que questionam as diferenças sociais e as concepções “esta-
belecidas” de um espaço especifico. Quando apresentadas no contexto 
original posicionam-se claramente como um retrato local, debatendo 
questões de identidade e até de propriedade e território, mas uma vez 
transportadas para outros locais, como pontos centrais da cidade, são 
apresentadas num contexto distinto ingressando sobre questões de 
preconceito e igualdade. As figuras 99 e 100 exemplificam essas duas 
situações distintas. 

Na figura 98, é possível observar a aplicação da fotografia original (figura 
97) numa parede, em grande escala, ultrapassando em muito o tamanho 
de uma pessoa. O que torna a imagem ainda mais imponente: para 
além de apresentar a imagem de alguém desconhecido, e de ser uma 
espécie de confronto com a realidade (principalmente se considerarmos 
esta fotografia específica em que a figura principal surge numa posição 
algo agressiva), surge numa dimensão mais “esmagadora” que muitas 
outras, dentro do contexto urbano, proporcionando um maior impacto. 
Impressa em várias secções, é, colada e “montada” na parede ocupando 
grande parte da superfície.

As subsequentes, as figuras 99 e 100, mostram a mesma fotografia, 
aplicada em dois locais diferentes. Num primeiro, num mupi, um local 
geralmente reservado para imagens publicitárias e num segundo, em que 
foi aproveitada a área de uma janela tapada, de um edifício desocupado. 
Apesar das duas fotografias terem sensivelmente a mesma dimensão, 
julgamos que a segunda se encontra em maior destaque pelo modo como 

103 No dia 27 de Outubro de 2005, dois jovens morreram eletrocutados enquanto fugiam da policia o que de-
sencadeou uma série de conflitos que se prolongaram durante cerca de três semanas e que resultaram em 
inúmeras destruições desde automóveis a infraestruturas, em vários pontos na periferia de Paris. Envolvendo 
maioritariamente jovens, que se mantinham contra as autoridades policiais, estes conflitos traduziram em 
grande parte a marginalização e exclusão social vivida, e a falta de opções. 
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FIGURA 102.
"Separation Wall, Palestinian Side In Bethlehem, March 2007". Retirado de <http://
www.jr-art.net/projects/face-2-face> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 105.
"Sculptors, Ramallah, 2007". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/face-2-
face> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 103.
"Separation Wall Detail, Security Fence, Pales-
tinian Side, 2006". Retirado de <http://www.
jr-art.net/projects/face-2-face> [Consultado a 4 
de Setembro de 2013]

FIGURA 104.
"Sculptors, 2006". Retirado de <http://www.jr-art.
net/projects/face-2-face> [Consultado a 4 de Se-
tembro de 2013]
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WOMEN ARE HEROES

Neste projecto de 2008, o artista foca a sua atenção na imagem e 
importância da “mulher”, percorrendo algumas cidades de África, Índia 
e Brasil, optando por diferentes técnicas conforme o local de intervenção. 

está aplicada, confinada ao espaço onde está inserida, “recortada” pelos 
limites da janela que servem ao mesmo tempo como uma moldura. O 
mesmo sucede com a fotografia da figura 101: o suporte amarelo é utili-
zado quase como uma caixa, onde foi aproveitado o fundo, ilustrando 
uma forma “alternativa” de aproveitar esse espaço. 

Julgamos ainda que o facto das fotografias se apresentarem a preto e 
branco facilita a sua integração no espaço exterior, uma vez que estes 
tons não se “sobrepõem” à envolvente. Mantêm-se algo ténues, sem 
chocarem com o ambiente visual onde foram colocados.

FACE 2 FACE

Em 2007, e intervindo num total de oito cidades, em ambos os lados 
do Muro da Cisjordânia, um muro que divide a Palestina e Israel, JR 
organizou uma exposição que pode ser descrita como uma das maiores 
exposições fotográficas (ilegais) até hoje, ou mesmo a maior. 

Partindo do retrato de Israelitas e Palestinianos com a mesma profissão, 
as imagens eram colocadas lado a lado, representando um outro tipo de 
“confronto”. Imagens de pessoas que, embora diferentes surgem como 
iguais.

Ao entrar em contacto directo com as pessoas, o artista teve a possibili-
dade de discutir o significado e objectivo das intervenções, e após uma 
aprovação geral, estas tornavam-se possíveis. Os posters eram, então, 
colados em ambos os lados das fronteiras, mostrando como concepções 
estabelecidas podem ser discutidas, e que as diferenças sociais, religiosas 
e culturais podem não ser tão diferenciadoras como se posicionam.
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Com o objectivo de mostrar outro lado dos conflitos vividos nessas cidades, 
as imagens de diferentes mulheres e de diferentes momentos, foram 
distribuídas em variados locais, desde camiões e autocarros, a fachadas 
de casas. Imagens que apresentavam retratos de mulheres locais, repre-
sentantes de uma casa, de uma história, destacando ao mesmo tempo a 
sua relevância para a cidade e a sua presença nas diversas lutas. Relem-
brando que as mudanças, dentro de uma sociedade, ocorrem para todos 
e afectam todos os seus integrantes. 

FIGURA 106.
"Collage dans les rues de Monrovia, Liberia, 2008". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/
women-are-heroes-liberia> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

Estas imagens surgem, assim, como inéditas, tendo em conta o tipo 
de informação visual que é habitual no contexto da cidade, o que faz 
com que uma vez confrontados com algo “diferente” os observadores se 
mostrem curiosos e interessados no que encontram. 

Num primeiro momento, na Monróvia, na Libéria, ou em Serra Leoa, 
as colagens levantaram uma série de reacções diferentes. “Porquê caras? 
Porquê mulheres? O que fizeram elas de especial? Porquê aqui? O 
que significa? Porque estão a preto e branco, não há cores em França? 
Estas mulheres já faleceram?”104 (Nguyen e Mackenzie, 2010, p.353). 
Ao surgirem este tipo de questões, é comprovado o facto do significado 
poder ser encontrado, ou definido, tendo em conta diferentes aspectos. 

104 Tradução livre de "Why faces? Why women? Did they do something special? Why here? What does it mean? 
Why is it in black and white, don’t they have colours in France? Are these women all dead?"
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E é isso que o artista pretende promover simultaneamente: uma inter-
pretação pessoal, que cada observador retire destes retratos as suas 
próprias conclusões, que atribua o seu próprio sentido, ampliando o seu 
significado.

No Quénia esta intervenção continuou dentro dos mesmos princípios 
mas o contacto com os habitantes proporcionou ainda novas extensões. 
Ali os telhados das casas seriam utilizados como suporte das imagens e 
seriam revestidos, à partida, com papel. No entanto, em conversa, as 
residentes mencionaram o facto do papel não ser resistente, e que desa-
pareceria com as primeiras chuvas. Tendo isto em conta, o material foi 
reconsiderado e os telhados foram revestidos com vinil. 

FIGURA 107.
"Action in Kibera Slum, Rooftops View, Kenya, 2009". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/
women-are-heroes-africa> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

Para além de se posicionarem como imagens e referências das pessoas 
que ali vivem, estas peças proporcionaram uma maior protecção para as 
casas. Apresentaram-se como uma resposta a uma necessidade especí-
fica, conferindo uma utilidade acrescida às peças do artista. Comprovam 
a capacidade de adaptação ao contexto, mencionada como uma das cara-
cterísticas da Arte Urbana, e como se podem posicionar como detendo 
um interesse directo para as pessoas. 
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FIGURA 108.
"Action in Kibera Slum, Train Passage 5, Kenya, 2009". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/women-
are-heroes-africa> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 109.
"Action in Kibera Slum, Train Diagonale, Kenya, 
2009". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/
women-are-heroes-africa> [Consultado a 4 de Se-
tembro de 2013]

FIGURA 110.
"Action dans la Favela Morro da Providência, Escalier, Rio de Janeiro, 
Brésil, 2008". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/women-
are-heroes-brazil> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]
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Ainda mais, foi realizada ainda outra aplicação interessante aproveit-
ando dois tipos de suporte distintos: a paisagem e um comboio. Difer-
entes secções das imagens foram aplicadas separadamente, para depois 
se completarem. Assim, o comboio ao passar completava as imagens que 
estavam no terreno, e, como suporte móvel, formava ainda diferentes 
composições com as diferentes imagens instaladas na paisagem. 

No Rio de Janeiro, numa das favelas principais, no Moro da Providência, 
o artista evidencia mais uma vez aquelas cujo papel na sociedade é deter-
minante e que, normalmente, são dos alvos principais de violência e 
discriminação: as mulheres. O artista presta mais um tributo e, através 
destas intervenções, reforça a presença e relevância das mulheres nestes 
locais. Oferece uma imagem mais delicada, em contraste às associações 
mais frequentes e às imagens conduzidas pelos meios de comunicação, 
por exemplo.

