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Pacote de Formação em 

Serviço sobre Educação em 

Artes Urbanas 

Introdução  
O Pacote de Formação em Serviço sobre Educação em Artes Urbanas para o 
Desenvolvimento Comunitário visa criar oportunidades de aprendizagem 
para educadores adultos e comunitários, assistentes sociais, profissionais 
nos campos artísticos e culturais, educadores artísticos independentes e 
artistas de diferentes disciplinas artísticas ; demonstrando como as 
metodologias de Educação em Artes Urbanas podem ser uma mais-valia 
para a intervenção sócio-educativa comunitária, e uma forma de melhor 
compreender e colaborar com as comunidades. 

O projeto URB_ART é co-fundado pela Comissão Europeia no âmbito do 
programa de educação de adultos Erasmus+ com o objetivo de apoiar 
adultos pouco qualificados em comunidades marginalizadas através dos 
conceitos e atividades da Educação Artística Urbana; ao mesmo tempo que 
constrói uma consciência sólida e sustentável do potencial da Educa ção 
Artística Urbana. 

O Projeto URB_ART promove a inclusão social e as trocas inter e 
transculturais, com uma forte ênfase no fortalecimento da construção 
comunitária com indivíduos e comunidades marginalizadas de difícil acesso.  

Todas as atividades do projeto são desenvolvidas em colaboração por cinco 
organizações não governamentais: EDUCULT (Áustria), ZRC SAZU 
(Eslovénia), PROPORTIONAL MESSAGE (Portugal), REYKAJVÍK ENSEMBLE 
(Islândia) e FilmWorks Trust (Reino Unido). 

  



8 
 

 

Comece aqui 

     Porquê a Educação em Artes Urbanas?  
A Educação Artística Urbana é definida dentro do triângulo conceptual da 
educação artística, educação de adultos urbanos e artes urbanas. Abrange o 
desenvolvimento criativo do indivíduo bem como a compreensão da arte e 
cultura regional e internacional em grandes áreas urbanas densamente 
povoadas e com uma população diversificada. Dentro de comunidades com 
adultos marginalizados e pouco qualificados, a arte pode ultrapassar 
barreiras sócio-culturais e proporcionar o acesso a novos grupos sociais, 
enquanto diferentes disciplinas artísticas podem funcionar como 
dispositivos de comunicação para o diálogo intercultural e integração social.  

A Urban Arts Education é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento 
da comunidade, uma vez que permite o desenvolvimento do capital social e 
cultural, promovendo o empoderamento e a criatividade da comunidade. 
Intervenções sociais e educacionais através das artes urbanas requerem a 
cooperação entre organizações sociais e culturais, e entre profissionais de 
diferentes áreas e sectores de atividade, a fim de co-criar soluções 
inovadoras e sustentáveis.  

As artes urbanas são um meio para aqueles que são marginalizados e 
frequentemente excluídos da sociedade comunicarem e criarem uma arena 
de expressão; portanto, a Educação Artística Urbana, quando envolve as 
comunidades locais, pode ser um motor inovador para a inclusão social e 
mudança no desenvolvimento comunitário.  

A quem se destina este Pacote de 

Formação? 

Esta Formação em Serviço é para educadores adultos e comunitários, 
assistentes sociais, profissionais do campo artístico e cultural e qualquer 
educador que deseje aprender sobre como a Educação em Artes Urbanas 
pode ser uma mais-valia para a intervenção socioeducativa comunitária. É 
dirigida a prestadores de educação e profissionais que procuram integrar a 
Educação Artística Urbana como uma ferramenta de desenvolvimento 
comunitário, nomeadamente em comunidades marginalizadas , e 
sensibilizar para o poder inclusivo da Educação Artística Urbana, através da 
teoria e da prática.  
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Qual é o seu objetivo? 

O Pacote de Formação em Serviço URB_ART tem como objetivo 
proporcionar aos prestadores de educação que trabalham com 
comunidades locais e grupos marginalizados, uma introdução à 
compreensão da Educação em Artes Urbanas e como as suas metodologias 
podem ser aplicadas para promover a intervenção social e o 
desenvolvimento comunitário. Este Pacote de Formação pretende ser uma 
ferramenta abrangente para, como um educador adulto e comunitário ou 
profissional de arte, alcançar, trabalhar e envolver-se com grupos 
socialmente excluídos e marginalizados.  

 

O que vai encontrar nas próximas páginas?  

Nas páginas seguintes, encontrará três tópicos principais abordados numa 
estrutura modular: Introdução à Educação em Artes Urbanas, Educação em 
Artes Urbanas para a Mudança Social, e Educação em Artes Urbanas para o 
Desenvolvimento Comunitário.  

Como educador, encontrará conteúdos de formação que compreendam 
cada um destes tópicos, apoiados por recursos autodirigidos para mais 
pesquisas e sugestões, e atividades práticas a realizar ao ministrar a 
formação. 

Para cada um dos módulos, há uma introdução e explicação adicional dos 
principais conceitos, contexto, conhecimento e aplicabilidade, exemplos 
ilustrativos das melhores práticas, e mais recursos úteis, para melhorar a 
perceção e preparação para operar dentro da Educação em Artes Urbanas.  

Ao longo de todo o projeto encontrará muitas histórias que recolhemos do 
URB_ART StoryBook, preparadas durante o projeto, bem como atividades 
práticas e exercícios para os educadores realizarem com formadores e 
membros da comunidade, ou para dinamizar ambientes comunitários com 
a Educação para Artes Urbanas. 

A formação URB_ART compreende um total de 30 horas de aprendizagem 
presencial e 72 horas de aprendizagem autodirigida, incluindo formação, 
aprendizagem autónoma, e vários exercícios à escolha, que podem e devem 
ser ministrados de forma modular. Especificamente, o treino URB_ART 
permitir-lhe-á fazê-lo: 

✔ Compreender o conceito e o poder da Educação em Artes 

Urbanas como um movimento artístico e social. 

✔ Identificar as principais características das Artes Urbanas e da 

https://urbart.eu/storybook/
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Arte de Rua. 

✔ Reconhecer e aplicar a Educação de Artes Urbanas e 

metodologias para atividades de educação de adultos 

urbanos. 

✔ Compreender o poder da cultura e educação artística para a 

inclusão social e participação cívica.  

✔ Compreender os principais indicadores de sucesso das Artes 

Urbanas em áreas de intervenção para a mudança social.  

✔ Explore as melhores práticas de Educação em Artes Urbanas 

nas comunidades para a mudança social e capacitação 

comunitária a partir do URB_ART STORYBOOK. 

✔ Compreender os conceitos de interculturalismo e 

multi/metrolinguismo, como indicadores de sucesso na 

Educação em Artes Urbanas. 

✔ Compreender, reconhecer e adaptar as diferentes 

necessidades e desafios sociais das diferentes comunidades 

como ator e educador comunitário. 

✔ Explore e aplique a abordagem de Desenvolvimento 

Comunitário Baseado em Bens (ABCD) para a Educação em 

Artes Urbanas. 

✔ Explore e use diferentes atividades práticas para envolver 

grupos marginalizados e dinamizar ambientes comunitários.  

 

 

Como pode ser usado?  

Ao fornecer aos atores da comunidade conhecimentos, insight, melhores 
práticas e exemplos de atividades práticas sobre Educação em Artes 
Urbanas, pretendemos fornecer instrumentos e recursos para o capacitar no 
seu trabalho com grupos difíceis de alcançar.  

A Formação URB_ART é uma ferramenta para a educação e formação. É um 
programa de formação de formadores, a ser ministrado a pessoas que 
trabalham com grupos marginalizados e membros da comunidade. Pode 
criar sessões modulares para trabalhar com os seus formadores e entregar 
os módulos de formação, que consistem em 10 horas de aprendizagem 
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presencial, e 24h de recursos de aprendizagem autodirigida por módulo. Ao 
chegar aos educadores, nós podemos expandir o número de educadores 
que têm ferramentas para trabalhar com grupos de difícil acesso, 
aumentando o impacto social que o Projeto URB_ART e a Educação em 
Artes Urbanas podem ter. 
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1. EDUCAÇÃO EM     RTS URBANAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-vindo ao primeiro módulo.  

Nas páginas seguintes, daremos uma visão geral da Educação em Artes 
Urbanas.  

Na primeira secção, vamos definir as artes urbanas, a sua história, a diferença 
com a arte de rua e o graffiti, e fornecer um esboço das várias formas de arte 
em que as artes urbanas se manifestam.  

A segunda parte do módulo irá centrar-se na educação artística urbana. 

A sua apresentação será seguida pela metodologia que desenvolvemos e 
propomos no âmbito do nosso projeto, enquanto uma visão da sua 
proeminência social concluirá a secção.  

Finalmente, vamos iluminar os fatores de sucesso e os desafios que influenciam 
a educação artística urbana na prática. É claro que não estamos a enumerar 
todos, mas os quatro principais: bons educadores, financiamento estável e 
adequado, espaço suficiente e confortável, e comunicação pública fiável e 
focalizada.  

Todas as secções são apoiadas por exemplos práticos e enriquecidas por muitos 
exemplos concretos de diferentes países europeus.  

Este módulo explica o seguinte: 

● Introdução no campo da Educação e metodologias das Artes Urbanas.  
● Como a Educação em Artes Urbanas se relaciona com as pessoas e 

lugares 
● A educação artística e o seu poder para o ensino em espaços urbanos.  
● Fatores de sucesso e desafios para a Educação em Artes Urbanas 
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1.1 Bem-vindo às Artes Urbanas 

 

1.1.1 O que são as Artes Urbanas? 

As artes urbanas representam toda a 
arte Manifestações encontradas no 
espaço público urbano. Ao contrário da 
arte tradicional, a arte urbana destina-
se a um público mais amplo e não-
especializado. Mais ainda, é uma prática 
artística que normalmente convida os 
observadores a envolverem-se e visa 
iniciar discussões públicas.  As artes 
urbanas assumem muitas formas, desde 
pinturas, estátuas e esculturas a 
graffitis, instalações musicais, uma variedade de festivais até aos 
bombardeamentos de fio. No entanto, as suas formas estão mais 
frequentemente ligadas ao estilo de vida urbano contemporâneo, às 
realidades sociais, e não menos importante aos espaços urbanos em que 
habita.  

1.1.2 Classificar: Diferença entre Artes 

Urbanas e Arte de Rua 

Não existem definições claras e estáticas de "arte de rua", e "arte urbana", 
mas em termos simples trabalhamos neste contexto com estas definições: 

Atividade 1.1 
Para trabalhar praticamente 
sobre o tema num grupo com 
formadores e/ou membros da 
comunidade, recomendamos o 
exercício "Nós somos os 
artistas", no final deste módulo, 
sobre o potencial artístico que 
cada um de nós tem. 
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● Arte de rua é arte encontrada nas ruas, geralmente em formas de 
graffiti, imagens, murais, personagens, ou etiquetas, mas também em 
formas não visuais. Simultaneamente, a arte de rua é também um 
movimento ou mesmo uma subcultura, em que a arte desempenha 
um papel muito importante como ferramenta de comunicação.  

● As artes urbanas incluem a arte de rua, uma vez que resumem todas 
as formas de arte que surgem nas áreas urbanas, a sua característica 
é também a livre acessibilidade. Ao contrário da arte de rua, as artes 
urbanas pertencem hoje à arena geral da arte e às suas instituições. 
Da mesma forma, geralmente recebe uma resposta social positiva, 
permanece dentro do quadro legal, e procura ser mais participativa e 
inclusiva. Além disso, os artistas urbanos geralmente pensam em si 
próprios como artistas e procuram ganhar a vida através das suas 
obras de arte.  

 
 
 
 
 
 

1.1.3 De volta às 

Raízes 

A história das artes urbanas é antiga 
como a vida humana nas aglomerações 
urbanas. Ainda assim, a forma específica 
como entendemos as artes urbanas de 
hoje remonta aos anos 70. 

Na década de 1970, muitas 
aglomerações urbanas no chamado mundo ocidental, especialmente nos 
Estados Unidos, experimentaram um novo movimento nas ruas da cidade: a 
subcultura hip-hop. Esta nova subcultura estava intimamente ligada ao 
movimento do graffiti que se espalhou pela primeira vez já nos anos 60, 
ainda mais nos anos 70 e 80, quando o graffiti inundou as ruas, os 
metropolitanos, os comboios, os postes de luz, as caixas de correio, etc ; 
tentativas de expressar a crítica social de uma forma, geralmente 
considerada ilegal, com latas de graffiti e aerossóis identificados com 
vandalismo.  