Em 2009, JR leva este projecto até Jaipur, na Índia, e realiza o mesmo 
tipo de intervenção utilizando outros materiais e outras técnicas. Numa 
parede, produz uma composição com stencil e cola, que à partida não é 
totalmente perceptível. É depois, no contexto do Holi Fest, um festival 
que celebra a transição do Inverno para a Primavera, que estas imagens 
ganham “cor”. Vão surgindo, ganhando textura através dos pós e das 
tintas que são distribuídos e espalhados no ar (figura 111).

FIGURA 111.
"Action in Jaipur, Holi Fest, Inde, 2009". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/women-
are-heroes-india> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]
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FIGURA 114.
"Los Angeles, Lovers on the roof, USA, 2012". 
Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/the-
wrinkles-of-the-city-los-angeles> [Consultado a 4 
de Setembro de 2013]

FIGURA 113.
"Los Angeles, Jim Budman, Venice, USA, 2011". 
Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/the-
wrinkles-of-the-city-los-angeles> [Consultado a 4 de 
Setembro de 2013]

FIGURA 112.
"Action in Shanghai, Zhao 
Liying, de jour, Chine, 
2010". Retirado de <http://
www.jr-art.net/projects/
the-wrinkles-of-the-city-
shanghai> [Consultado a 4 
de Setembro de 2013]

FIGURA 115.
"La Havana, Alicia Adela 
Hernandez Fernández, 
Cuba, 2012". Retirado de 
<http://www.jr-art.net/
projects/the-wrinkles-of-
the-city-la-havana> [Con-
sultado a 4 de Setembro 
de 2013]
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WRINKLES OF THE CITY

Com intervenções em diferentes cidades, desde Cartagena em Espanha, 
a Xangai, JR mostra retratos de habitantes que simbolizam conceitos 
como a memória. Retratos que celebram experiências e vivências, que 
celebram as “rugas” que caracterizam uma cidade, e consequentemente 
um país. 

Retratos de pessoas mais idosas, com “rugas”, que contrastam essencial-
mente com os “novos” conceitos de beleza e envelhecimento, muito 
particulares do presente século XXI, e duma cidade como Los Angeles 
por exemplo, a cidade de Hollywood. Que, tal como o artista destaca, 
contrastam com a imagem de perfeição que é, cada vez mais, alimentada 
social e culturalmente. (Nguyen e Mackenzie, 2010)

Pelas figuras 112-114, é possível observar diferentes aplicações das foto-
grafias. Se com a primeira (112) é-nos apresentado um retrato mais 
completo de alguém, na segunda (113) não é possível perceber quem é 
a pessoa retratada uma vez que o artista utiliza apenas um pormenor do 
rosto, focando a secção dos olhos com a ampliação. Sempre aplicadas 
em grande escala.

Se atentarmos sobre a pessoa que se desloca em frente à fotografia (ainda 
na figura 113), compreendemos a verdadeira envergadura da peça e 
enfatizamos, mais uma vez, que a dimensão é uma das características 
mais particulares, que contribui para a imponência que caracteriza a 
maioria destas intervenções. Da mesma forma, a aplicação da figura 112 
ganha um destaque próprio pela maneira e pelo local onde foi colocada.

Em 2012, colabora com José Parlá. No contexto da Bienal de Havana, 
os dois artistas produzem mais de duas dezenas de murais que retratam 
pessoas que ultrapassaram o período da revolução de Cuba, exibindo-as 
como variações às habituais imagens dos líderes espalhadas pela cidade. 

Os retratos são desenvolvidos conjugando as colagens de JR às pinturas 
de Parlá, que acrescentam uma dinâmica distinta às fotografias. Com 
elementos visuais que conferem mais movimento, e alguma cor, estas 
composições comunicam ao mesmo tempo uma cultura particular. 
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INSIDE OUT PROJECT

Em 2011, ao ser condecorado com o TED Prize105, o artista inicia um 
projecto mundial: o InsideOut. Este projecto tem como objectivo propor-
cionar uma oportunidade, para qualquer pessoa, de comunicar algo em 
que acredita, algo que defende. 

Inspirado nas suas habituais instalações, este projecto é sustentado pela 
participação, e consiste na afixação de posters, em qualquer sítio, por 
qualquer pessoa. 

Cada participante deveria enviar a sua fotografia para o artista, que depois 
de a imprimir em poster, no seu estúdio, o envia de volta ao respectivo, 
sem qualquer custos. 

105 Este prémio é atribuído anualmente a um individuo com uma “visão criativa e ousada” para desencadear 
uma mudança global, consistindo na atribuição de um milhão de dólares para investir numa ideia. O TED Prize 
faz parte de uma série de iniciativas da organização TED (Technology, Entertainment, Design), que centram a 
maior parte da sua actividade em conferências e no lema “Ideas Worth spreading”. Destacam-se ainda as TED 
Talks, onde se pode ainda encontrar o discurso de JR após receber o referido prémio (http://www.ted.com/
talks/jr_s_ted_prize_wish_use_art_to_turn_the_world_inside_out.html).

FIGURA 116.
Em Austin, Minnesota foram colados 152 retratos de professores e funcionários na fachada de uma 
escola. Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/inside-out-project-group-actions> [Consultado 
a 4 de Setembro de 2013]

Uma vez que cada poster é composto pela fotografia do participante, 
seriamos então confrontados com a imagem de inúmeras pessoas e até 
com a nossa própria, enquanto interveniente. O intuito é, através da apli-
cação deste, partilhar uma imagem, divulgar uma mensagem pessoal, 
comunicar um ponto de vista. Uma acção individual que, aliada às outras 
semelhantes, ganha um maior eco.
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Um maior número de participações foi ainda promovido pelas “cabines” 
presentes em diferentes pontos, como no Centre Pompidou em Paris, que 
permitiam uma participação imediata, uma vez que as pessoas eram foto-
grafadas e os posters impressos na hora, no local onde se encontravam.

Com o intuito de partilhar “histórias desconhecidas”, todas as acções 
foram registadas e documentadas num site para esse efeito106. Contando 
com diferentes iniciativas, em diferentes cidades do México ao Brasil, 
Estados Unidos da América, Tailândia, Itália, entre outras da Europa. 

É interessante distinguir a implementação deste projecto por portu-
gueses, pelo nome Inside Out Lx. Fruto de um longo processo, um 
grupo organizado participou no projecto ao colar cerca de 130 retratos 
numa das avenidas de Lisboa. Na página criada para o registo107 é possível 
acompanhar todo o processo dessa intervenção, realizada em Janeiro de 
2012.

FIGURA 117.
"Besides The Photobooth Truck, Tel Aviv, Israel, 
Septembre 2011" Retirado de <http://www.jr-art.
net/projects/inside-out-photobooths>
[Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 118.
"Photobooth Truck, Jerusalem, Israel, Septembre 
2011". Retirado de <http://www.jr-art.net/
projects/inside-out-photobooths> 
[Consultado a 4 de Setembro de 2013]

106 www.insideoutproject.net

107 https://www.facebook.com/pages/Inside-Out-LX/263474600357842

FIGURA 119.
Inside Out Lx. Retirado de <https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=3138727
48651360&set=a.263892593649376.664
94.263474600357842&type=1&theater> 
[Consultado a 4 de Setembro de 2013]
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Através das participações e diferentes iniciativas o projecto foi, assim, 
ganhando forma. Em Dezembro de 2012, contavam-se mais de 120,000 
posters impressos e enviados para mais de 100 países, e mais de 4000 
projectos realizados.

UNFRAMED / COLABORATIONS

Através de outras intervenções isoladas JR vai explorando diferentes 
contextos sociais e culturais, embora com um objectivo comum: ques-
tionar, directamente, os lugares de intervenção. 

Ao realizar uma parceria com um museu em Lausanne, na Suíça, faz algo 
que ainda não tinha feito até à data: utiliza o trabalho de outros artistas. 
No âmbito do projecto, o artista, reinterpreta algumas das fotografias da 
colecção do museu, e, apresenta-as fora desse contexto. Oferece novos 
sentidos a esses trabalhos, assim como novas formas de os “contemplar”. 

Destacamos a colagem da fotografia Départ pour le front, Barcelone, 1936 
de Robert Capa (figura 120) numa carruagem ou a Guatemala, 1978 de 
Sebastião Salgado (figura 121). São imagens que causam impacto pela 
dimensão que adquirem (apresentadas quase em tamanho real) e que, ao 
mesmo tempo, surgem como recriações dos momentos retratados.

No entanto, um lado mais político também é, por vezes, adoptado. Em 
Grottaglie, Itália, por exemplo, o artista cola uma imagem de Cher-
nobyl na fachada de uma edifício, para denunciar o facto da Máfia local 
enterrar lixo tóxico naquela região. Em Washington, recorre a uma foto-
grafia de Ernest Wither  de uma greve de 1968, a última marcha liderada 
por Martin Luther King, para um mural alusivo aos Direitos Humanos.

Para além da colaboração com José Parlá, no contexto do projecto 
Wrinkles of the City, destacamos ainda o trabalho Dona Benedita reali-
zado em parceria com o artista português VHILS, em Los Angeles, uma 
conjugação das suas colagens com a técnica de “extracção” de VHILS.
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FIGURA 121.
(Esquerda) Reinterpretação da fotografia "Guatemala, 1978", de Sebastião Salgado. (Direita) Reinterpretação da 
fotografia "Bauhaus, Dessau, 1925-26" de Lucia Moholy. Suíça, 2010. Retiradas de <http://www.jr-art.net/pro-
jects/unframed-vevey> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 120.
Reinterpretação da fotografia "Départ pour le front, Barcelone, 1936" de Robert Capa por JR. Suíça, 2010. Retirado 
de <http://www.jr-art.net/projects/unframed-vevey> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 123.
"Unframed - Washington". 2012. Retirado de <http://
www.jr-art.net/projects/unframed-washington> 
[Consultado a 4 de Setembro de 2013]

FIGURA 122.
"Unframed - Grottaglie". Itália, 2009. Retirado de 
<http://www.jr-art.net/projects/unframed-grot-
taglie> [Consultado a 4 de Setembro de 2013]
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FIGURA 124.
"Action in Shanghai, Rony Zhuang, Chine, 2010". Retirado de <http://www.jr-art.net/projects/the-wrinkles-of-
the-city-shanghai> [Consultado a 23 de Setembro de 2013]



CAPÍTULO  5   ‹  193

5.1.2 | - A OBRA COMO REGISTO E O REGISTO DA OBRA

Como mencionado anteriormente, diferentes artistas são conduzidos por 
diferentes vontades. Tendo em conta o contexto da Arte Urbana, é inter-
essante observar como uma mesma técnica pode responder a uma série 
de situações distintas, e até a diferentes necessidades, ou como diferentes 
técnicas podem ser utilizadas segundo o mesmo propósito.

Pelas dimensões que adquirem, as peças de JR posicionam-se como 
intervenções/instalações similares às de Land Art por exemplo, mas a 
Fotografia como um registo surge de duas formas distintas. Nas interven-
ções de JR especificamente, desempenha duas acções paralelas: o artista 
recorre à fotografia primeiramente como técnica, e de seguida como 
documentação. Por um lado, através das suas fotografias produz registos 
únicos das pessoas que retrata. Por outro, a fotografia posiciona-se ainda 
como meio essencial para o registo e divulgação do seu trabalho. 

Uma vez que todas as suas intervenções, ou a grande maioria, são reali-
zadas através da colagem de papel, é compreensível o seu carácter 
efémero. Como um material frágil às intempéries, resiste nos locais apli-
cados apenas durante um certo limite de tempo. Dessa forma, o registo 
fotográfico permite um testemunho que perdura e uma compilação de 
todas as suas intervenções.

Aproveitando a descrição de Waclaweck (2011, p.159) sobre a Arte 
Urbana, as intervenções de JR posicionam-se como “trocas materiais, 
físicas, conceptuais e simbólicas com a cidade”. Trocas entre o artista e 
as pessoas, de ideias e opiniões, entre as pessoas e os espaços, experiên-
cias e momentos. São intervenções que interagem com o ambiente, que, 
acreditamos, acrescentam algo mais ao espaço sem anular a envolvente, 
contribuindo para o seu registo, a sua caracterização e personificação. 
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6.1 PROJECTO

6.1.1 | COMUNICAÇÃO NO ESPAÇO URBANO

A Arte Urbana tem, nos últimos anos, encontrado grande projecção pelo 
mundo e é um tipo de comunicação visual que se caracteriza por ser 
mais dirigido às pessoas, surgindo como uma alternativa. Tal como a Arte 
Conceptual foi, é caracterizada pela flexibilidade das suas manifestações 
e quebrou algumas das barreiras que limitavam as práticas do Graffiti por 
exemplo. Muitas são as técnicas utilizadas, compreendendo diferentes 
processos e objectivos de comunicação. 

Os movimentos que compreenderam a transição do século XX para 
o século XXI exploraram várias características das obras de arte, uma 
delas sendo a tradição da exploração do plano vertical. O Dadaísmo, por 
exemplo, iniciou ainda o processo do abandono da exposição num local 
fechado, que depois as obras conceptuais, e agora as da Arte Urbana, 
aprofundam incessantemente.

Apesar de, na maioria das intervenções se manter uma orientação vertical, 
são muitas que recorrem a outros “ângulos” e recantos do espaço urbano, 
não se restringindo às paredes. 

Se atentarmos sobre a área do Design de Comunicação ou a actividade 
do Design Gráfico, os objectos mais comuns caracterizam-se por serem 
objectos descartáveis, reproduzidos em massa, facto que, no entanto, não 
limita as inúmeras possibilidades de execução. No caso da promoção de 
um evento de ordem cultural por exemplo, pode ser desenvolvida uma 
determinada imagem gráfica. Podendo adquirir a forma entendida. No 
entanto, a informação recebida no contexto da rua surge geralmente da 
mesma forma: através de cartazes, mupis ou outdoors.

“As imagens divulgadas nas nossas cidades devem sempre à 

realidade – seja a uma na qual somos consumidores (publici-

dade), uma em que temos leis (sinais rodoviários) ou a uma em 

que nos rebelamos (graffiti).”  (Waclaweck, 2011, p.158)
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Com este projecto pretendemos, da mesma forma, contrariar os meios 
tradicionais potenciados pelo equipamento urbano de peças de comuni-
cação. Contrariar a verticalidade de suportes como os mupis e outdoors, 
e explorar alternativas a peças como folhetos ou agendas culturais que 
precisam de ser distribuídas, considerando métodos alternativos de apre-
sentar as mensagens.

6.1.2 | - CONCEPÇÃO E PONTOS DE CONSIDERAÇÃO 

Ao deparar-se com uma determinada imagem o observador retira o 
significado que melhor compreender. No entanto, a partir do momento 
em que essa imagem é acompanhada de um qualquer tipo de texto, passa 
a ter uma conotação mais explícita. É esse contexto que se pretende 
explorar com o presente projecto: ultrapassar a função de ornamentar/
ilustrar um espaço, ou mesmo apenas a representação de uma ideia ou 
conceito, e transmitir informações mais concretas e úteis. Apelando a 
conteúdos culturais, em contraste com os mupis e outdoors que fazem 
parte da nossa “imagem” de cidade a qual promove maioritariamente 
produtos e marcas, apelando para o consumo de bens materiais.

Pretende-se, com este projecto, realizar uma distinção das intervenções 
de Arte Urbana, que se encontram maioritariamente como estímulos 
visuais, assimilando no entanto as diferentes abordagens que este “movi-
mento” compreende, e introduzindo alguns dos princípios que guiam 
essas intervenções no processo de um projecto de comunicação. 

Ao projectarmos um cartaz, por exemplo, podemos projectá-lo segundo 
determinadas medidas que já estão de certa forma estabelecidas (a norma 
ISO reconhece alguns dos formatos mais utilizados como o A0, A2, A3, 

“O material efémero pode ser concebido para uma função 

circunscrita a um período de tempo especifico, mas isto não 

implica, necessariamente, que seja concebido ou impresso 

sem grande habilidade ou imaginação”. (Jury, 2007, p.118)
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A4, etc). Neste caso, e relembrando a oportunidade de projecto relacio-
nando-o com as diferentes práticas da Arte Urbana, reconhecemos difer-
entes suportes e consideramos as diferentes características de cada um.
Pretendemos explorar o poder da repetição, constantemente aproveitado 
pelos street artists, em diferentes situações: aplicando o mesmo tipo de 
peças de comunicação em diferentes contextos, em diferentes pontos 
da zona de intervenção. Construindo, assim, um sistema unitário e 
compondo uma espécie de percurso que possa orientar os observadores 
interessados para o local que pretendemos assinalar. 

Almejamos, de certa forma, a posicionar estas peças como elementos 
participantes da mudança da cidade, demonstrando ao mesmo tempo 
as potencialidades da inserção de peças de comunicação em locais 
alternativos.

6.1.3 | LOCAL

Adoptando Lisboa como cidade de eleição para este projecto, decidimos 
focar a nossa intervenção na zona de Belém, um dos principais centros 
culturais e turísticos da cidade. Mais especificamente o Centro Cultural 
de Belém e a zona circundante.

Implementado em 1988 para acolher a Presidência Portuguesa da 
União Europeia foi decidido, em 1992, dinamizar os espaços do Centro 
Cultural de Belém, promovendo essencialmente inúmeras actividades 
culturais e de lazer.

Em 2007 abre ao público o Museu Colecção Berardo, de Arte Moderna 
e Contemporânea, que conta com a exposição permanente da Colecção 
Berardo e outras temporárias. Mais recentemente, em Março do corrente  
ano de 2013, ano de comemoração do 20º aniversário do CCB, surge um 
novo espaço de exposições: a Garagem-sul.