Nos anos 80, o graffiti e o movimento hip-hop amadureceram, espalharam-
se pelo mundo e integraram-se num novo movimento mais amplo 
conhecido como arte de rua, uma variedade de formas de arte executadas 
na rua não com o objetivo de oferecer um prazer estético, mas de desafiar o 

Recurso SDL  
Para ter uma melhor perceção, veja o recurso Classificando-o: Diferença 
com a Arte de Rua.  
 

Atividade 1.2  

Para trabalhar praticamente 
sobre o tema da arte de rua 
num grupo com formadores 
e/ou membros da comunidade, 
recomendamos o exercício 
"Um mapa da arte de rua na 
minha cidade", no final deste 
módulo. 
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estado atual dos assuntos políticos e sociais e de convidar o público em 
geral a envolver-se. Os artistas de rua eram inicialmente uma comunidade 
específica de jovens indivíduos, vindos da classe média ou baixa, sem medo 
de falar as suas próprias verdades e apaixonados pelo seu propósito. Além 
disso, os seus trabalhos foram-se tornando cada vez mais elaborados, 
adotando fogueiras locais específicas, como a arte de rua inspirada na 
manga no Japão. 

Em breve, os graffitis, bem como outras formas florescentes de arte de rua, 
tornaram-se cada vez menos subterrâneos e cada vez mais presentes nos 
meios de comunicação social.  Lembra-se do Príncipe de Bel-Air? A arte de 
rua estava agora cada vez mais integrada no campo geral da arte e do 
mercado da arte.  

Em 2008, uma das instituições de arte mais importantes, a Galeria Tate, 
convidou artistas urbanos selecionados para criar peças ao ar livre ao longo 
do Tamisa. Muitos artistas de graffiti e outros praticantes de arte de rua 
como Banksy tornaram-se reconhecidos, enquanto as suas obras, devido ao 
seu valor artístico recentemente descoberto, foram transferidas para 
galerias, museus, e coleções privadas, e agora são amplamente 
reconhecidas como obras de arte.  

Nos anos 90, a arte de rua em todas as suas nuances tornou-se conhecida 
como uma nova forma de arte - arte urbana - popular entre os 
conhecedores de arte mas também entre o público em geral. Como 
anteriormente sugerido, a arte de rua encontrou o seu caminho para os 
locais de arte tradicionais, mas ainda continua a ser reconhecida por 
pertencer aos locais públicos e, portanto, a todos.  

 

 

 

1.1.4 Como é que são as Artes Urbanas? 

Géneros e Exemplos 

As artes urbanas são um campo de arte dinâmico, com os seus artistas a 
utilizar todo o tipo de superfícies, materiais e abordagens para transmitir as 
suas mensagens. Nós seguimos uma definição ampla e não vemos 
necessidade de tais limitações. Como sugerido nos parágrafos seguintes, as 
artes urbanas são todas manifestações artísticas que ocorrem em 
aglomerações urbanas, geralmente abordando as realidades urbanas 
contemporâneas, e convidando o público a envolver-se.  

Recurso SDL 
Para exemplificar isto, veja o recurso A História das Artes Urbanas . 

https://www.tate.org.uk/
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Vamos ter uma visão geral dos géneros mais comuns: 

 

FOTO: Metelkova mesto (Um dos locais de arte 
urbana legal de Ljubljana) 

● Os mais reconhecidos, bem como 
as mais comuns são várias formas 
de arte visual. Como já foi 
mencionado, as chamadas artes 
urbanas originais são os graffitis. 
Desde a década de 1970, o graffiti 
tem vindo a tornar-se cada vez 
mais complexo, não ligado a 
etiquetas, mas encontrado em 
muitas variantes. 

Por exemplo, graffities 3D (conhecidos também como arte de 
pavimentação ou arte de calçada 3D) que são pintados, pulverizados 
ou desenhados de uma forma particular para criar ilusões óticas. 

Existem variantes do muralismo, grandes obras de arte que cobrem 
paredes inteiras, mas ao contrário da arte de rua original, insistem em 
ser legais e aspiram a ser politicamente inocentes, esteticamente 
agradáveis, e procuram harmonizar a comunidade. Muitas vezes, as 
cidades têm uma política de regulamentação que permite e motiva 
os artistas a pintar em locais selecionados. O município de Ljubljana 1 

 
1 Saiba mais sobre a Metelkova aqui: 
https://meetmeindepartures.com/metelkova-mesto-street-art-ljubljana/  

Atividade 1.3 

A fim de trabalhar 
praticamente sobre o tema da 
arte visual num grupo com 
formadores e/ou membros da 
comunidade, recomendamos 
o exercício "Arte de Rua": 
Sessão de Esboço", no final 
deste módulo. 

https://meetmeindepartures.com/metelkova-mesto-street-art-ljubljana/
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tem, por exemplo, uma lista que inclui atualmente dezassete locais 
onde os graffiti e os murais podem ser feitos legalmente.  

Outro ramo da arte de rua é a arte ativada pela chuva (também 
conhecida como "rainworks"), que utiliza água em superfícies e 
permanece invisível quando seca. 

Não podemos esquecer o marketing de guerrilha porque parece 
semelhante às típicas obras de arte de rua, mas não provém "de 
baixo". Pelo contrário, as empresas usam isto como uma ferramenta 
de marketing rentável e inventiva para aumentar o conhecimento da 
marca. 

O último tipo de graffiti que mencionamos para indicar a 
heterogeneidade das formas de graffiti contemporâneas é o 
bombardeamento com fio (também o bombardeamento com fio) que 
emprega exibições coloridas de fio de croché/trançado. Por exemplo, 
Zavod Tri, um instituto esloveno, reúne mulheres migrantes e 
convida-as a tricotar graffitis que mais tarde são pendurados em 
lugares públicos do outro lado do Século Loka, uma cidade eslovena. 
Elas partilharam a sua história de sucesso "Mulheres de Todos os 
Ventos" com a URB_ART. Estas pertencem a práticas artísticas 
independentes dentro do graffiti.  

 

FOTO: Projecto Zavod Tri, Eslovénia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zavod-tri.org/en/296-2/
https://urbart.eu/women-of-all-winds-slovenia/
https://urbart.eu/women-of-all-winds-slovenia/
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Como poderíamos esquecer a fotografia? 

 As fotografias retratam de forma realista 
as realidades sociais de que, de outra 
forma, raramente temos conhecimento. 
O Projeto Arzo Português, por exemplo, 
retrata a vida dos refugiados e através 
deles convida os observadores para uma 
conversa. Esta é outra das histórias 
retratadas no URB_ART Storybook, 
Pictures Stories. 

FOTO: Projecto 
Arzo, Portugal 

 

O graffiti foi inicialmente associado à música 
hip-hop, um género de música popular 
desenvolvido pela primeira vez por habitantes 
marginalizados de Nova Iorque. Hoje, ele pode 
ser encontrado em todo o mundo. Pense no 
rapper português F13 LBM que cria música para 
aumentar a consciência sobre estereótipos e 
outros problemas sociais agravantes. No 
entanto, as artes de rua e agora as artes 
urbanas estão hoje ligadas a um espectro 
musical mais amplo que ainda inclui o hip-hop 
e o rap, mas também a música rock, punk rock, 
e numerosos tipos de géneros eletrónicos. 

FOTO: "F13 LBM performance, 
Portugal 

 

A música pode ficar por si só, mas 
também pode ser um segmento 
de outras formas de arte 
performativa ou arte em 
movimento. As oficinas austríacas 
"Danças arte? ", no URB_ART 
Storybook, mostra como a 
comunicação pode acontecer 
através da arte e não através das 
palavras.  

 

https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
https://urbart.eu/picture-stories-portugal/
https://urbart.eu/urban-sounds-portugal/
https://urbart.eu/dance-art/
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FOTO: "Danças arte? Workshops, Áustria 

● Recentemente, há cada vez mais artistas de rua interessados em 
encenar as suas atuações, desde simples eventos de pintura ao vivo a 
atuações mais elaboradas, entre os quais Banksy's The Sirens of the 
Lambs. Este famoso grafiteiro britânico usou uma série de animais de 
peluche a olhar para fora de um camião matadouro que passava por 
Nova Iorque para enfatizar a questão do sofrimento dos animais.  
 

● Não podemos esquecer os teatros de rua que diferem do teatro 
normal não só porque as atuações decorrem ao ar livre, por vezes 
também em espaços públicos interiores e não pedem bilhetes, mas 
também porque oferecem um comentário social, convidam os 
observadores a interagir, não usam microfones e outros adereços, e 
são simples de seguir. As multidões em flash são conhecidas por 
envolver um grande número de pessoas que cantam e dançam 
juntas. A sua especificidade é que dá uma ilusão de espontaneidade, 
enquanto na realidade não o é. Os detalhes são muito bem pensados 
com antecedência e os participantes estão preparados.  

 

 
 

 
 

● Os praticantes de arte urbana também trazem para o espaço urbano 
obras de arte tridimensionais inesperadas. Eles são normalmente 
temporários, mas poderosos em trazer uma mensagem social ou 
simplesmente peças bonitas bem-sucedidas na criação de destinos 
turísticos. São uma ótima forma de os artistas se expressarem a um 
público muito vasto. 
 

● Outro tipo de arte urbana muito espacial, mas (ainda) marginal, é a 
jardinagem guerrilheira ou o bombardeamento de sementes. Os 
indivíduos atiram bolas contendo sementes e fertilizantes em lotes 
vagos nas cidades, para provocar mudanças sociais usando a 
jardinagem como forma de protesto e ação direta. 

 
 

1.2 O que é a Educação em Artes 

Urbanas? 

A Educação em Artes Urbanas é o triângulo conceptual da educação 
artística, educação de adultos, e artes urbanas. A educação de adultos 

Recurso SDL 
Para ilustrar isto, dê uma olhada no recurso de aprendizagem 
autodirigida: Géneros de Arte Urbana através da Máfia Flash 
 

https://genius.com/Banksy-sirens-of-the-lambs-annotated
https://genius.com/Banksy-sirens-of-the-lambs-annotated
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urbanos inclui todas as formas de educação não profissional de adultos em 
áreas urbanas, seja de atividades de educação formal, não formal ou 
informal por adultos depois de abandonarem a educação e formação 
iniciais. Você aprenderá mais sobre o que entendemos por Educação em 
Artes Urbanas no 1.2.2. 

1.2.1 Primeiro de tudo: Educação Artística 

É bem sabido que a educação artística oferece aos alunos uma forma de se 
expressarem e de relaxarem. Também estimula a criatividade, as conversas, 
serve como um meio de aprendizagem de competências, mas também 
desempenha um papel importante na compreensão social e crítica das 
crianças. E os adultos? Entre os sítios educativos que acolhem adultos estão 
galerias, museus, estúdios de arte e centros comunitários de educação. Se 
os três primeiros visam a população geral, se não a de classe alta, o último 
"ensina" arte de uma forma menos convencional. Aspirando a oferecer aos 
participantes adultos conteúdos artísticos, workshops e outras formas de 
colaboração artística formal e informal, concentram-se menos nas próprias 
capacidades artísticas, mas mais na melhoria da qualidade de vida em 
geral, bem como na melhoria da integração comunitária.  

Educação artística é um termo coletivo para processos criativos e atividades 
de aprendizagem em diferentes disciplinas de arte. A educação artística traz 
consigo a participação, a inclusão social e o empoderamento potencial dos 
indivíduos e grupos sociais. Oferece acesso social a atividades culturais e 
educacionais e novas competências que normalmente não estão ao alcance 
de todos.  Como iremos desenvolver no Módulo 3, a intervenção comunitária 
através da arte é uma das metodologias mais eficazes para alcançar uma 
educação mais completa a todos os níveis (afetivo, cognitivo, social e motor) 
e visa unir a comunidade, incluindo aqueles que são socialmente excluídos.  

 

 

 

1.2.2 A Nossa Missão na Educação em Artes 

Urbanas 

Educação em Artes Urbanas é um método de educação cultural que aspira 
a despertar a criatividade dos participantes, bem como a incluir elementos 
das formas de arte urbana, e não apenas as clássicas. A arte urbana não se 
esforça por ser estritamente moderna, nem tenta rejeitar tipos mais antigos 
de expressão artística, mas tem origem na arte de rua e continua a 

Recurso SDL 
Para ir mais longe, veja o recurso de aprendizagem autodirigida O poder 
da arte de rua na comunidade.  
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alimentar a comunidade e os aspetos participativos do movimento. Por essa 
razão, a arte urbana é especialmente acolhedora e fácil de alcançar adultos 
pouco qualificados de comunidades marginalizadas que procuram 
ultrapassar as barreiras socioculturais, sentir-se melhor, e integrar-se 
melhor. 