Localizado, como o nome indica, numa garagem, este espaço que pert-
encia ao projecto inicial foi requalificado e aproveitado, surgindo como 
um local de exposições inteiramente dedicado à Arquitectura.
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Considerando toda a conjuntura do presente trabalho de investigação, 
ponderámos sobre o potencial que uma proposta de comunicação “alter-
nativa” poderia contribuir, não só para a caracterização da zona, mas 
também para o reconhecimento deste novo espaço, adoptando-o como 
ponto de partida para esta fase da investigação.

Jury (2007, p.28) destaca que “o processo de design requer uma atitude 
curiosa e generosa e a oportunidade de experimentar com a técnica 
deverá certamente ser incluída no processo de aprendizagem”. 

Deste modo, ambicionámos desenvolver uma proposta de comuni-
cação, seguindo linhas de pensamento semelhantes às da Arte Urbana, 
apropriando determinados espaços, tendo sempre em conta que todos 
estes locais estão enquadrados por condicionantes legais ou institucio-
nais. Com o objectivo de, não só interpelar de certo modo sobre a noção 
de espaço público mas, essencialmente, evidenciar as inúmeras poten-
cialidades do espaço urbano para diferentes aplicações no contexto do 
Design de Comunicação.

6.1.3.1 | PERCURSOS E SUPORTES

Um sistema de sinalização representa uma ligação das pessoas a um 
espaço. Faculta as diferentes possibilidades de circulação e outras infor-
mações necessárias. Deve ser objectivo e perceptível para pessoas de 
diferentes faixas etárias, culturas e nacionalidades. 

Da mesma forma, abordamos este projecto como uma espécie de sinali-
zação, mas efémera e lúdica. Com a preocupação adicional de dire-
cionar as pessoas para um determinado local (neste caso específico para 
a Garagem-Sul), tratamos estas peças como formas de proporcionar uma 
experiência, como uma forma de ampliar a experiência da exposição. 
Proporcionando aos interessados outra forma de pensar e ver a exposição.

Tendo em conta o edifício do CCB e a zona circundante, assim como 
a localização da Garagem-Sul, destacámos duas áreas de “intervenção” 
principais, que se encontram ilustradas na imagem 146. Para as delimitar 
foram reconhecidos os fluxos de circulação principais realizados pelos 
visitantes para o Centro Cultural, assim como os pontos mais frequen-
tados e de passagem.
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FIGURA 125.
(Superior) Marcação das duas zonas de intervenção principais. (Inferior) Tipos de suportes escolhidos para o projecto.
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6.1.4 | MEMÓRIA DESCRITIVA

Tendo posicionado o objectivo desta proposta como o de comunicar 
conteúdos culturais, aceitámos a sugestão de tratar uma exposição 
intitulada “O Desenho – a invenção da Arquitectura”, uma provável 
parceria entre a Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa e 
o Centro Cultural de Belém para a primeira temporada do ano de 2014, 
da Garagem-Sul. 

Uma vez que a exposição se encontrava ainda em fase de acertos, os 
nomes apontados e os respectivos conteúdos poderiam sofrer alterações. 
Optámos, por isso, por uma abordagem mais genérica centrada nas 
temáticas da Arquitectura e do Desenho.

Fundamentalmente, a exposição pretende apresentar o Desenho como 
um meio distinto do pensamento e experimentação da Arquitectura 
através de desenhos originais, fotografias, cadernos e outros objectos. 
Tendo isto em conta, reunimos uma série de referências e citações, 
algumas reconhecidas outras não, de vários arquitectos, artistas e engen-
heiros que evidenciam o desenho como uma forma de expressão.

Invocando nomes como o de Álvaro Siza Vieira, Oscar Niemeyer, Edgar 
Degas, Paul Klee, entre outros, selecionámos passagens que consid-
erámos estimulantes para “apresentar” a exposição, que promovessem 
um pensamento inicial sobre as temáticas. 

A lista de autores e citações é apresentada no Quadro 1. Considerando 
que a zona escolhida é uma zona que se caracteriza por uma grande 
afluência turística todas as frases são citadas em Português e Inglês.

Dentro dessas áreas, e após alguma consideração, destacámos pontos 
de maior interesse para a aplicação das peças, selecionando difer-
entes suportes como caixas de electricidade, bancos de jardim, tampas 
de esgoto, caixotes do lixo, degraus, entre outros. Num total de vinte 
aplicações.
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A Fotografia é uma reacção imediata, o Desenho é uma reflexão. 
Photography is an immediate reaction, drawing is a meditation.

Os arquitectos não inventam nada, só transformam a realidade. 
Architects do not invent anything, just transform reality.

ÁLVARO SIZA

HENRI CARTIER-BRESSON

O desenho é a soma das direcções. / Drawing is the sum of directions.ANDRE L’HOTE
Sempre que desenho um circulo, quero imediatamente sair de dentro 
deste. / Whenever I draw a circle, I immediately want to step out of it.

BUCKMINSTER FULLER

Eu adoro papel. Papel em quantidade e um lápis, e estou satisfeito.
I love paper. A nice thick pile of it and a pencil, and I’m content.
Gosta de desenhar? / Do you like to draw?

CECIL BALMOND

CHARLES SCHULZ
O desenho não é o mesmo que a forma, é uma maneira de ver a forma. 
Drawing is not the same as form; it is a way of seeing form. 

Na realidade algumas imagens ou desenhos têm um maior impacto 
que muitos edifícios construídos. / In reality some images or drawings 
have a greater impact than many buildings that are built.

Abra os olhos e desenhe. Veja, veja, veja.
Open your eyes and draw. Look, look, look.

EDGAR DEGAS

EMILIO AMBASZ

GEORGE ALEXIS WEYMOUTH

Cada situação requer uma nova arquitectura. 
Each new situation requires a new architecture.

JEAN NOUVEL

Qualquer tipo de registo é importante. / Every mark matters. JO PETTY
Arquitetura é um jogo aprendido, correcto e magnífico, de formas 
conjugadas na luz. / Architecture is the learned game, correct and 
magnificent, of forms assembled in the light.

LE CORBUSIER

Criar Arquitectura é ordenar. O quê? Função e objectos. / To create 
architecture is to put in order. Put what in order? Function and objects.

O primeiro registo do humano foi o desenho, não a escrita. / The first 
writing of the human being was drawing, not writing.

MARJANE SATRAPI

De um traço nasce a Arquitectura. / From a line Architecture is born.OSCAR NIEMEYER
Eu pego na caneta. Esta flui. Um edifício surge.  Ai está. Não há mais 
nada a dizer. / I pick up my pen. It flows. A building appears. There it is. 
There is nothing more to say.

Um desenho é simplesmente uma linha a passear.
A drawing is simply a line going for a walk.

PAUL KLEE

Uma das maiores belezas da arquitectura é que, de cada vez, é como se 
a vida começasse toda de novo. / One of the great beauties of 
architecture is that each time, it is like life starting all over again.

RENZO PIANO

O primeiro esboço é sempre uma emoção, não um conceito.
The initial sketch is always an emotion, not a concept.
Ora, não há regras aqui – estamos a tentar concretizar algo. 
Hell, there are no rules here – we’re trying to accomplish something.

SAMBO MOCKBEE

THOMAS A. EDISON

QUADRO 1.
Lista de autores e citações seleccionadas para o projecto.
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Distribuídas pelos suportes selecionados (ver figura 125), as frases e, logo, 
as peças diferentes peças de comunicação, vão surgindo ao observador, 
compondo um “percurso” até à exposição. Aproveitando sempre espaços 
diferentes.

6.1.5 | COMPOSIÇÃO GRÁFICA

6.1.5.1 | Formatos e imagens

Cada peça terá a sua respectiva dimensão uma vez que são delimitadas 
pelos formatos e tamanhos específicos de cada suporte, respeitando no 
entanto, a mesma linguagem visual. 

Como elemento principal resolvemos utilizar as frases, posicionando 
esses elementos textuais como o foco central das peças, recorrendo 
ainda a esboços108 do Centro Cultural de Belém para que estas surgissem 
mais completas. Desenhos cujos pormenores, com os diferentes traços 
e manchas, acrescentam uma certa textura visual e surgem ao mesmo 
tempo como uma parte do conteúdo da exposição, transportada e exposta 
para o exterior.
 

Destacamos uma das vantagens de recorrer a diferentes suportes: os difer-
entes formatos permitem, por exemplo, mostrar um mesmo desenho de 
formas diferentes, o que aumenta consideravelmente as possibilidades 
de enquadramento e, mesmo, de aplicação. 

FIGURA 126.
Um dos desenhos utilizados no projecto.

108 Os desenhos utilizados neste projecto são da autoria de Jorge Alexandre Alpande Gomes, estudante de 
Arquitectura na Universidade Lusíada de Lisboa.
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Devido às características formais de cada suporte, são (ou podem ser) 
“expostas” diferentes secções, tal como exemplificam as imagens da 
figuas 127. Estas imagens mostram como um formato rectangular, 
como o de uma caixa de electricidade, “aproveita” a imagem de uma 
forma distinta de um formato circular típico de uma tampa de esgoto, ou 
mesmo da superfície de um degrau.