A Educação Artística Urbana baseia-se 
nos elementos da cena artística urbana, 
mas é definida também pela sua vida 
dentro do que é denotado como 
urbano, pertence também ao campo da 
educação urbana conotando cenários 
urbanos muito dinâmicos e complexos 
com comunidades moldadas por um 
passado discriminatório. A educação 
urbana é definida pela presença da 
desigualdade na educação, que se 
reflete também nas maiores desproporções no acesso dos habitantes das 
cidades à educação. As diferenças podem normalmente ser traçadas ao 
longo das linhas das escolas da cidade interior vs. escolas suburbanas, o que 
se enquadra no padrão das desigualdades económicas.  

A arte urbana tem outra característica que a torna muito integradora, 
participativa, empoderadora e facilita a promoção da ideia de uma Europa 
socialmente inclusiva, nomeadamente a sua abertura a redes e 
intercâmbios interculturais transnacionais. Reunir pessoas de diferentes 
origens é assim mais simples através das artes urbanas do que as artes 
tradicionais porque estas últimas estão normalmente muito enraizadas a 
nível nacional. 

1.2.3 Métodos de Educação em Artes 

Urbanas 

A Educação para Artes Urbanas é uma forma de educação artística com 
elementos de artes urbanas que representa uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento comunitário que não deve ser subestimada porque 
permite o desenvolvimento do capital social e cultural , fomentando assim a 
capacitação da comunidade.  

A questão que agora se coloca é, como é que os educadores de arte urbana 
fazem isso? Quais são os seus métodos e abordagens? É através do nosso 
projeto, que tentamos desenvolver conjuntamente os métodos de 
Educação Artística Urbana aplicando os benefícios da educação artística a 
um campo urbano e através disso desenvolver um conceito inovador de 
educação adicional e capacitação. 

Atividade 1.4  

Como inspiração de projeto 
com membros da comunidade 
para entrar em contacto com o 
meio urbano, pode usar a 
Atividade Prática "Contar 
Histórias": Lendas Urbanas" 
disponível no final deste 
módulo. 
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Existem milhares de modelos curriculares de educação artística. Assim, não 
existe um procedimento metodológico uniforme, mas dentro do nosso 
projeto procuramos desenvolver as nossas próprias estratégias , não só 
devido aos elementos urbanos - em termos de forma de arte, ambiente 
urbano e grupos-alvo - que tentamos constantemente trazer, mas também 
devido ao que o nosso Inquérito de Base sobre Educação Artística Urbana 
transdisciplinar e multilingue ilustrou.  

Os educadores de arte urbana que entrevistamos não acreditam num 
método orientado para o produto. Todos eles estavam a falar do processo de 
envolvimento na criação artística e não 
do resultado. Os praticantes também 
não fazem distinção entre as diferentes 
disciplinas artísticas. As artes urbanas 
podem incluir elementos de arte 
performativa como a dança, drama, 
bem como música, literatura, poesia, 
narração de histórias e diferentes tipos 
de arte visual, filmes e fotografia 
incluídos, artesanato, design, artes 
digitais, etc. A variedade é muito ampla 
e não define os métodos escolhidos 
pelos educadores, o que define as estratégias que eles tomam quando 
ensinam os seus cursos ou workshops é o objetivo principal, nós como 
educadores temos em mente.  

Os principais objectivos que decidem sobre a metodologia escolhida e que 
geralmente se sobrepõem são geralmente os seguintes: 

● Aprendizagem de competências específicas com base em 
projetos. 
A ideia geral é que os participantes adquiram um conjunto de 
habilidades artísticas e técnicas de belas artes e/ou tecnologia. 
O Clube Austríaco Firefly serve como um bom exemplo com a 
sua história "No final, há sempre música". No âmbito desta 
associação, pessoas com deficiências cognitivas aprendem a ser 
DJs. Da mesma forma, alguns prisioneiros eslovenos tiveram a 
oportunidade de se envolver no projeto "Film making behind 
bars" conduzido por uma equipa chamada Hupa Brajdič, onde 
puderam aprender as noções básicas da teoria do cinema e do 
manuseamento do equipamento. Estas são as habilidades e 
experiências que têm um valor duradouro.  

● Aulas de arte baseadas na língua  
Onde os participantes criam, mas também se esforçam por 
aprender lentamente uma nova língua, normalmente usada 
com imigrantes. Como no quadro do projeto "Selfi", atualmente 

Atividade 1.5 

A fim de trabalhar 
praticamente sobre o tema do 
envolvimento na criação 
artística num grupo com 
formadores e/ou membros da 
comunidade, recomendamos 
o exercício "RAPresenting", no 
final deste módulo. 

https://www.fireflyclub.at/
https://www.fireflyclub.at/
https://urbart.eu/at-the-end-there-is-always-music-austria/
https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
https://www.hupabrajdic.com/
http://www.oloopdesign.com/projekti/selfi/
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a decorrer em Liubliana. Mulheres do Kosovo, Iraque, Irão, e 
outros lugares tricotam os seus auto-retratos enquanto 
frequentam um curso de línguas. 

● Terapêutico  
A arte é também uma forma de terapia e de ligação com o 
próprio eu interior. Em termos concretos, por exemplo, a Pan 
Intercultural Arts é uma associação sediada em Londres que usa 
as artes para facilitar os jovens migrantes traumatizados, 
refugiados e requerentes de asilo, uma vez que partilham a sua 
história "Driving social Change". 
 

 
FOTO: Projeto "Building Bridges", Reino Unido 

  
Da mesma forma, o Red Earth Coletive de Birmingham usa a 
arte para estimular o diálogo sobre saúde mental entre as 
comunidades marginalizadas e racializadas, uma vez que 
partilham a sua história "Vamos falar sobre saúde mental". 
 

● A socialização  
Os esforços artísticos 
também podem ser 
uma forma dos 
participantes se 
ligarem uns aos 
outros, conversar, 
fazer amigos, e sentir 
que pertencem à 
comunidade  
                                           FOTO: Projeto "Broken Barriers", Islândia  
 
e podem contribuir para o seu crescimento. Por exemplo, as 
pessoas marginalizadas na cidade austríaca de Graz têm a 
oportunidade de socializar no quadro dos workshops de 
sintetizadores. Leia mais sobre isto na história URB_ART Just 
Jamming Os participantes fazem música, mas principalmente 
reúnem-se, comunicam, criam uma comunidade. Seguindo a 

https://www.pan-arts.net/
https://www.pan-arts.net/
https://urbart.eu/driving-social-change/
https://www.redearthcollective.org.uk/
https://urbart.eu/lets-talk-about-mental-health/
https://urbart.eu/just-jamming-austria/
https://urbart.eu/just-jamming-austria/


24 
 

 

mesma linha, Os reclusos insulares reúnem-se todas as 
semanas para explorar diferentes práticas artísticas, com 
Educadores Independentes. 
     

● Orientado para o rendimento 
Alguns projetos artísticos destinam-se a oferecer um apoio 
financeiro  
participantes, um dos projetos que analisámos no IO2 chamava-
se Revealed Hands e tinha como objetivo apoiar um grupo de 
mulheres migrantes que vivem na Eslovénia na abertura da sua 
própria loja online.2 

 

 

 

   

 

1.3 Fatores de Sucesso e Desafios para a 

Educação em Artes Urbanas 

1.3.1 Grandes Professores 

Como o nosso inquérito de base é convincentemente apresentado, os 
educadores são um grupo muito heterogéneo, geralmente bem-educado 
na educação artística, mas também noutras disciplinas, como pedagogia, 
andragogia, antropologia, educação especial, trabalho social, psicologia, e 
não menos importante, disciplinas artísticas particulares. Os diplomas 
formais não são, no entanto, uma necessidade absoluta porque as 
competências pedagógicas, andragógicas e artísticas também podem ser 
aprendidas fora das universidades. Quer sejam professores de arte 
independentes ou profissionais associados, eles gostam de trabalhar de 
forma pequena e local com grupos discretos de indivíduos. Portanto, não se 
concentrem nos diplomas, mas valorizem também as competências 
práticas. 

Os educadores são cruciais para o sucesso da Educação em Artes Urbanas , 
por isso são um dos fatores de sucesso. Muitos entre eles acreditam estar 

 
2 Loja online do Projeto Mãos Reveladas (Razkrite roke): 
https://www.razkriteroke.si/trgovina/?lang=en  

Recurso SDL 
A Educação para Artes Urbanas está em todo o lado à nossa volta, 
impactando pessoas e lugares, com iniciativas notáveis. Para ir mais 
longe, veja o recurso auto-dirigido: O Poder das Artes Urbanas: 
Atravessar fronteiras e Artes Urbanas sob a COVID. 
 

https://urbart.eu/independent-educators-iceland/
http://www.oloopdesign.com/en/events/revealed-hands/
https://www.razkriteroke.si/trgovina/?lang=en
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numa missão, usando a criatividade para melhorar a vida dos indivíduos e 
da sociedade como tal. Ainda assim, a sua ideia não é "ajudar", mas sim 
ajudar os indivíduos e deixá-los co-criar como iguais. Os educadores 
normalmente destacam-se também em termos das suas competências 
sociais, sentem e expressam uma grande empatia que lhes permite realizar 
os workshops das formas mais adequadas a grupos particulares de 
participantes. Para além da educação e das competências, os educadores 
devem também ser empáticos. Ewa Marcinek, uma professora de escrita 
criativa da Islândia, partilha a sua história de sucesso "Holding a Space" no 
URB_ART StoryBook. Ela enfatiza a importância de ser encorajadora e 
vulnerável ao liderar workshops, especialmente com as dificuldades que os 
imigrantes enfrentam. Da mesma forma, os professores são, segundo ela, 
responsáveis também pela criação de espaços seguros, nos quais a ligação 
com os participantes é fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Financiamento: É um Mundo de 

Homens Ricos 

A questão do financiamento não é menor. Embora existam numerosos 
esquemas dedicados à disseminação de fundos para as artes, educação 
artística e educação de adultos, dos quais os educadores de arte urbana 
podem tirar proveito, o financiamento/financiamento é um dos maiores 
desafios neste campo. Dito isto, todos os participantes do nosso inquérito 
de base partilharam a opinião de que o financiamento no campo da 
Educação Artística Urbana tem de aumentar. Além disso, eles expressaram 
o seu desejo de que o financiamento seja menos orientado para projetos e 
mais estável e a longo prazo. Muitos deles trabalham neste campo durante 
alguns anos e depois, devido ao esgotamento da procura constante de 

FOTO: "Holding Space", Islândia 

https://urbart.eu/holding-a-space-iceland/
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financiamento a curto prazo, escolhem outros sectores de trabalho ma is 
fiáveis. 

Além disso, adultos pouco qualificados de comunidades carenciadas 
beneficiariam de estabilidade financeira, porque isso significaria sem dúvida 
também um ambiente mais estável, do qual muitos participantes 
vulneráveis necessitam. Ao contrário da maioria, eles precisam de um 
período de tempo mais longo para relaxar e para que o progresso seja 
notado. Só um ambiente tão estável lhes permite abrir-se, expressar 
curiosidade e a vontade de aprender. Esta é, portanto, outra razão para 
estabelecer um esquema de financiamento mais permanente. 

Os participantes do inquérito protestaram também contra as categorias 
administrativas estreitas que precisam de encaixar quando se candidatam 
ao financiamento. Uma ONG que se dedica, por exemplo, formalmente a 
ajudar jovens em dificuldades, muitas vezes não pode candidatar-se a um 
financiamento de um projeto orientado para a arte. Os candidatos precisam 
de ser criativos e de se enquadrar num determinado perfil, que os 
administradores podem prescrever de forma restritiva. Uma questão muito 
semelhante surge quando se reconhecem os efeitos de um determinado 
projecto. Os administradores públicos querem ver resultados instantâneos e 
concretos, enquanto a Educação para as Artes Urbanas não é uma solução 
rápida, mas um processo lento e curvo que só pode ser medido a longo 
prazo; veja o conceito holístico de sustentabilidade e a metodologia 
orientada para o processo que esboçamos no Módulo 2. É melhor indicar 
objectivos a curto e longo prazo em qualquer processo de candidatura. 

Só podemos perguntar o que aconteceria se os municípios, os estados e a 
UE aumentassem o orçamento destinado à educação artística urbana. 
Poderiam as artes urbanas prosperar com um apoio crescente e mais 
estável? 