Com cerca de 15 desenhos disponibilizados (presentes no Anexo 2), 
estes foram tratados e dispostos pelas 20 peças sem nenhuma sequência 
rigorosa, de modo a tirar o maior partido das imagens.

FIGURA 127.
Um dos desenhos utilizados no projecto, inserido em três formatos diferentes.

6.1.5.2 | Composição e organização

Uma vez que as citações e os esquissos utilizados nas peças estão rela-
cionados com o teor da exposição mas não são elementos oficiais, e 
tendo em conta a “natureza” desta proposta de comunicação, decidimos 
restringir os elementos textuais apenas aos que considerámos essenciais. 
Ou seja, de modo a tratar e a sugerir as temáticas, sem oferecer uma 
descrição completa da exposição, limitámo-nos a quatro elementos prin-
cipais: às frases e respectivos autores, ao título e à identificação do local 
da exposição. Acrescentámos ainda uma enumeração que reconhece as 
diversas peças como um conjunto, dando a entender que existe uma 
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sequência. Uma vez que as 20 peças são todas distintas, de tamanhos e 
formatos diferentes, a organização dos elementos em cada uma foi reali-
zada tendo em conta as características formais específicas do respectivo 
suporte. 

6.1.5.3 | Linguagem Visual

As comemorações dos 20 anos da abertura do CCB compreenderam a 
preservação do edifício e uma série de alterações no espaço, nomeada-
mente a abertura de novas lojas e a substituição e rectificação da sinalé-
tica. A figura 128 regista uma das placas, agora com tipografia de cor 
preta aplicada em fundo branco. 

Tendo isto em conta, e atentando ainda à imagem gráfica do espaço 
da exposição (figura 129), resolvemos recorrer a três cores principais: 
branco, preto e cinza.

FIGURA 129.
Identidade Visual Garagem-Sul. Retirado de <http://
www.atelierpedrofalcao.com/set-project/garagem-
sul/> [Consultado em 13 de Setembro de 2013]

FIGURA 128.
Sinalética CCB. Arquivo pessoal.
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Uma vez que os esquissos são baseados em desenhos de linha que variam 
nas suas características visuais, como na espessura ou tipo de traço, 
estes foram tratados no sentido de se obter uma maior coerência visual, 
enquanto um conjunto singular de peças. A solução encontrada foi a 
adição de uma layer de cor preta, com transparência para não ocultar os 
desenhos. 
  

Deste modo, as peças tornaram-se mais coerentes visualmente mantendo 
algumas características que caracterizavam os diferentes desenhos, como 
os diferentes tipos de traço por exemplo. 

Esta opção proporcionou ainda uma vantagem adicional: no contexto 
do espaço urbano, o facto destas peças se apresentarem mais escuras fez 
com que se evidenciassem mais, num alto contraste com a envolvente, o 
edifício e o chão. Conseguindo um certo destaque no espaço, que auxilia 
a identificação das peças.

FIGURA 130.
Simulação das peças.

6.1.5.4 | Tipografia

Devido a dois tipos de informação presentes optámos por utilizar duas 
tipografias distintas. Para o elemento principal, as citações, escolhemos 
a Downtempo Bold, um tipo de letra mais robusto e geométrico, que 
sobressaísse mais na composição. Para as informações secundárias como 
o nome da exposição, escolhemos a Titillium Text. 
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Ambas sem serifas, as nossas escolhas recaíram sobre fontes que facili-
tassem a leitura e fossem legíveis mesmo a uma distância considerável. 
Da mesma forma, foi ponderado o facto da maioria destas peças poderem 
ser visualizadas em movimento, uma vez que “surgem” em pontos de 
passagem de um percurso frequentado da zona. 

     

Do mesmo modo que a distribuição dos elementos foi realizada 
conforme as características do suporte em questão, também o tamanho 
dos elementos textuais varia.

Uma vez que, por exemplo, o reconhecimento de uma informação 
colocada na superfície de um degrau ocorre de maneira diferente da 
de uma colocada numa tampa de esgoto, foi tido igualmente em conta 
o modo de leitura das peças. Pelo simples facto de se apresentarem em 
pontos de vista diferentes e com orientações diferentes, o tamanho dos 
elementos foi variando conforme se mostrou necessário.

FIGURA 131.
Tipo de letra Titillium Text.

FIGURA 132.
Tipo de letra Downtempo Bold.

6.1.5.5 | Elementos

Para além das vinte peças principais, que surgem como variações de um 
cartaz por exemplo, desenvolvemos outro elemento como complemento 
a esta proposta de comunicação: autocolantes. Que se posicionam ao 
mesmo tempo como extensões da própria exposição. 
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Posicionam-se como um meio “alternativo” de divulgação, suplementar 
e descartável e, logo, como um instrumento viável para este tipo de 
projecto.

FIGURA 133.
Os diferentes elementos do projecto: a peça para o suporte (imagem superior), e a uma 
versão em autocolante (imagem inferior).
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Para a produção das peças foi necessário ter em conta, para além da 
imagem visual, características específicas do tipo de suporte em questão, 
que poderia restringir de alguma forma a composição visual final de cada 
uma.

Desse modo, foi realizado um levantamento cuidadoso das medidas de 
todos os suportes, assim como outras anotações. 

Para uma melhor percepção do desenvolvimento do projecto passamos a 
descrever as vinte peças em pormenor, que dividimos em três momentos 
principais: num primeiro que compreende a área dos jardins até ao 
edifício do Centro Cultural de Belém; num segundo, que compreende 
as imediações do CCB até ao espaço da exposição; e finalmente, num 
terceiro, composto por três peças que surgem dentro da Garagem-Sul, à 
entrada e saída do espaço.

FASE 1 - Envolvente  > CCB

Suporte: Caixa de electricidade
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 111 cm x 78,8 cm
Características: Caixa de portadas com abertura ao centro. 
Fechadura e caixilhos laterais.
Citação: “De um traço nasce a arquitectura.” de Oscar Niemeyer

1.

FIGURA 134. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

6.2 PEÇAS FINAIS
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FIGURA 136. Simulação da aplicação no local

FIGURA 135. Peça projectada para uma caixa de electricidade
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Suporte: Banco de Jardim
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 179 cm x 5 cm (x6)
Características: Parafusos de 2 cm de diâmetro, a 26 cm de distância 
das extremidades.
Citações: “O primeiro esboço é sempre uma emoção, não um 
conceito.” de Samuel Mockbee / “Um desenho é simplesmente 
uma linha a passear.” de Andre L’Hote / “O desenho é a soma das 
direcções.” de Paul Klee

2., 3. e 4.

FIGURA 137. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

FIGURA 138. Peças projectadas para bancos de jardim

FIGURA 139. Simulação da aplicação no local
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Suporte: Caixa de electricidade
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 113 cm x 71,3 cm
Características: Superfície com saliências. Caixa de portadas
com abertura ao centro. Fechadura. 
Citação: “Eu pego na caneta. Esta flui. Um edifício surge.  Aí está. 
Não há mais nada a dizer.” de Oscar Niemeyer / “Os arquitectos não 
inventam nada, só transformam a realidade.” de Álvaro Siza Vieira

5. e 6.

FIGURA 140. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

FIGURA 141. Peças projectadas para caixas de electricidade

FIGURA 142. Simulação da aplicação no local
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FIGURA 143. Simulação de uma aplicação no local

FIGURA 144. Simulação de uma aplicação no local
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Suporte: Tampa de esgoto
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: Ø 58,5 cm
Características: Forma circular. Superfície com saliências. 
Citação: “Sempre que desenho um círculo, quero imediatamente sair 
de dentro deste.” de Buckminster Fuller

7.

FIGURA 145. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

FIGURA 146.
Peça projectadas para uma tampa de esgoto

FIGURA 147.  Simulação da aplicação no local
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Suporte: Pavimento/Tampa de pedra
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 70 x 70 cm
Características: Nada a apontar.
Citação: “A Fotografia é uma reacção 
imediata, o Desenho é uma reflexão.” 
de Henri Cartier-Bresson

8.

FASE 2 - CCB  > Garagem-Sul

FIGURA 148. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

FIGURA 149. Peça projectada para o chão.

FIGURA 150.  Simulação da aplicação no local
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Suporte: Muro
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 99 x 95 cm
Características: Nada a apontar.
Citação: “Criar Arquitectura
é ordenar. O quê? Função 
e objectos.” de Le Corbusier

9.

FIGURA 151. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

FIGURA 152. Peça projectada para o muro.

FIGURA 153. Simulação da aplicação no local.
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Suporte: Caixotes do lixo
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 63 cm x 39 cm
Características: Superfície curva e irregular. 
Citações: “Na realidade algumas imagens ou desenhos têm um maior 
impacto que muitos edifícios construídos.” de Emilio Ambasz / “Uma 
das maiores belezas da arquitectura é que, de cada vez, é como se a vida 
começasse toda de novo.” de Renzo Piano / “Qualquer tipo de registo é 
importante.” de Jo Petty

10., 11. e 12.