1.3.3 Vamos Falar de Espaço 

Outro fator importante que decide sobre o sucesso (ou fracasso) da 
Educação em Artes Urbanas são as instalações. Os inquiridos do inquérito 
de base desejavam centros comunitários mais numerosos ou melhor 
equipados, onde as artes estivessem constantemente em oferta e os 
participantes e professores pudessem juntar-se como iguais. Como os 
centros comunitários (de arte) não são algo inteiramente novo ou 
extremamente raro, supomos que existem problemas com o funcionamento 
exato dos centros existentes, por isso aqui estão características mais 
tangíveis que tais centros devem ser capazes de oferecer.  

Os quartos devem ser espaçosos, confortáveis, arejados e tão abertos 
quanto possível. Alguns participantes precisam de ter a possibilidade de se 
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distanciar do grupo no caso de precisarem de se acalmar ou simplesmente 
de ter algum tempo para si próprios. 

A abertura não foi concebida apenas no sentido simbólico, mas também em 
termos concretos, sugerindo um parque exterior, terraço ou outro tipo de 
instalação onde os transeuntes pudessem parar, ficar curiosos e 
potencialmente imersos nas artes urbanas. Afinal de contas, as artes 
urbanas desenvolveram-se nas ruas, e é, onde se sentem mais em casa.  

1.3.4 Partilhar é Cuidar 

O último fator de sucesso que acreditamos que deve ser mencionado está 
ligado à comunicação ou antes ao fornecimento de informação pública 
sobre as atividades de arte urbana. Em termos simples, divulgar os 
numerosos benefícios da educação artística urbana. Mais uma vez, o nosso 
Inquérito de Base mostrou claramente que existem muitos educadores de 
arte urbana que têm para oferecer, esta informação infelizmente por vezes 
não chega aos participantes pretendidos. As redes sociais e a cobertura 
mediática local são, portanto, de importância fundamental. Ambos estão, 
naturalmente, ligados a meios financeiros estáveis.  

A construção de uma infraestrutura online permanente que será fácil de ler, 
fácil de encontrar, e regularmente atualizada aumenta muito o número de 
participantes. Além disso, a promoção deve ser dirigida diretamente aos 
grupos marginalizados e, ao fazê-lo, utilizar as línguas apropriadas. A última 
recomendação é assegurar que o canal de comunicação se mantenha 
atualizado e exista por mais tempo do que alguns anos. 

1.4 Anexo: Recursos de 

aprendizagem autodirigida 
1.4.1 Classificar: Diferença com a Arte de Rua 

Módulo 1 Educação em Artes Urbanas 

Classificar: Diferença com a Arte de Rua  

Instruções 
1) Pense em que oportunidades de financiamento são 
adequadas à sua organização a nível europeu e 
nacional e faça uma lista!) Tente recordar a variedade 
de diferentes estilos de arte de rua que poderá 
encontrar na sua cidade. O que considera serem as 
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peças de arte de rua mais representativas na sua 
cidade?  

2) Desenhe um mapa simples da sua cidade mostrando 
os hotspots de arte de rua. Se este mapa ainda não 
existir, pode melhorá-lo e disponibilizá-lo às 
comunidades locais para enriquecer a consciência e a 
oferta turística da cidade. 

3) Para saber mais sobre arte de rua em todo o mundo 
visite https://streetartcities.com/. Procure a sua cidade 
ou outras cidades que lhe interessam. Se as artes de 
rua em destaque chamarem a sua atenção, 
descarregue a aplicação streetartcities e prepare-se 
para novas aventuras. 

Duração 3 h 

Ligações Visite streetartcities.com 
 

1.4.2 A História das Artes Urbanas 

Módulo 1 Educação em Artes Urbanas 

A História das Artes Urbanas 

Instruções 
As artes urbanas remontam a muito tempo atrás na 
história. Se você gostaria de compreender totalmente a 
sua história, observe, pense e aprofunde a história da arte 
de rua. 

 
Duração 2 h 

Ligações Da Escrita à Arte de Rua / Google Arts and Culture 

 

1.4.3 Géneros de Arte Urbana através de Flash Mob  

Módulo 1 Educação em Artes Urbanas 

Géneros de Arte Urbana através de Flash Mob  

Instruções Um flash mob é uma forma de expressão comunitária 
na qual um grupo de pessoas realiza inesperadamente 
uma ação artística num local público. Através desta 
forma de arte urbana, um grupo de pessoas comunica 

https://streetartcities.com/
https://artsandculture.google.com/story/kgVRBiI8Mw8A8A
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mensagens estéticas, políticas, ou sociais. Ao assistir a 
gravações de vários flash mobs e ler artigos sobre eles, 
você pode ter uma ideia de como a arte urbana é usada 
para expressar pensamentos, ideias, desejos, ou 
habilidades artísticas na sociedade. 

Depois pense na questão sobre a qual quer tomar uma 
posição pública, criar a sua própria forma de multidão 
flash, e conduzi-la na sua cidade. 

 
Duração 3 h 

Ligações Artigo Flash Mob / CNN  
Artigo Flash Mob / Pesquisa de Interesse Social  
Greenpeace Flash mob / O Guardião  
Flash Mob em Munique / YouTube  
Protesto Flash Mob (Índia) / YouTube 
Protesto Flash Mob (Israel) / YouTube 

 

 

1.4.3 Intervenção comunitária através das Artes 
Urbanas 

Módulo 1 Educação em Artes Urbanas 

O Poder das Artes de Rua 

Instruções 1) Pense e complete a lista acima de impactos da 
educação artística com exemplos específicos da sua 
cidade.  

2) Depois ouça a artista visual multimédia Daniela de 
Castro Sucre falar apaixonadamente sobre o poder da 
arte e as mensagens e emoções que ela pode 
transmitir ao espectador, reflectindo sobre o poder das 
artes urbanas. 

3) Inspire-se no seu discurso e escreva um ensaio sobre 
como géneros específicos de arte urbana podem 
ajudar a resolver o problema mais premente no seu 
bairro ou cidade. 
 

Duração 4 h 

Ligações Daniela de Castro Sucre / YouTube 

 

http://edition.cnn.com/2003/TECH/internet/08/04/flash.mob/
http://www.sirc.org/articles/flash_mob.shtml
http://www.sirc.org/articles/flash_mob.shtml
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/dec/29/art-effective-protest-campaigners-environmental-social-greenpeace-waste-banks-flash-mobs
https://www.youtube.com/watch?v=NMnfY5O5qSg&list=PLh38PHFAZKGiVSbKp0pNLVzo9I63-eyt-
https://www.youtube.com/watch?v=WkZqvCZQuzU
https://www.youtube.com/watch?v=8XfgN5mOmGo
https://www.youtube.com/watch?v=FnKtA9LBpKI
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1.4.4 O Poder das Artes Urbanas: Atravessar fronteiras  

Módulo 1 Educação em Artes Urbanas 

O Poder das Artes Urbanas: Atravessar Fronteiras  

Instruções A arte urbana tem um poder incrível para transcender 
fronteiras de todos os tipos. Não só as políticas e sociais, mas 
também as linguísticas. O objectivo desta actividade é 
aumentar o conhecimento sobre as várias formas como as 
barreiras de todos os tipos podem ser ultrapassadas através 
do uso da arte urbana e da Educação Artística Urbana. 

Duração 3 h 

Ligações ATRAVESSAR FRONTEIRAS / ATRAVESSAR FRONTEIRAS 

 

1.4.5 Artes Urbanas sob COVID 

Módulo 1 Educação em Artes Urbanas 

Artes Urbanas sob COVID 

Instruções 1) O papel social das artes urbanas é de grande 
importância não só para as populações 
desfavorecidas, mas especialmente em tempos de 
incertezas. Durante as recentes restrições da 
pandemia de Covid 19, que arte estava mais 
prontamente disponível para o público da sua 
cidade?  

2) Tente descobrir se foram criadas novas peças de 
arte urbana durante o período de distanciamento 
social na sua cidade. 

3) Siga os links fornecidos para saber mais sobre 
novas modalidades de partilha de arte através da 
distância física surgiram a partir do grande 
potencial artístico da arte urbana. 
 

Duração 3 h 

Ligações Arte Visto: O Poder da Arte de Rua sob a COVID  
https://www.youtube.com/watch?v=APFjwdymkHo    
Projeto Urban Arts MADE: SPEAKFEST 21  
https://www.youtube.com/watch?v=o9JSWR9Byvs 
https://www.youtube.com/watch?v=XOKvIepmGqw 

 

https://artsandculture.google.com/story/3gXhZIamEIMBIA
https://www.youtube.com/watch?v=APFjwdymkHo
https://www.youtube.com/watch?v=o9JSWR9Byvs
https://www.youtube.com/watch?v=XOKvIepmGqw
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1.5 Anexo 2: Atividades 

Práticas 

1.5.1 Nós somos os Artistas 

Actividade n°: 
1 Módulo 1  

Nós somos os artistas 

Grupo alvo Membros da comunidade 

Introdução Toda a gente sabe algo que os outros não sabem. Por vezes 
as pessoas tomam os seus conhecimentos e capacidades 
como garantidos e não supõem que alguém os possa achar 
desejáveis. O objetivo do workshop é descobrir estas 
competências e encontrar uma maneira de as comunicar 
com sucesso aos outros num curto espaço de tempo. A 
posse de uma certa habilidade pode ajudar a adquirir uma 
identidade desejada dentro de um grupo; ganhar 
confiança e respeito do meio envolvente, o que poderia 
ajudar as pessoas carenciadas a tornarem-se mais 
integradas na sociedade. 
 

Materiais • Fotos para o processo de brainstorming, 
• papel e lápis, 
• uma bola, 
• um mecanismo para o desenho de pares. 

 
Instruções Passo 1 - Os participantes reúnem-se em círculo, com 

algumas fotos de atividades de arte urbana no centro. 
Cada pessoa escolhe uma foto que os inspira. Depois 
apresentam-se no círculo (nome, país), descrevem a foto e 
examinam porque é que selecionaram a foto. 
 
Passo 2 - Cada participante recebe uma caneta e papel e 
tem alguns minutos para refletir sobre os seus valiosos 
conhecimentos e capacidades. Ao mesmo tempo, eles 
fazem uma tempestade de ideias sobre as suas próprias 
competências de fácil aprendizagem que podem partilhar 
com outros que decidam por uma simples que se sintam à 
vontade para ensinar aos outros participantes. Isto pode 
ser uma canção ou recitação numa língua estrangeira, um 
truque, um passo de dança, um ritmo de beatbox, uma 
história, uma habilidade de desenho, um jogo, uma 
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habilidade de dedos ou mãos ...algo que pode ser ensinado 
imediatamente. 
 
Passo 3 - Uma bola é passada entre os participantes. A 
pessoa, começando pelo mentor do workshop, que tem a 
bola repete o seu nome, país de origem e profissão, e 
depois descreve numa frase a habilidade que pode ensinar 
aos outros. Esta pode ser uma habilidade simples ou uma 
habilidade mais complexa, mas que pode ser aprendida 
rapidamente (dentro de 10 minutos) e que não requer 
ferramentas adicionais (além daquelas que já estão na sala) 
para praticar. 
 
Passo 4 - Os pares são escolhidos com a ajuda de um 
sorteio, a fim de evitar a preferência de competências ou 
parceiros mais desejáveis. 
 
Passo 5 - 20 minutos que os participantes usam para 
ensinar e aprender. Cada metade do par ensina e aprende 
com a outra metade. 
 
Passo 6 - Demonstração das competências recentemente 
adquiridas por cada um dos participantes. Reflexão sobre 
as competências e o processo de aprendizagem. 
 
Passo 7 - Feedback com a ajuda da passagem de bola. 
 

Conclusão/ 
Reflexão 

A discussão final sublinha o potencial artístico de todos e 
confirma a consciência de que todos são um membro 
importante da sociedade.  

Comentários 
adicionais Recomendações para outros workshops: 

- Os pares são trocados para que todos aprendam a 
habilidade de todos. 

- os participantes discutem se têm outras competências 
que não puderam apresentar aqui no âmbito desta curta e 
simples apresentação de competências 

- os participantes discutem que habilidades dos outros 
gostariam de aprender, talvez escolham uma e assim o 
portador da habilidade se torna o seu mentor; as 
barreiras/mantenedor de habilidades e os mentores são 
trocados 

- Os participantes desenvolvem a ideia de que 
competências poderiam aprender e transmitir aos outros, 
fora do âmbito do presente workshop; os participantes são 
encorajados a auto-organizar atividades baseadas em 
competências. 
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1.5.2 Um Mapa da Arte de Rua na minha 

Cidade 

Actividade n°: 
2 Módulo 1  

Um Mapa da Arte de Rua na minha Cidade  

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural, membros da comunidade  

Introdução A arte de rua rodeia-nos todos os dias num ambiente 
urbano de diferentes formas como graffitis, música de rua, 
outras atuações artísticas, instalações artísticas, 
jardinagem de guerrilha... Por vezes podemos nem reparar, 
enquanto outras vezes ela se move ou encoraja-nos a 
pensar. Algumas formas de arte de rua oferecem-nos 
prazer estético, outras transmitem uma mensagem crítica 
social ou política, em alguns lugares a política da cidade ou 
do estado regula as expressões artísticas na rua. O presente 
exercício quer sensibilizar a atitude em relação à arte de 
rua. 