FIGURA 154. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção 

FIGURA 155. Peças projectadas para os caixotes do lixo
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FIGURA 157. Simulação da aplicação no local

FIGURA 156. Peça projectada para
um caixote do lixo
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Suporte: Tampa de esgoto
Técnica:
Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: Ø 67,5 cm
Características: Forma circular. 
Superfície com saliências. 
Citação: “Cada situação requer 
uma nova arquitecta.” 
de Jean Nouvel

13.

FIGURA 158. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 160. SImulação da aplicação no local

FIGURA 159.
Peça projectada para uma tampa de esgoto
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Suporte: Pavimento/Tampa de pedra
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 76 x 51 cm
Características: Área composta por duas partes iguais.
Citação: “Arquitetura é um jogo aprendido, correcto e magnífico, 
de formas conjugadas na luz.” de Le Corbusier

14.

Uma vez que este 
suporte se encontra num 
“cruzamento” optámos 
por atribuir orientações 
diferentes a cada frase, o 
que também indica que 
pode ser feito mais do 
que um caminho para o 
espaço da exposição.

FIGURA 163. Simulação da aplicação no local.

FIGURA 161. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 162. Peça projectada para o chão
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Suporte: Tampa de esgoto
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: Ø 66,5 cm
Características: Forma circular. Superfície com saliências. 
Citação: “O desenho não é o mesmo que a forma, é uma maneira de ver 
a forma.” de Edgar Degas

15.

FIGURA 166. Simulação da aplicação no local.

FIGURA 164. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 165.
Peça projectada para uma tampa de esgoto
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Suporte: Pavimento/Tampa de pedra
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 90 x 90 cm
Características: Nada a apontar.
Citação: “Ora, não há regras aqui, 
estamos a tentar concretizar algo.”
 de Thomas A. Edison

16.

FIGURA 167. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 168. Peça projectada para o chão

FIGURA 169. Simulação da aplicação no local.
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Suporte: Degrau
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 218 x 11 cm (x2)
Características: Nada a apontar.
Citação: “A essência do desenho é a linha a explorar o espaço.”
 de Andy Goldsworth

17.

FIGURA 170. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 171. Peças projectadas para degraus

FIGURA 172. Simulação da aplicação no local
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Suporte: Candeeiro
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 24,4 x 29 cm
Características: Nada a apontar.
Citação: “Gosta de desenhar?” 
de Charles Schulz

18.

FIGURA 173. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 174. Peça projectada para um candeeiro

FIGURA 175. Simulação da aplicação no local
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Suporte: Parede
Técnica: Colagem/Aplicação de vinil/Pintura/Stencil
Dimensões da peça: 390 x 252 cm 
Características: Nada a apontar.
Citação: “Eu adoro papel. Papel em quantidade e um lápis, 
e estou satisfeito.” de Cecil Balmond

19.

FIGURA 176. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 177. Simulação da aplicação no local
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Suporte: Corrimão
Técnica: Aplicação de vinil
Dimensões da peça: 123 x 2 cm
Características: Nada a apontar.
Citação: “Abra os olhos e desenhe. 
Veja, veja, veja.” de George
Alexis Weymouth

20.

FIGURA 178. Mapa do local e tipo de suporte da intervenção

FIGURA 179. Simulação da aplicação no local
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6.2.1 | PEÇAS
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6.2.2 | AUTOCOLANTES
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6.2.3 | VALIDAÇÃO

Para verificar a validação deste projecto foi essencial mostrá-lo a um grupo 
de foco,  constituído por vinte pessoas, com idades compreendidas entre 
os 21 e os 35 anos, estudantes e profissionais exclusivamente da área do 
Design.

Foram apresentados três peças, nomeadamente as apresentadas como 1., 
a 13. e a 17., acompanhadas das respectivas legendas; e os autocolantes. 

Ao expormos os objectos no seu tamanho real (mesmo que não no 
contexto pressuposto) pretendíamos proporcionar uma melhor acepção 
da verdadeira dimensão das peças e das suas características. Essas três 
peças específicas foram escolhidas por acharmos que eram exemplos fiéis 
das diferentes aplicações que considerámos ao longo do projecto.

A apresentação foi feita, ainda, com apoio de treze fotografias que ilus-
travam a aplicação no local, uma vez que também não foi possível a deslo-
cação do grupo de foco até ao mesmo. Deste modo, foi possível facultar 
uma percepção do projecto mais completa.

Em complemento, foi desenvolvido um questionário  para inquérito com 
carácter não científico, mas meramente, e assumidamente, completar e 
validativo do nosso projecto. Através deste questionário pretendíamos, 
essencialmente, perceber se este tipo de aplicação é considerado vanta-
joso, em alternativa a outros convencionais, e se os objectos desenvolvidos 
comunicam de forma eficaz. 

Tendo em conta que, este tipo de abordagem sobre o espaço público 
inclui uma série de obstáculos legítimos, os quais teriam que ser inevi-
tavelmente tratados numa eventual concretização, era nosso objectivo 
perceber se uma abordagem deste género seria considerada uma mais 
valia no contexto do Design de Comunicação. No geral, a reacção do 
grupo foi muito satisfatória.

Segue-se uma breve análise dos vinte questionários, que incluimos no 
Anexo 3 da presente investigação para que possam ser consultados.
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Na primeira questão, os vinte entrevistados afirmaram, em unanimidade, 
considerar esta abordagem como viável para um projecto de Design de 
Comunicação, apontado o seu impacto na área, uma vez que “chama a 
atenção das pessoas para algo que se está a passar no local” e por ter “inter-
acção com o público”. Destacamos ainda referências que a descrevem 
como “um elemento que comunica com o público e faz reflectir posteri-
ormente”, que proporciona “um papel muito mais activo”.

As duas questões seguintes abordavam acerca da avaliação visual das 
peças. Na questão 2. e 3., referentes à composição e ao impacto visual, a 
maioria dos entrevistados avaliou como “Muito Bom”. 

Acerca da inclusão das peças na envolvente todos os entrevistados  as 
consideraram como bem integradas, destacando que “chamam a atenção 
mas também não perturbam o bom funcionamento do local (rua)”, “não 
‘chocam’ nem estão exageradamente expostas, integrando-se de uma 
forma subtil mas intrigante” e “cobrem zonas mais ‘feias’ da paisagem 
urbana, como as tampas de esgoto”. Por outro lado, é referida a escolha 
da tipografia por exemplo, que, segundo a opinião de um dos questio-
nados, “acentua a citação”. 

Em vinte entrevistados foi interessante reparar que apenas uma 
minoria estava informado sobre a abertura do espaço de exposições da 
Garagem-Sul. 

Quando questionados sobre o grau de visibilidade que este tipo de abord-
agem proporcionaria a um museu/galeria de arte (questão 6.), as opiniões 
foram todas positivas, tal como com a questão sobre o grau de promoção 
que a mesma faria à utilização e aproveitamento do espaço urbano.

Relativamente à influência desta abordagem no contexto do Design de 
Comunicação (questão 8.) as opiniões mostram-se igualmente favoráveis, 
com destaque para o modo como “aborda uma forma de comunicar um 
pouco diferente do que o público de uma forma geral está habituado”, 
que “mostra mais uma das vertentes do Design de Comunicação”, e 
“torna o contexto do Design de Comunicação mais abrangente”. A nível 

6.2.3.1 | Análise de resultados
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de projecto, um dos questionados apontou que este surge como uma 
forma de “aproveitamento da arquitectura para um bom planeamento 
da comunicação que pode ser faseada”. 

No entanto, foi ainda possível recolher sugestões para melhorias, essen-
ciais para as conclusões que gostaríamos de obter.

Foi sugerido, por exemplo, tanto o desenvolvimento de mais peças 
verticais, devido ao facto das horizontais passarem “um pouco desper-
cebidas, apesar do impacto da cor preta”, como a utilização de “sítios 
mais escondidos”. A nível gráfico, foi mencionado que, com a adição de 
alguma cor, um projecto deste género poderia chamar mais a atenção e 
tornar-se mais “divertido”.

Consideramos estas avaliações como muito pertinentes visto que alguns 
dos pontos levantados se posicionaram como muito elucidativos relativa-
mente a aspectos mais fracos do projecto.
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A linguagem e a comunicação são formas de expressão cultural. A 
produção e expressão visual, individual ou colectiva, são reflexo dos seus 
contextos tal como os seus elementos gráficos, textuais ou imagéticos.

As intervenções de Arte Urbana surgem, deste modo, como reflexos 
das sociedades em que são produzidas, ao traduzirem inúmeras “inqui-
etações”, dúvidas e vontades, que caracterizam (e comentam) a actuali-
dade através de todas as suas manifestações distintas.

A diversidade e multidisciplinaridade das intervenções artísticas foi uma 
constante ao longo do século XX, influenciando inevitavelmente a 
conjuntura de transição para o novo século XXI. 