Materiais  Telemóvel ou/e um caderno de esboços,  
cópias impressas do mapa da cidade 

 
Instruções Passo 1 - O mentor explica o tópico do workshop e dá 

pistas para uma conversa livre: formas de arte de rua na 
cidade, mensagens ou propósito da arte de rua, 
regulamentos da cidade e nacionais. 

Passo 2 - Individualmente ou em pares (se o grupo for 
maior) vá a uma caminhada de 45 minutos pela cidade à 
procura de exemplos de arte de rua, fotografando-a ou 
filmando-a, registando informação sobre ela ou 
esboçando-a. Os participantes concordam em que 
direções da cidade irão para que não visitem os mesmos 
locais. Ao descobrir a forma de arte de rua, eles marcam o 
local no mapa da cidade. 

Passo 3 - No regresso, indivíduos ou pares partilham 
informações, mostram fotos ou vídeos um ao outro sobre 
o que viram. Juntos, eles marcam todos os pontos de arte 
de rua num mapa comum da cidade. 
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 1.5.3 Contagem de histórias: Lendas 

urbanas   

Actividade n°: 
3 Módulo 1  

Contar histórias: Lendas Urbanas   

Grupo alvo Membros da comunidade 

Introdução A questão inicial é qual é a lenda mais associada ao seu 
bairro ou à cidade como um todo. Pode ser uma lenda da 
origem ou uma lenda urbana, mito ou conto que consiste 
em histórias fictícias associadas ao macabro, superstições, 
fantasmas, demónios, criptogramas, extra-terrestres e 
outros elementos narrativos geradores de medo. As lendas 
urbanas estão frequentemente enraizadas na história local 
e na cultura popular. Mesmo que não haja lendas urbanas 
específicas associadas ao bairro ou à cidade, existe uma 
lenda da origem de cada cidade com a qual a maioria dos 
habitantes estão familiarizados. O objetivo da atividade é 
apoiar os participantes a sentirem-se confortáveis para 
narrar não só a lenda urbana, mas também a história de si 
próprios na cidade. 
 

Materiais • Smartphone 
• Computador de ecrã grande 

 
Instruções 

 
Passo 1 - Os participantes reúnem-se em círculo. Cada 
pessoa apresenta-se brevemente, incluindo a cidade de 
onde vem. 
 
Passo 2 - Os participantes são convidados a pensar sobre as 
lendas urbanas ou as lendas da sua cidade que lhes vêm 
primeiro à cabeça. 
 
Passo 3 - Quando estiverem prontos, os participantes são 
convidados a apresentar a lenda aos outros na forma que 
mais gostarem. Se não estiverem confiantes com a 
narração da história, são-lhes dadas outras possibilidades 
de tocar a canção, música ou vídeo no grande ecrã.  

Conclusão/ 
Reflexão 

Na discussão final, tente encontrar ações básicas e 
elementos que as lendas de diferentes cidades possam ter 
em comum. Os participantes são convidados a contar a sua 
própria história sobre a vida na cidade. 
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Comentários 
adicionais 

Para mais informações sobre as lendas urbanas e os 
contos, os participantes são convidados a consultar os 
centros de contos e a assistir aos espetáculos e workshops 
de contos nas suas cidades. 
 

1.5.4 RAPresentante 

Actividade n°: 
4 Módulo 1  

RAPresenting 

Grupo alvo Membros da comunidade 

Introdução A música tem o potencial de ajudar a ultrapassar diversas 
barreiras culturais, evocar diferentes emoções e estados 
afetivos e promover a comunicação não verbal e verbal que 
queremos estabelecer num grupo de pessoas diversas.  
 
Neste workshop, os participantes criam uma simples 
canção de rap, baseada em experiências pessoais de 
aceitação, posições, de inclusão ou exclusão na sociedade.  
 

Materiais • Ligação Wi-fi, 
• smartphones, 
• bluetooth speaker, 
• instrumentos musicais (se desejado pelos 

participantes) 
 

Instruções Passo 1 - Os participantes reúnem-se em círculo. Cada 
pessoa apresenta-se brevemente a si própria. 
 
Passo 2 - O mentor explica o tema do workshop e dá pistas 
para uma conversa livre: quais são algumas esperanças, 
dificuldades, obstáculos ou desejos comuns na vida que as 
pessoas podem partilhar com outras pessoas? 
 
Passo 3 - Faça pares colocando os doces num saco (caixa), 
dois dos quais coincidem (se o número for ímpar - use três 
doces numa caixa). Os participantes devem fazer os seus 
próprios pares. 
 
Passo 4 - Os pares falam sobre as experiências diversas ou 
comuns que poderiam partilhar numa canção de rap. Se 
necessário, o mentor pode consultar previamente guias de 
escrita de rap, por exemplo, 
https://www.wikihow.com/Write-a-Rap-Song ou um dos 
tutoriais de escrita de rap. Os participantes escrevem a 
letra, o que pode ser muito simples, e escolhem o fundo da 
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canção no YouTube. Alternativamente, eles podem 
produzir ou executar um por si próprios. 
 
Passo 5 - Os pares interpretam as suas canções em frente 
da audiência e ganham feedback. 
 

Conclusão/ 
Reflexão 

A produção musical é uma capacidade de aprendizagem, e 
temos de começar em algum lugar. As nossas primeiras 
canções não têm de ser as melhores, mas a sua mensagem 
pode ser igualmente importante para nós ou para os 
outros. 

 
Comentários 
adicionais 

A oficina mais longa pode incluir a produção da batida 
numa Estação de Audio Digital ou viver com a ajuda do 
hardware. As etapas seguintes podem incluir a mistura e o 
domínio da canção e aprender a publicá-la em plataformas 
online. 
 

 

1.4.5 Artes de rua: Sessão de esboço 

Actividade n°: 
5 Módulo 1  

Artes de rua: Sessão de esboço 

Grupo alvo Membros da comunidade 

Introdução A arte de rua é a parte mais presente e publicamente 
visível das artes urbanas. Muitas pessoas associam a arte 
de rua com os graffiti que encontram todos os dias nas 
suas cidades. 
 
Para dominar o graffiti e para que sejam aceites como uma 
obra de arte, é necessário conhecimento e vasta 
experiência.  
 
Nesta sessão de esboço, os participantes aprenderão sobre 
diferentes elementos de arte (por exemplo, cores, 
contrastes, composição), desenvolverão o seu próprio estilo 
e fortalecerão a sua expressão criativa.  
 

Materiais • papel de várias espessuras e dimensões 
• lápis 
• apagador 
• afiador 
• marcadores pretos de várias espessuras (por 
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exemplo, Pigma Micron) 
• marcadores de cor 

 
Instruções Passo 1 - O mentor prepara todos os materiais necessários 

para o workshop.  

Passo 2 - O líder da atividade pode preparar diferentes 
pontos iniciais de conteúdo para os participantes 
considerarem ao criar um esboço (por exemplo, esquema 
de cores, composição) e partilhá-los com os participantes. 
Eles podem ajudar-se com várias ferramentas ou vídeos 
online, tais como Introdução ao Sketching / 
etchrstudio.com    

Passo 3 - O mentor e os participantes esboçam juntos de 
acordo com as considerações introdutórias.  

Passo 4 - Depois dos esboços estarem concluídos, eles 
penduram-nos numa pequena exposição e partilham os 
pensamentos e sentimentos que tiveram enquanto 
esboçavam. 

 
Conclusão/ 
Reflexão 

Ao longo do processo de esboço, é importante discutir com 
os participantes o impacto da arte (de rua) sobre outras 
pessoas. No final da sessão, os participantes podem 
expressar os seus pensamentos e sentimentos sobre o 
processo de esboço e partilhar ideias para adaptar e 
desenvolver ainda mais os seus esboços. 

  
 

https://learn.etchrstudio.com/programs/collection-8qblluei6um
https://learn.etchrstudio.com/programs/collection-8qblluei6um
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2. EDUCAÇÃO EM     RTES 

URBANAS PARA A 

MUDANÇA SOCIAL 

 

  

Como introduzido acima, o conceito de Educação em Artes Urbanas não 
só tem elementos artísticos e educacionais para o desenvolvimento 
individual, mas também pode contribuir para a mudança social. Este 
capítulo visa descrever quais são as linhas de ligação, que benefícios 
sociais podem ser alcançados através da Educação em Artes Urbanas e 
como isto pode ser concretamente implementado na prática.  

Este módulo explica o seguinte: 

● Princípios e interface da urbanidade, educação artística, e 
mudança social 

● Perspetiva de consciência crítica sobre Educação em Artes 
Urbanas e mudança social  

● Gerar soluções para a inclusão/coesão social  

● Impulsionar a mudança social através da Educação Artística 
Urbana 

● Transculturalidade e identidade como conceitos-chave 

Este módulo de formação é dirigido a educadores adultos, educadores 
comunitários, assistentes sociais, educadores artísticos independentes, 
artistas e outros profissionais do campo artístico e cultural que estejam 
interessados na Educação Artística Urbana para fins de mudança social. 
Através de teorias simples, recursos e atividades de aprendizagem 
autodirigidas, iremos transmitir conhecimentos, competências e 
aptidões. 
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Quão importante é a urbanidade? 

No Módulo 1, nós perguntamos: Em que 
outro lugar, além das cidades, a 
intervenção social e educacional através 
das artes teria o seu maior potencial? 

Nos tempos atuais, as cidades de toda a 
Europa são o lar de uma grande parte da 
sua população. Elas são também 
epicentros sociais, económicos e culturais 
de crescimento e inovação. Olhando para 
a população entre áreas urbanas e rurais, 
dados do Banco Mundial3 em 2020, os 
seguintes números aparecem nos países 
das organizações parceiras no âmbito do projeto URB_ART. 

A percentagem de urbanização indica que proporção da população nacional 
vive em áreas urbanas. 

 

Com estes números, pode ser implícito que as áreas urbanas são de grande 
importância, uma vez que constituem a maioria da população destes países. 
A Comissão Europeia observa que "as cidades não são apenas motores 
económicos, são incomparáveis como fornecedores dos ingredientes 
básicos para a qualidade de vida em todos os seus sentidos: ambiental, 

 
3 cf. 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL?end=2020&name_desc=f
alse&start=1960&view=chart  

Atividade 2.1 

Como inspiração de projeto 
com membros da comunidade 
para entrar em contacto com o 
meio urbano, pode usar a 
Atividade Prática " urban:sons". 
Aqui, os participantes 
exploram a cidade de forma 
auditiva e criam uma faixa 
musical a partir de material 
gravado. 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL?end=2020&name_desc=false&start=1960&view=chart
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cultural e social".4 Para as artes urbanas, isto é importante porque acontece 
em grande parte nas cidades, onde coexistem diariamente diversas 
populações e sectores da sociedade. Para ilustrar isto, você pode fazer o 
mini-teste da atividade "Urbanização". 

2.1 Como é que a Educação para as Artes 

Urbanas e a Mudança Social se juntam? 

2.1.1 A Mudança Social começa a partir de 

como Interagimos com os Outros 

Na sociedade, vemos mudanças constantemente. Portanto, é importante 
saber o que entendemos como mudança social: 

"A mudança social pode ser definida como a forma como as 
interações humanas, as relações, os padrões de comportamento e as 
normas culturais mudam ao longo do tempo. Estas mudanças 
acabam por transformar instituições culturais e sociais, conceitos e 
regras, que inevitavelmente terão um impacto na sociedade a longo 
prazo. Estas mudanças e transformações não são necessariamente 
boas ou más, mas são profundas. Na superfície, podemos não notar 
mudanças sociais; pode levar anos - mesmo séculos - de ação para 
causar uma mudança".5 

As mudanças sociais acontecem em todos os níveis e áreas da sociedade. 
Dois tipos comuns de mudança social são aqueles que são incentivados por 
instituições ou organizações de base. Estes dois tipos de atores que 
influenciam a mudança social também podem ser conhecidos sob a lógica 
de cima para baixo ou de baixo para cima, uma vez que de cima para baixo 
envolveriam instituições de nível superior - muitas vezes de posições 
governamentais - e de baixo para cima envolveriam organizações ou 
movimentos de base.  