O Cubismo, por exemplo, não só quebrou com convenções artísticas 
relativamente à representação como também introduziu novas consid-
erações sobre a “leitura” da obra, através de referências à sociedade e de 
“jogos visuais” produzidos com a aplicação de fragmentos de jornais e 
outros textos. Uma vez que esses elementos funcionavam tanto como 
imagem como informação, poderiam construir uma série de signifi-
cados e posicionar-se como forma de promoção ou crítica à vida social, 
reflexões pessoais sobre os eventos ou mesmo simples elementos gráficos, 
como acrescentos à composição visual. Marcel Duchamp, no contexto 
do Dadaísmo e no final da Primeira Guerra Mundial, suscita polemica e 
controvérsias com os seus ready-mades, questionando todos os domínios 
tradicionais da Arte, desde o objecto ao tipo de exposição que, mais tarde, 
movimentos como a Pop Art e a Arte Conceptual ampliam. 

A Arte tornou-se, assim, num campo cada vez mais abrangente, com 
os artistas a quererem explorar a sua relação com a obra optando por 
estratégias diferentes das precedentes que permitissem, essencialmente, 
dissolver barreiras estabelecidas entre Arte e a sociedade. Se por um lado, 
a Pop Art transportou objectos da cultura popular, do quotidiano, desde 
pessoas a produtos, para o museu ampliando a sua condição de “ícones” 
e explorando noções de apropriação e reprodução de imagem, por outro, 
a Arte Conceptual pretendeu contrariar a presença material e estética do 

7.1 CONCLUSÕES
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objecto focando o processo final de interpretação e reflexão, e promover 
uma participação mais activa do observador. 

A Arte Urbana, como um dos resultados de todas essas práticas, vai 
ainda mais longe ao oferecer não só novos comentários, novos objectos 
e novas abordagens, como também novos nomes, novas assinaturas e 
novos slogans em alternativa aos actuais, que já estão incorporados e que 
conduzem a sociedade. 

A conjuntura da Arte Urbana reflecte, assim, todos essas tendências ao 
recorrer a diversos métodos e técnicas de apresentar mensagens. Desen-
volve constantemente novos canais de informação, através das diversas 
formas como “reinterpreta” espaços da cidade.

Enquanto extensão da Arte Pública, as intervenções de Arte Urbana 
transformam a paisagem das cidades, relacionam espaços e objectos. No 
entanto, não só criam novos espaços de significado como de aplicação, 
atribuindo diferentes tipos de uso ao espaço urbano. 

Destacamos principalmente a adaptação e o aproveitamento que a 
Arte Urbana faz de diferentes superfícies como meios para transmitir 
informação, como veículos para as mensagens e imagens que pretende 
comunicar. 

São intervenções que recorrem a técnicas acessíveis e que abordam 
temáticas actuais, apresentando-as em diversos contextos. São 
composições reflectidas que, apesar da “suposta” ilegitimidade com que 
são aplicadas, aproveitam espaços disponíveis sem interferir nas funções 
que estes desempenham. Introduzem-se na vida das pessoas, com o 
objectivo de promover o diálogo e algum tipo de reacção, caracterizadas 
maioritariamente pelos momentos de “surpresa” que proporcionam.

“Para nós, a arte não é um fim em si mesmo… mas é uma 

oportunidade para a verdadeira percepção e crítica dos tempos 

em que vivemos.” Hugo Ball (fonte?)
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Esta dissertação assumiu como objectivo ponderar sobre aplicações mais 
diversificadas no contexto do espaço urbano, nomeadamente sobre inter-
venções de Arte Urbana, de modo a desenvolver soluções “alternativas” 
para projectos de comunicação. 

Uma vez que, tanto os designers como os artistas, cruzam linguagens 
visuais, experiências e apreciações nas suas actividades interventivas; 
abordámos a diversidade de estilos que surgem no contexto da Arte 
Urbana como um indício de que a sua produção é, de certa forma, ilimi-
tada, e que os diversos métodos e técnicas podem ser utilizadas numa 
série de aplicações distintas. 

Assim, e considerando ainda que diferentes movimentos artísticos 
surgidos ao longo do século XX influenciaram e promoveram a quali-
dade da comunicação (configurando, de certa forma, o domínio do 
Design), tomámos a Arte Urbana como uma ferramenta e um ponto de 
partida para desenvolver novas soluções, em alternativa às mais comuns 
como cartazes, outdoors e mupis. 

Apesar de optarmos por uma técnica e um tipo de discurso particular, 
concentrámo-nos em verificar que a diversidade dos tipos de abordagem 
possíveis podem relacionar-se com a própria diversidade de informações. 
As peças desenvolvidas são exemplos que podem ser utilizados não só no 
contexto específico apresentado, optado para o presente projecto, mas 
também em outros. São peças que surgem e “expiram” no contexto da 
cidade, respeitando os conteúdos que comunicam. Efémeras, por serem 
de aplicação temporária, traduzem a vida cultural, informam e reflectem 
sobre algo que está a acontecer. Oferecem esclarecimentos e, ao mesmo 
tempo, momentos de ponderação. São peças que se apresentam como 
momentos passageiros na experiência do quotidiano dos cidadãos, mas 
que podem ser prolongados (caso o observador visite a exposição, por 
exemplo).  

Foi nosso objectivo explorar formas de introduzir estas peças no 
quotidiano, alterando-o de algum modo, acrescentando um estímulo 
suplementar num trajecto que é já muito utilizado. 
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Um dos aspectos a realçar é, ainda, o contacto e interacção social, uma 
vez que ao ar livre e através de espaços estratégicos os indivíduos são, de 
algum modo, surpreendidos pelas peças. Logo, o acesso às informações 
é promovido e facilitado.

Apesar de ser difícil a mensuração do impacto real deste tipo de abord-
agem, acreditamos que esta surge como positiva em vários aspectos. 
Para além de se apresentarem como extensões artísticas no meio urbano 
(conteúdo que pretendemos promover especificamente com o nosso 
projecto), reflecte sobre o próprio espaço e a sua utilização, e pode estim-
ular a curiosidade e uma maior participação na experiência cultural. 
Como site-specific, são peças de comunicação que desenvolvem uma 
relação própria com o espaço que, defendemos, se podem mostrar como 
benéficas para a zona, como sinais de reconhecimento, tanto do espaço 
de exposições que comunicam, como da cidade.

O cruzamento das áreas temáticas da Arte Urbana e do Design de 
Comunicação sugeriram, assim, a apreciação de uma série de matérias 
que noutras condições não se proporcionariam. A recolha bibliográfica 
e análise efectuada foi essencial para a concretização de todo o trabalho 
de investigação, para além de ter proporcionado uma base teórica para o 
desenvolvimento e contextualização da proposta. 

É importante mencionar que parte da investigação consistiu numa 
constante visualização de sítios  dedicados ao repositório deste tipo de 
trabalhos, devido a alguma escassez de publicações sobre a área temática 
especifica de Arte Urbana. A maioria das peças de Arte Urbana são divul-
gadas pelos seus observadores, pelos seus criadores ou pela Imprensa, 
sendo a sua divulgação iminentemente baseada no registo fotográfico 
das obras, justificada pela sua efemeridade. Deste modo, realizámos 

“Como um meio ocupado por indivíduos, na sua maioria 

anónimos uns para os outros, uma cidade é um espaço 

dinâmico, temporal e flexível.“  Waclawek
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esforços adicionais para desenvolver um trabalho estruturado e completo, 
tentando tratar todas as questões principais e alcançar a maioria dos 
objectivos a que nos propusemos.

Considerámos, de certa forma, como obrigatório realizar uma contextu-
alização no âmbito da Arte, atentando sobre diversos momentos como a 
Pop Art , Arte Conceptual e até Arte Pública, considerando o facto de 
que grande parte das características e técnicas utilizadas nas interven-
ções de Arte Urbana (tal como linhas de pensamento) surgiram nesses 
contextos e são agora reinterpretados e re-utilizados. 
Parte da nossa Investigação Activa recaiu sobre a análise de um artista em 
particular, o francês JR, que julgamos ser um exemplo a destacar, cujo 
trabalho tem vindo a adquirir grande influência e relevância, tanto num 
panorama artístico como social. 

Apesar da Arte Urbana compreender várias vertentes, todas as suas mani-
festações partilham de princípios comuns. O desafio ao sistema da Arte, 
a uma cultura consumista e a um ambiente urbano saturado de media 
são alguns dos mais constantes mas surgem outros como a promoção 
do espaço urbano, o aproveitamento de superfícies negligenciadas e a 
valorização da interacção com o observador que destacamos.

Apesar de muitas intervenções de Arte Urbana poderem ser caracteri-
zadas como invasoras do espaço urbano, pensamos ter atingido, com a 
componente projectual desenvolvida, um equilíbrio entre a apropriação 
do espaço e a aplicação das peças, sem demasiada influência sobre a 
envolvente. Com o projecto tivemos oportunidade de considerar todas 
as particularidades mencionadas anteriormente e verificar que, de 
facto, este tipo de abordagem é viável, representando, no entanto, uma 
pequena fracção do que poderia ser feito.
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7.2 RECOMENDAÇÕES

Em geral, podemos afirmar que as manifestações de Arte Urbana, e 
independentemente das tendências que surgem como influências, não 
aceitam as cidades totalmente como são acabando por, de certa forma, 
estabelecer os seus próprios espaços através de várias linguagens e 
expressões visuais.