A fim de ver como uma abordagem de baixo para cima pode influenciar o 
meio social envolvente, você pode dar uma olhada na história de sucesso 
URB_ART "Saved by the Music". Em Londres, a Young Urban Art 
Foundation's (YUAF) levanta aspirações através da música e para ajudar 
outros a escapar à privação social. A missão é fortalecer a vida dos jovens, 
reforçando o bem-estar e construindo oportunidades através da criatividade 
e cultura, assegurando que eles sejam vistos, ouvidos e celebrados.  

 
4 Comissão Europeia. 2011. Direcção Geral da Política Regional, p. 42.  
5 cf. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/  

https://urbart.eu/saved-by-the-music/
http://www.yuaf.org/
https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/
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FOTO: Projeto YUAF Media Bus, Londres 

A Educação em Artes Urbanas é muitas vezes conduzida pela comunidade 
por artistas, associações ou comunidades. Por conseguinte, as iniciativas 
seriam tomadas a partir de uma lógica de mudança social da base para o 
topo. Mas sem um quadro jurídico e cultural, isto também não é possível.   

Por estas razões, a Educação em Artes Urbanas é uma atividade de baixo 
para cima que está sujeita a enquadramentos políticos. Por isso, é 
aconselhável ser inovador na criação mas ao mesmo tempo procurar o 
diálogo com os decisores e os municípios, bem como estar consciente das 
condições da política cultural, a fim de ter as melhores hipóteses possíveis 
de implementar um projeto. 

Devido à sua ligação a espaços urbanos que oferecem livre acesso aos 
cidadãos urbanos, a Educação Artística Urbana é também uma expressão 
de coexistência democrática. Isto deve, naturalmente, refletir-se na escolha 
do local, bem como nas possibilidades de participação.  

A nossa dica: Escolha um local que seja o mais livremente acessível possível 
e faça ofertas participativas! 
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Excursus: O lado político da Educação em Artes 
Urbanas  

Se e em que medida uma atividade de Educação Artística Urbana pode 
ser realizada não depende apenas da motivação dos formadores e dos 
participantes, mas também do enquadramento político. Isto é 
geralmente consistente com as políticas culturais: uma forma de política 
pública, que se preocupa com o desenvolvimento cultural e artístico 
comunitário, diversidade cultural, sustentabilidade cultural, património 
cultural, indústrias culturais e criativas e outras. Assim, as condições de 
enquadramento ideológico, financeiro e administrativo definidas pelos 
decisores políticos são decisivas para a implementação da educação 
artística nas cidades. O orçamento atribuído, o foco do conteúdo e a 
carga administrativa têm uma influência decisiva.  

"O pressuposto é que a Educação Artística é um dos melhores meios de 
comunicação para alimentar a criatividade (quando os métodos de 
ensino e aprendizagem a apoiam), mas os mecanismos para tal não estão 
bem documentados e o argumento não é, portanto, bem recebido pelos 
decisores políticos".2 A investigação pode ajudar a aumentar o valor da 
Educação Artística para os decisores políticos através de dados baseados 
em evidências que são implementados na elaboração de políticas e na 
administração. 

Para os iniciadores da Educação em Artes Urbanas, é portanto 
importante conhecer o contexto regional/nacional, bem como o contexto 
da política cultural europeia e as possibilidades de apoio e estar em 
contacto com os representantes relevantes. Assim, pode-se tentar fazer 
uso de todas as possibilidades oferecidas pela política cultural, se se tiver 
o conhecimento sobre ela. 

Mas devido à abordagem interdisciplinar, não se trata apenas de política 
cultural, mas também de política educativa e urbana. Também aqui, o 
enquadramento, mas também as condições de financiamento, podem 
ser utilizados de forma importante para a implementação.  

 cf. David Bell e Kate Oakley. 2015, p. 5  
2 UNESCO 2006:4 Road Map for Arts Education, p. 12.  

Recurso SDL 
Veja, portanto, o recurso de aprendizagem autodirigida "Webinar on EU 
Cultural Policy with the European Music Council".  
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2.1.2 Educação em Artes Urbanas como 

Ferramenta para a Mudança Social 

A Educação para as Artes Urbanas permite assumir aspetos positivos das 
áreas "Assuntos Sociais, Educação e Cultura" de uma forma interdisciplinar, 
ligá-las umas às outras e assim ter um impacto em diferentes níveis das 
sociedades urbanas. Não só a arte é ensinada, mas também a educação e o 
desenvolvimento de competências são proporcionados aos destinatários, 
estimulando assim o diálogo criativo e o intercâmbio no espaço urbano. 

Esta disciplina promove o pensamento criativo, construtivo e crítico. A 
"importância das artes e do seu papel no desenvolvimento cognitivo e 
social"6 já foi provada. Ela tenta envolver-se criticamente com o seu 
ambiente social e contribuir para a mudança. A ligação entre indivíduos e 
comunidades é essencial aqui. Uma vez que as artes afetam os indivíduos e 
o seu desenvolvimento, as pessoas individuais são as que influenciam o 
contexto social e têm profundas implicações para a mudança social .7 No 
entanto, isto também envolve alguns desafios que precisam de ser 
considerados a fim de trabalhar de uma forma orientada para o grupo-alvo, 
substantiva e metodologicamente correta. 

Por um lado, como mencionado no Módulo 1, como educador de artes 
urbanas, não é suficiente ter competências artísticas. Também é preciso ter 
capacidades pedagógicas e sensibilidade social. Como veremos mais abaixo, 
trabalhar com grupos marginalizados requer empatia, sensibilidade 
linguística e competência social. Isto aplica-se à educação das artes ou 
mesmo à formação de técnicas artísticas. Um educador de artes urbanas 
tem assim de ser uma espécie de educador versátil, combinando muitas 
qualidades e competências. Uma atividade de Educação Artística Urbana 
também pode ser dividida entre diferentes formadores que têm diferentes 
competências. Não é portanto necessário ter uma educação/formação 
formal em todas as subáreas. Ao praticar a Educação Artística em contextos 
sociais, é possível adquirir estas competências. Portanto, o leque de perfis 
possíveis de Educadores de Artes Urbanas é também muito diversificado. 

Por outro lado, e como referido no Módulo 1, quando se procura 
financiamento público, não é assim tão fácil decidir se se deve solicitar 
financiamento para trabalho social ou para trabalho artístico/cultural. 
Porque uma atividade deste tipo inclui ambos: artes e trabalho 
social/educativo. Dependendo do contexto de financiamento 
nacional/regional, pode mesmo ser possível candidatar-se a ambos, desde 
que enfatize o valor acrescentado social ou cultural do projeto para a 
agência relevante e adapte a candidatura do seu projeto em conformidade. 

 
6 cf. Krensy Holloway. 2001, p. 354 
7 Ibid. 
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Ao mesmo tempo, esta abordagem bipolar também oferece a possibilidade 
de financiamento adicional, o que significa que o projeto pode ser maior ou 
melhor financiado. 

Gostaríamos de lhe mostrar 
um exemplo das melhores 
práticas da Eslovénia. É um 
projeto com provavelmente 
as pessoas mais isoladas: os 
reclusos das prisões de alta 
segurança. Foi uma 
tentativa de quebrar a 
rotina dos reclusos com 
uma oficina de cinema. O 
seu objetivo era fazer uma 
longa-metragem.  

Veja a história "Filmmaking behind Bars". Foi iniciada pelo Society Center 21 
e pela equipa de produção da Hupa Brajdič 

 

 

 

 

 

2.1.3 Como é que fomentamos a Inclusão, a 

Coesão e a Participação nas Comunidades? 

A mudança social não é possível sem a compreensão das desigualdades 
estruturais na sociedade. Estas desigualdades levaram a uma falta de 
acesso e participação em atividades culturais por parte de grupos 
marginalizados na sociedade.  

Como uma dívida social com estes grupos, é essencial procurar a inclusão 
social, coesão e participação cultural. Estes são grupos que, por razões 
económicas, sociais, culturais, de saúde ou quaisquer outras, têm sido 
negados o acesso igualitário a atividades culturais que devem ser 
democratizadas para toda a população. Estas desigualdades aumentam 
devido à discriminação, que é uma violação dos direitos humanos 
estabelecida nas leis e tratados locais e internacionais.  

FOTO: Produção de filmes atrás das grades, Eslovénia 

Recurso SDL 
A fim de mergulhar no tema da Educação Artística Urbana e da mudança 
social, o recurso auto-direccionado "A arte é uma arma para a mudança 
social" fornece ideias para refletir sobre como as artes podem promover a 
mudança social.  

https://urbart.eu/filmmaking-behind-bars-slovenia/
http://www.center-21.blogspot.com/
http://www.hupabrajdic.com/
http://www.hupabrajdic.com/
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1) Inclusão social - "o processo de melhoria das condições de 
participação na sociedade, particularmente para as pessoas 
desfavorecidas/ com menos possibilidades, através do reforço das 
oportunidades, do acesso aos recursos, da voz e do respeito pelos 
direitos (Nações Unidas, 2016)8 , 

2) Coesão social - "o grau em que os membros de uma sociedade estão 
dispostos a cooperar uns com os outros para melhorar a qualidade de 
vida e o bem-estar de todos" ,9 

3) Participação cultural - o ato de participar num evento ou atividade 
cultural; por exemplo, os indivíduos podem participar de uma forma 
cativa, através da criação da própria arte. Podem também participar 
de forma passiva através da participação em atividades artísticas, 
como ir a uma atuação, ouvir música, etc. 10 

Para ver como a inclusão, coesão e participação podem ser alcançadas, 
apresentamos a história URB_ART "Um Oásis na Cidade". A associação 
Estranhos tornam-se Amigos juntamente com os membros da comunidade 
concebeu e construiu um parque para o intercâmbio transcultural com o 
apoio do município de Viena/Áustria. 

 

FOTO: Os estranhos tornam-se amigos, Áustria 

 

 
 

8 Nações Unidas. 2016. Não deixar ninguém para trás, p.17.  
9 O Conselho das Artes: Glossário. Making Great Art Work, p. 14.  
10 cf. Kevin F. McCarthy, Kimberly J. Jinnett, p. 7  

https://urbart.eu/an-oasis-in-the-city-austria/
https://www.fremdewerdenfreunde.at/
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2.1.4 Teoria da Mudança 

Uma teoria da mudança (ToC) é um método destinado a explicar como 
pensamos que a mudança acontece ou vai acontecer na área que queremos 
abordar, e como pretendemos trabalhar para influenciar estas mudanças.  
Pode ser uma abordagem poderosa para apoiar a aprendizagem 
programática e organizacional e os processos de mudança. 11 

Com este método, os formadores em Educação para as Artes Urbanas têm a 
oportunidade de "analisar como se espera que uma determinada 
intervenção (ou conjunto de intervenções) conduza a uma mudança 
específica de desenvolvimento, (...)". Como é que isso funciona? 

1) Identificação do(s) objetivo(s) a longo prazo. 
2) Fazer o mapeamento para trás e ligar as pré-condições ou requisitos 

necessários para alcançar esse objetivo e explicar porque é que estas 
pré-condições são necessárias e suficientes. 

3) Identificar os seus pressupostos básicos sobre o contexto. 
4) Identificar as intervenções que a sua iniciativa irá realizar para criar a 

mudança desejada. 
5) Desenvolver indicadores para medir os seus resultados, a fim de 

avaliar o desempenho da sua iniciativa. 
6) Escrever uma narrativa para explicar a lógica da sua iniciativa. 12 

 

 

ToC situa um projecto/programa dentro de uma análise "mais ampla" do 

processo de desenvolvimento e tem em conta todos os factores necessários 

 
11 cf. http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf  
 
12 https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/how-does-
theory-of-change-work/ 

Recurso SDL 
Para explorar mais estes conceitos de uma forma prática, pode consultar 
o recurso de aprendizagem autodirigida "Corações e Mentes": As Artes e o 
Envolvimento Cívico". 

http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf
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para que a mudança ocorra. É um processo contínuo de reflexão e um 

quadro no qual examinamos continuamente a(s) mudança(s). 13 

 

 

 

2.2 Transculturalidade é a chave! 
A fim de compreender e lidar adequadamente com os contextos sociais nas 
comunidades urbanas, um educador de arte urbana deve estar consciente 
de que a diversidade cultural e, portanto, a transculturalidade determinam 
as relações interpessoais.  

Transculturalidade é o entendimento de que as culturas não são entidades 
homogéneas que podem ser claramente delimitadas umas das outras. Elas 
estão cada vez mais interligadas e hibridizadas, especialmente como 
resultado da globalização e migração. Esta compreensão pode trazer uma 
perspetiva empática sobre a diversidade das sociedades modernas. 

A UNESCO descreve a diversidade cultural como "encarnada na 
singularidade e pluralidade das identidades dos grupos e sociedades que 
compõem a humanidade". Como fonte de intercâmbio, inovação e 
criatividade, a diversidade cultural é necessária para a humanidade como 
a biodiversidade é para a natureza. Neste sentido, é a herança comum da 
humanidade e deve ser reconhecida e afirmada para o benefício das 
gerações presentes e futuras". 14 

A diversidade cultural é uma parte inerente da sociedade e necessária para 
o desenvolvimento de sociedades justas em todo o mundo. Além disso, as 
diferenças culturais podem ser mal compreendidas quando se realizam 
projetos locais com públicos diversos. Portanto, a diversidade cultural 
precisa de ser compreendida em ambos os aspetos, a natureza e a 
necessidade de as sociedades serem culturalmente diversas e também as 
tensões que surgem das diferenças e dos discursos políticos.  

Na implementação da Educação Artística Urbana este entendimento é 
necessário e, no entanto, pode ser um desafio na prática. Diversidade 
significa ao mesmo tempo que pessoas de diferentes recursos, de diferentes 
contextos étnicos e culturais, com diferentes conhecimentos, hábitos, 
competências, etc., podem juntar-se e interagir. Esta é sem dúvida a 

 
13 http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf  
14 UNESCO. 2001, p. 4  

Recurso SDL 
Neste guia pode aprender mais sobre a implementação de um workshop 

ToC. 

http://cafod.azurewebsites.net/Theory_of_Change_Guidance.pdf
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realidade das sociedades urbanas modernas, bem como um fator de 
desafio. Inevitavelmente, haverá também problemas de comunicação / 
compreensão / interação devido a diferentes línguas, interpretações ou 
pontos de vista, que precisam de ser moderados e refletidos, como veremos 
no Módulo 3. 

 

 

 

 
 

2.3 Cuidar das Identidades na 

Comunidade 
As comunidades têm identidades coletivas e individuais. Ambos os níveis de 
identidades existem num contexto social em que as desigualdades 
emergem. Estas desigualdades parecem consistir em atitudes e práticas 
hegemónicas - por exemplo, elitismo, colonialismo, racismo, sexismo e 
eurocentrismo nos discursos/conhecimentos artísticos 15 , e são traduzidas no 
acesso a atividades culturais.  

Portanto, as recomendações da análise 
na interface da educação de adultos e 
educação artística podem ser levadas 
em consideração16 para discutir e 
trabalhar sobre estas desigualdades nas 
comunidades. 

Nas subsecções seguintes, discutiremos 
ainda as diferentes desigualdades em 
relação à identidade, tais como as 
relacionadas com o género, a língua, a 
idade e outras que caracterizam as 
comunidades e as suas identidades, 
especialmente as que foram 
marginalizadas. 

 
 

15 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell, Kay Johnson. 2016, p. 8  
16 Ibid. 

Atividade 2.2 

Se estiver a trabalhar como 
um grupo de formadores, 
implemente o exercício 
"Passos Horizontais-Verticais" 
a partir dos exercícios práticos 
no final deste módulo e depois 
discuta os resultados. Como é 
que estes poderiam ser 
diferentes se fizesse o 
exercício com o(s) grupo(s) 
alvo com quem está a 
trabalhar? 

Recurso SDL 
No entanto, agarrar estas dificuldades como uma oportunidade e usar as 
artes como uma ponte de ligação pode contribuir para a mudança social. 
No recurso de aprendizagem autodirigida "Brunnenpassage", pode ver 
um bom exemplo de como a Educação Artística Urbana pode promover 
a coesão social em ambientes culturalmente diversos e ao mesmo tempo 
descentralizar e democratizar a arte. 
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2.3.1 Educação em Artes Urbanas e Género 

Primeiro, o género é uma das principais categorias de identidade que uma 
pessoa possui. Mas ainda existem desigualdades incríveis no acesso ou 
direitos que decorrem do género. A desigualdade de género continua a ser 
um dos maiores desafios do nosso tempo 17 uma vez que a discriminação de 
género pode interromper o progresso 18 e isso também afeta as 
comunidades e a sua participação nas 
artes e na educação. 

Neste sentido, é importante ter 
consciência crítica, para compreender 
como as nossas vidas e mundos são 
construídos também por género. 19  
Posteriormente, os educadores adultos 
podem começar a identificar possíveis 
desigualdades relacionadas com o 
género e a sexualidade nas 
comunidades com as quais trabalham. 
Também, como estas desigualdades 
dificultam o acesso e/ou a participação 
deste grupo específico de pessoas. No 
processo, as iniciativas artísticas e 
culturais têm de ter o cuidado de não 
reproduzir o status quo, em vez disso, também têm o poder de criar novos 
entendimentos.20 

 

 

 

 

 
17 Ibid.,p. 103 
18 Ibid. 
19 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell, Kay Johnson. 2016, p. 9 
20 Ibid. 

Recurso SDL 
Mas antes, pode usar o recurso de aprendizagem auto-dirigida "Educar 
para a Mudança Social através da Arte": A Personal Reckoning"  sobre o 
tema geral das comunidades e identidades: um ensaio de Dipti Desai 
sobre educação artística e mudança social e justiça social.  

Atividade 2.3 

A fim de trabalhar 
praticamente no tema do 
género num grupo com 
formadores e/ou membros da 
comunidade, recomendamos o 
exercício "Como é que é a 
desigualdade de género? No 
final deste módulo. Aqui todos 
os participantes fazem um 
desenho/sketch, etc., o que a 
desigualdade de género 
significa para eles. 

Recurso SDL 
Reflita sobre o tema da igualdade de género e participação e 
representação nas artes e veja um exemplo de boas práticas nos dois 
recursos de aprendizagem autodirigidos "Género e Criatividade": 
Progresso no precipício" e "Turntablista da escola de DJs". 
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2.3.2 Educação e Linguagem das Artes 

Urbanas 

Além disso, outro aspeto das identidades nas comunidades está relacionado 
com a língua. Segmentos das populações das cidades europeias - tais como 
as de Portugal, Islândia, Reino Unido, Áustria e Eslovénia - têm uma origem 
migrante. Neste caso, estas populações têm outras línguas maternas ou 
podem não ser fluentes nas línguas oficiais da nação. Neste cenário, o 
multilinguismo e o metrolinguismo entram em ação.  
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Para ver um exemplo das melhores práticas de diálogo intercultural leia a 
história URB_ART" Changing the Narrative". O conjunto de mulheres 
"LegalAliens" de fazedores de teatro internacionais que oferecem aulas de 

Excursus: Diálogo Transcultural 
 

O diálogo é o instrumento para construir o acesso e a confiança nas 
comunidades. Em contextos socialmente heterogéneos, a 
transculturalidade, o multilinguismo e o metrolinguismo desempenham 
um papel importante. A compreensão destes conceitos ajuda a trabalhar 
com diversos grupos na prática.  

O transculturalismo é definido pela UNESCO como a "interação 
equitativa de diversas culturas e a possibilidade de gerar expressões 
culturais partilhadas através do diálogo e do respeito mútuo". O conceito 
de transculturalidade assume que as culturas não são unidades 
homogéneas que podem ser claramente separadas umas das outras, mas 
que estão cada vez mais interligadas e misturadas, especialmente como 
resultado da globalização. Descreve precisamente este aspeto do 
desenvolvimento de culturas individuais claramente separáveis para uma 
cultura global. 

O multilinguismo é a capacidade de comunicar em várias línguas e, 
portanto, uma ferramenta que promove a interação transcultural e a 
inclusão social. Não só expressões verbais, mas também métodos de 
comunicação não-verbais fazem parte da linguagem. Portanto, o 
multilinguismo tem muitas faces. 

O Metrolinguismo descreve a forma como as pessoas usam a mesma 
língua de formas diferentes. Mesmo dentro da mesma linguagem verbal 
ou não verbal existem diferenciações que podem levar a diferentes 
formas de compreensão.  Este fenómeno é um produto da interação 
moderna e muitas vezes urbana e pode levar à exclusão em contextos 
sociais. 

Mas a própria arte quebra as normas linguísticas tradicionais e pode 
substituir a língua falada, por isso é uma ferramenta ideal que pode 
ajudar a ultrapassar as barreiras sociais e culturais (cf. Inquérito de Base 
sobre Educação Artística Urbana transdisciplinar e multilingue).  

O diálogo transcultural na Educação em Artes Urbanas pode então ser 
uma mistura de diferentes línguas (verbais e não verbais) faladas em 
áreas urbanas e/ou complementadas pelo diálogo artístico em atividades 
educativas. Desta forma, a abordagem metropolitana e multilingue é 
uma ferramenta para alcançar pessoas que são frequentemente 
excluídas por razões linguísticas. 

 

 

 

 

 

 

https://urbart.eu/changing-the-narrative/
http://www.legalalienstheatre.com/
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teatro gratuitas, permitindo que migrantes, refugiados, requerentes de asilo 
aprendam inglês e representação, conheçam outros que partilham os seus 
antecedentes ou desafios semelhantes. 

 

FOTO: Desempenho de Estrangeiros Legais, Reino Unido 

Se as línguas são um sinal de pertença21 e cada língua é uma expressão da 
cultura e da sua diversidade, então os educadores das artes urbanas 
precisam de compreender esta outra dimensão das suas comunidades.  

Embora historicamente as nações e o nacionalismo tenham trabalhado para 
impor a ideia de uma nação e de uma língua22 , o conhecimento, o diálogo 
pacífico e a emancipação residem na diversidade linguística 23 . As possíveis 
tensões no multilinguismo também têm de ser tomadas em consideração 
nas comunidades, uma vez que podem surgir aquando da implementação 
de uma atividade comunitária nas artes urbanas.  

 

 

 

 

 
21 John C. Maher. 2017, p. 1 
22 Ibid. 
23 Ibid., p. 3 
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2.3.3 Educação das Artes Urbanas e Adultos 

A aprendizagem ao longo da vida engloba toda a aprendizagem ao longo 
da vida que serve para melhorar os conhecimentos, qualificações e 
competências e tem lugar numa perspetiva pessoal, cívica, social ou 
relacionada com o emprego.24 Isto continua até à idade adulta e contribui 
para a mudança social se a formação contínua ativar a transformação social. 

As atividades de Educação de Artes Urbanas para adultos vão desde 
workshops comunitários, seminários, teatro popular, palestras, investigação 
participativa em vídeo, apreciação da arte, arte coletiva, etc. Algumas são 
didáticas, baseadas na absorção passiva de informação, outras, por outro 
lado, são criativas e ativamente moldadas. 25 

Existe um conceito chamado "pedagogias da possibilidade". Este conceito 
tenta identificar o que pode ser mudado26 em contextos de desigualdade. 
Neste sentido, os educadores adultos em artes urbanas podem usar este 
conceito para refletir sobre o que pode mudar numa comunidade e como a 
comunidade pode ser vista no futuro.  

Este conceito pode ser usado especialmente quando se trabalha com 
diferentes grupos etários em atividades educativas; analisando porque é 
que certos grupos etários não participaram ativamente na cultura. Com 
base nisto, pode desenvolver métodos/atividades adequados a grupos 
etários específicos para trabalhar de uma forma socialmente inclusiva . A 
arte pode construir uma ponte entre grupos etários e gerações.  

A nossa dica é, se quiser apoiar a coesão social, desenvolver conceitos 
educacionais que sejam adequados para diferentes gerações e que 
aproximem as pessoas. 

2.3.4 Educação e Minorias de Artes Urbanas 

 
24 cf. Comunidades Europeias. 2002.,p.1 
25 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell e Kay Johnson. 2016 https, p. 8 
26 Ibid., p. 11 

Recurso SDL 
Neste vídeo sobre a exposição "slanguages" em Birmingham pode ver uma 
possível forma de celebrar a multi e metrolingualidade nas artes.  
O recurso "Metrolinguismo, superdiversidade e salas de aula europeias - 
Education Talks" fornece uma visão geral das definições dos conceitos de 
metrolinguismo e superdiversidade. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vnuv8LQbwIE
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Pertencer a uma minoria é também formar uma identidade na maioria  dos 
casos. Historicamente, as minorias têm 
sido menores do que outras devido às 
suas afiliações étnicas, culturais, 
religiosas, políticas, ou outras e são 
frequentemente discriminadas. Alcançá-
las e incluí-las em atividades culturais é 
uma forma de mudança social. 