Tendo em conta que a Arte Urbana é constituída por uma série de 
práticas ilícitas sobre o espaço público, as implicações deste tipo de apli-
cações transpõem uma primeira fase de desenvolvimento de projecto. 
A ponderação sobre a acção no local e o impacto na envolvente deve 
ser tida em conta, assim como todas as limitações implícitas, nomeada-
mente legítimas. Futuras investigações poderiam aprofundar acerca do 
impacto deste tipo de intervenções ou ainda sobre a questão da legitimi-
dade versus criminalização deste tipo de abordagem, algo que não nos 
foi possível concretizar, mas que cremos ser fundamental na presente 
conjuntura sócio-cultural.

Novos caminhos e impulsos poderão surgir com este trabalho de inves-
tigação, para actuais e futuros alunos da Faculdade; e para profissionais 
das áreas abordadas. Dada a actualidade das temáticas consideramos que 
há, ainda, muitos outros pontos que poderiam ser abordados e posicion-
amos a presente dissertação, essencialmente, como um ponto de partida 
para novas considerações.
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“O futuro é tudo aquilo
que ainda não foi realizado.” 

ROSS LOVEGROVE
 (Fiell, P & C, 2005, p.170)
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GLOSSÁRIO

Art&Language
Grupo conceptualista iniciado 
em 1968. A palavra escrita e o 
debate eram o centro das suas 
obras, que produziam enquanto 
colectivo e não como autores 
individuais.

Affiches Lacérées
Termo francês para ‘cartazes 
rasgados’. Técnica que recorre à 
conjugação de diferentes pedaços 
de cartazes e outras imagens.

Alternativa 
Opção entre duas coisas, opção 
ao convencional, escolha.

Arte Conceptual
Com início na década de 1960, 
a Arte Conceptual abrangeu 
uma série de tendências artísticas 
distintas, enfatizando a represen-
tação de ideias e desvalorizando 
a estética. Influenciadas por 
Marcel Duchamp e pelos princí-
pios dadaístas.

Arte Pública
Peças, geralmente estatuária, 
encomendadas para um espaço 
público fora da galeria ou do 
museu.

Arte Urbana
Movimento que abrange 
inúmeras manifestações artísticas 
no espaço urbano, geralmente 
ilícitas.

Art Nouveau
Movimento artístico dos finais 
do século XIX e inícios do século 
XX, caracterizado pelo seu estilo 
decorativo e formas orgânicas. 
Apesar deste movimento se ter 
manifestado também através da 
pintura e escultura, foi através da 
arquitectura e das artes gráficas 
que mais se estabeleceu.

DADA (Dadaísmo)
Movimento artístico do início 
do século XX, cuja característica 
principal foi a rejeição da noção 
tradicional do objecto de arte.

Constructivismo
Movimento iniciado no contexto 
da Revolução Russa de 1917, 
com o objectivo de desenvolver 
objectos de arte que fossem 
compreensíveis para todos, defen-
dendo-a como essencial para o 
quotidiano.
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Décollages
Técnica oposta à colagem, 
baseada na exclusão, através do 
corte ou rasgão por exemplo, de 
partes da imagem original.

Design Social
É uma abordagem que enfatiza 
as motivações e consequências 
sociais no processo de projecto, 
com foco no desenvolvimento 
social.

Espaço
Uma determinada área, uma 
extensão indefinida.

Fluxus
Movimento organizado pelo 
artista George Maciunas na 
década de 1960, que procurava 
quebrar barreiras entre o que seria 
ou não considerado arte. Estes 
artistas enfatizavam o processo 
de criação, e acção, e por isso 
distinguem-se muitas das suas 
performances e happenings.

Graffiti
Movimento actuante no espaço 
(principalmente) urbano, cujo 
principal objecto originado é o 
tag.

Graffiti writters
Autores dos graffitis. 

Guerrilla action
Práticas e expressões alternativas. 
Acções espontâneas para trans-
mitir uma mensagem.

Happening
É um “acontecimento”, uma 
acção que segue as mesmas 
características das performances 
mas que recorre a uma maior 
espontaneidade e improvisação. 
Ao contrário das performances, 
envolve geralmente uma partici-
pação directa ou indirecta do 
espectador.  

Land Art
Intervenções artísticas que 
utilizam e actuam sobre o espaço 
exterior, com principal foco na 
Natureza à qual recorrem como 
suporte ou meio de expressão.

Lugar
Posição que um objecto, pessoa 
ou coisa ocupa.

Intervenção
Uma acção com vista em ques-
tionar as percepções acerca de 
um certo objecto ou contexto.
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Interface cultural
Um meio de ligação a algo, como 
uma “ponte” que proporciona 
algum tipo de conhecimento, que 
proporciona uma conexão entre o 
saber e o experimentar.

Mainstream
Termo que significa algo popular 
e familiar às massas, realizado 
em excesso. Posiciona-se como 
o contrário de underground, algo 
que não está ao alcance do grande 
público.

Marketing
É um conjunto de processos 
através dos quais produtos e 
serviços são conduzidos para os 
consumidores.

Marketing de guerrilla
Este tipo de Marketing carac-
teriza-se por recorrer a outras 
estratégias de comunicação que 
não as habituais, para divulgar 
produtos e serviços, muitas vezes 
envolvendo directamente o 
consumidor. 

Minimalismo
Movimento artístico da década de 
1960 caracterizado por obras sem 
representação pictórica. O seu 
vocabulário visual recorria maior-
itariamente a formas simplifi-

cadas e geométricas, que jogavam 
com a ilusão de profundidade na 
pintura.

Mural
Uma pintura de grandes dimen-
sões, normalmente realizada 
numa parede e num espaço 
público.

New genre public art
Tendência artística que recorre 
e meios convencionais e não-
convencionais para comunicar 
e interagir com a audiência. 
Pretende ponderar sobre as 
condições estabelecidas da Arte 
Pública comissionada, expl-
orando essencialmente a relação 
entre a obra de arte e o observador.

Nouveau Réalism
Movimento fundado por Yves 
Klein e Pierre Restany na década 
de 1960, abordando questões rela-
cionadas com a percepção e inter-
pretação da realidade. Materiais 
do quotidiano eram reciclados e 
utilizados de modo a criar novos 
significados.

Paste-up
Composição que é projectada 
e impressa, para ser colada 
posteriormente.
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Performance
Um tipo de manifestação artís-
tica que pode combinar diversas 
áreas como o Teatro, Música, 
poesia e vídeo. É uma acção 
pensada e definida antecipada-
mente, podendo ser reproduzia 
em qualquer lugar.

Piece
Uma espécie de mural pintado 
por graffiti writers, de caracterís-
ticas visuais distintas e dimensão 
muito superior à de tag.

POP ART
Movimento artístico da década 
de 1950, que explorou a relação 
entre a sociedade de consumo da 
época e o objecto de arte através 
de novas representações.

Ready-made
Objecto pré-fabricado, normal-
mente em massa, que surge 
isolado do seu contexto prático, 
apresentado como um objecto de 
arte por um artista.
 
Sociedade
Conjunto de indivíduos que inter-
agem na mesma comunidade.

Street artists
Autores das intervenções de Arte 
Urbana.

Surrealismo
Movimento artístico com início 
em 1924, liderado por André 
Breton, que assumia o inconsci-
ente e a imaginação como exten-
sões do racional e lógico.

Sustentabilidade
Optar por alternativas que propor-
cionem um equilíbrio de factores 
sociais, econímicos e ambientais.

Stencil
Técnica de pintura que utiliza 
uma matriz recortada e reuti-
lizável, que permite a repetição e 
reprodução de uma determinada 
imagem.

Tag
Assinatura gráfica de um graffiti 
writer.
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ANEXOS
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> Comunicação de diversos
eventos no Fórum Municipal
Romeu Correia, em Almada

> Utilização de diversos suportes
para a aplicação das peças
(pilaretes, tampas de esgoto,
caixas de electricidade, canteiros,
chão e degraus)

ANEXO 1 | PROJECTO 'Sob diversos ângulos'

181. Percurso escolhido

180. Percursos mais frequentados para o Fórum 
Municipal Romeu Correia

Fase 1: Definição do percurso . Fase 2: Selecção de informação  Fase 3: Definição de suportes
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182. Local, tipo de suporte e características da aplicação
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183. Local, tipo de suporte e características da aplicação

>
184. Simulação de peças
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ANEXO 2 | Desenhos utilizados no projecto

Autor: Jorge Alexandre Alpande Gomes

185. Selecção de desenhos
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186. Selecção de desenhos
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187. Selecção de desenhos
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188. Selecção de desenhos
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ANEXO 3 | Questionários
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