Mas porque é que as pessoas são 
empurradas para as margens da 
sociedade, quais são as causas? Acontece 
através da perceção destes grupos como 
outros. Esta prática consiste em 
diferenciar-se de outras identidades, o 
que cria valores hierárquicos.27 Em 
contextos urbanos em particular, isto é 
referido como marginalização. 

A marginalização é uma desvantagem social e uma despromoção de alguns 
membros da sociedade.28 É um processo social no qual indivíduos ou 
pessoas são sistematicamente bloqueados ou privados de acesso total a 
vários direitos, oportunidades e recursos que normalmente estão 
disponíveis para os membros de um grupo diferente. 29   

Num cenário ideal, a participação e inclusão para a igualdade, as minorias 
tornam-se uma parte ativa das atividades de Educação Artística Urbana. Isto 
só pode ser feito com atividades estruturantes com uma perspetiva integral 
sobre as minorias. Além disso, ao ter os educadores artísticos são 
sensibilizados o mais possível para as diferentes camadas relacionadas com 
as minorias e as suas identidades. 

 

 

 

 

 
27 Darlene E. Clover. 2015, p. 305 
28 Karon Benson 2018, p. 4  
29 Ibid. 

Atividade 2.4 

Como exercício de reflexão 
para formadores, mas também 
para membros da comunidade 
pode fazer o exercício "Quem 
Eu Sou - Poemas". Os 
participantes escrevem 
pequenos poemas, começando 
cada linha com "Eu sou", 
encorajando-os a descrever nas 
suas próprias palavras quem 
eles são e o que é saliente para 
as suas identidades. 

Recurso SDL 
Para este assunto, fornecemos um conjunto de ferramentas práticas "Um 
Guia de Discussão sobre Identidade, Poder e Privilégio" para consulta e 
utilização por educadores adultos que trabalham com artes urbanas em 
comunidades, para refletir sobre privilégios e relações de poder no 
seguinte recurso de aprendizagem autodirigida.  
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2.4 Não apenas para o momento, Alcançar 

o Impacto Sustentável! 
As atividades de educação cultural são temporárias, mas o objetivo deve ser 
o de desencadear um impacto sustentável com elas. A sustentabilidade é 
um conceito holístico "para pensar no futuro em que as considerações 
ambientais, sociais e económicas sejam equilibradas na busca de uma 
melhor qualidade de vida". Por exemplo, uma sociedade próspera depende 
de um ambiente saudável para fornecer alimentos e recursos, água potável 
segura e ar puro para os seus cidadãos".30 

Especialmente, a sustentabilidade social é importante em termos de 
Educação Artística Urbana para a mudança social. A sustentabilidade social 
como um conceito é entendida como: "....a processo para criar lugares 
sustentáveis de sucesso que promovam o bem-estar, através da 
compreensão do que as pessoas precisam dos lugares onde vivem e 
trabalham".31   

O Inquérito de Base sobre Educação Multilingue e Transdisciplinar em Artes 
Urbanas mostrou que a oferta cultural repetitiva e a longo prazo é um 
enorme fator de sucesso para a inclusão de grupos marginalizados. Através 
de reuniões regulares e algum tipo de ligação social, a coesão pode ser 
construída e as barreiras à participação em atividades culturais são 
reduzidas. 32 

 

 

 

 

 

 

 
30 cf. https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd  
31 Açafrão Madeira. 2015. Compreender e medir a sustentabilidade social em Journal of 
Urban Regeneration & Renewal, Vol 8(2), p. 133.  
32 cf. URB_ART. 2021. Inquérito de base sobre Educação Artística Urbana Multilingue, p. 52 ff. 

Recurso SDL 
Para uma perspetiva sustentável da educação artística urbana para a 
mudança social, recomendamos que se explore melhor o modelo SoPHIA 
acima mencionado, que surgiu de um projeto Horizon 20201 . Usando este 
modelo, que foi originalmente concebido para o campo do património 
cultural mas é transferível para outros campos culturais, é possível analisar 
os diferentes níveis de impacto de uma atividade de Educação Artística 
Urbana. Com base nisto, um projeto pode ser alinhado de uma forma 
sustentável. 

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
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2.5 Conclusão: Como Desmarginalizar e 

Transcender Fronteiras Culturais? 
Nas subsecções anteriores deste material de formação, analisámos 
diferentes categorias de identidade e salientámos a importância da 
transculturalidade. 

 

 

 

 

Não deve passar despercebido que existem outros níveis de discriminação 
que podem afetar as minorias que não foram aqui abordados, mas que são 
igualmente importantes. Algumas destas outras categorias estão 
relacionadas com a classe social, raça, religião, etnia, estatuto educacional, 
aparência e outros fatores. Estas formas de discriminação de exclusão 
podem também aplicar-se a pessoas com deficiência, pessoas LGBTQ+, 
utilizadores de drogas, pessoas que abandonam os cuidados, pessoas mais 
velhas, ou jovens. Na educação cultural urbana, existem indivíduos que 
pertencem a um ou mais destes grupos.  

Mas o que é que, em última análise, ajuda à de-marginalização e ao 
desmantelamento das fronteiras culturais? Parece tão simples, mas no fim 
de contas, trata-se de reunir diferentes grupos sociais! Mas esse é o desafio. 
No entanto, o método de Educação Artística Urbana pode alcançar 
exatamente isso devido à sua função de construção de pontes. Origem, 
afiliação, língua, género são coisas que não importam quando a Educação 
Artística Urbana é praticada corretamente. A arte e a atividade criativa 
conjunta podem levar à inclusão. 

 

Recurso SDL 
Para ter uma ideia mais específica de como implementar o conceito de 
transculturalidade na Educação em Artes Urbanas, dê uma olhada no 
recurso de aprendizagem autodirigida "Ort Gallery". 
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A história URB_ART "Just 
Jamming" mostra como a 
construção de pontes pode 
acontecer na Educação para as 
Artes Urbanas. A iniciativa 
Konverter oferece workshops de 
mistura de som em vários 
contextos, incluindo em espaços 
abertos como parques e com 
pessoas a lutar contra o 
vício/migrante/etc. 

FOTO: Carrinho de bebé, convertido 
numa estação de mistura de som por 
Konverter, Áustria  

 

 

Para que isto tenha sucesso, a ação de baixo limiar é o todo e o fim de tudo. 
Em todas as áreas, isto significa manter o acesso tão fácil e as barreiras tão 
baixas quanto possível. O nosso estudo de base mostrou as seguintes 
melhores práticas: 

Linguagem: Trabalhe multilingue se possível e desenvolva um conceito 
onde a língua falada desempenha apenas um papel menor. Deixe a arte ser 
a língua. 

Promoção: Use diferentes canais para distribuir o seu material promocional 
(multilingue) a diferentes grupos-alvo. 

Local: Use um local acessível colocado num ambiente comunitário . Os 
grupos marginalizados têm muitas vezes uma barreira a ultrapassar para 
visitar lugares muito privilegiados. Tente ponderar o que é um bom lugar no 
seu bairro. 

Abertura a todas as identidades: Convidar conscientemente pessoas de 
diferentes origens culturais, géneros e idades. Faça-as sentir, tanto na 
comunicação inicial na promoção como na implementação, que este é um 
lugar sem hierarquia e que as minorias são bem-vindas. 

Preços: Tente manter as taxas de entrada ou as contribuições de custo tão 
baixas quanto possível ou aliviar os participantes de baixos rendimentos 
com conceitos de "pague o que puder/deseje"! 

Tudo isto pode quebrar barreiras, embora pequenas, e assim contribuir para 
a mudança social através da Educação Artística Urbana!  

https://urbart.eu/just-jamming-austria/
https://urbart.eu/just-jamming-austria/
http://www.konverter.cc/
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2.6 Recursos de 

Aprendizagem Auto-

direcionados 

2.6.1 Webinar sobre a Política Cultural da 

UE com o Conselho Europeu de Música 

Módulo 2 
Excursus: O lado político da Educação em Artes 
Urbanas 

Webinar sobre a Política Cultural da UE com o Conselho Europeu de Música  

Instruções O webinar sobre a política cultural da UE pelo Conselho 
Europeu de Música fornece uma visão geral do quadro 
legal e dos atores e intervenientes relevantes na 
política cultural da UE - das instituições da UE às redes 
culturais. 
Pense em que oportunidades de financiamento são 
adequadas à sua organização a nível europeu e 
nacional e faça uma lista!  

Duração 1,5 h 

Ligações Webinar sobre a Política Cultural da UE com o 
Conselho Europeu de Música / YouTube 
 

 

2.6.2 A arte é uma arma para a mudança 

social 

Módulo 2 Educação em Artes Urbanas para a Mudança Social  

A arte é uma arma para a mudança social  

Instruções Explore o poder das artes para combater e transcender 
o racismo, sexismo, classismo, ou outras formas de 
marginalização, observando este TEDx-Speech da Dra. 
Tammy L. Brown, que usa várias formas de arte e 
artistas como exemplo, incluindo ela própria, e mostra 
porque é que a educação artística e lidar com a arte 

https://www.youtube.com/watch?v=Sxogwp1HraQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sxogwp1HraQ
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pode fazer a diferença e fomentar a mudança social.  
 
Escreva as principais mensagens do discurso. 
 
Pense em projetos ou trabalhos artísticos que participa 
ou que conhece, que possam promover a mudança 
social. 
 

Duração 2 h 

Ligações Arte é uma arma para a mudança social / Dr. Tammy L. 
Brown / YouTube 
 

 

2.6.3 Corações e Mentes: As Artes e o 

Envolvimento Cívico 

Módulo 2 Educação em Artes Urbanas para a Mudança Social  

Corações e Mentes: As Artes e o Envolvimento Cívico  

Instruções Leia o relatório de Nick Rabkin para "The James Irvine 
Foundation" sobre a correlação entre a 
educação/participação artística e a participação cívica.  
 
Escreva uma revisão crítica (1x página A4) do artigo a 
partir da perspetiva de um praticante, baseando-se nas 
suas próprias experiências em Educação Artística.  

Duração 3,5 h 

Ligações Hearts and Minds report para a Fundação James Irvine 
por Nick Rabkin 

 

2.6.4 Género & Criatividade: Progresso 

sobre o precipício 

Module 2 Educação em Artes Urbanas para a Mudança Social  

Género & Criatividade: Progresso sobre o precipício  

https://www.youtube.com/watch?v=7o6kbRBFLdI
https://www.youtube.com/watch?v=7o6kbRBFLdI
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED598975.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED598975.pdf
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Instruções Leia o primeiro capítulo do relatório e tome notas.  
 

• Como é a situação no seu país? Encontra o seu país nos 
gráficos, por exemplo, na página 14? É como esperava?  
 

• O que podem ser ideias para contrariar as lacunas de 
representação e participação? 

Duration 1,5 h 

Links Gender and Creativity: Progress on the precipice 

 

2.6.5 Escola de DJ Turntablista 

Módulo 2 Educação em Artes Urbanas para a Mudança Social  

Escola de DJ Turntablista 

Instruções Veja o site da "Turntablista" - a escola de DJs para 
mulheres, fundada por uma mulher com o objetivo de 
criar um forte modelo feminino para músicos 
aspirantes.  
 
Estava ciente da falta de representação feminina no 
mundo dos DJs? Quantas DJs femininas conhece? 
 

Duração 1,5 h 

Ligações Website Turntablista  

 

2.6.6 Educar para a Mudança Social 

através da Arte 

Módulo 2 Educação em Artes Urbanas para a Mudança Social  

Educar para a Mudança Social através da Arte  

http://turntablista.com/en
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Instruções Leia o ensaio de Dipti Desai sobre educação artística e 
justiça social, como as relações de poder coloniais 
moldaram a disciplina da educação artística, e sobre a 
capacidade das artes para desafiar as relações de poder 
hierárquicas. 
 
Quais são as mensagens chave do texto? Escreva-as e 
compare-as com os objectivos que a sua organização 
persegue nas suas atividades. 
 
Que medidas pode tomar na sua organização para 
quebrar as estruturas de poder? 
 

Duração 3 h 

Ligações Educar para a Mudança Social através da Arte: um 
Recálculo Pessoal por Dipti Desai  

 

2.6.7 Brunnenpassage 

Módulo 2 
Educação em Artes Urbanas para a Mudança Social   
A Diversidade Social/Cultural como um fator de desafio 

Brunnenpassage 

Instruções Leia sobre Brunnenpassage, um "espaço artsocial" num 
distrito descentralizado em Viena e veja o vídeo com o 
diretor artístico. Pode também ver o trailer da 
organização (2º link abaixo) 
 

• Como é que esta organização promove a coesão 
entre os diversos grupos no seu trabalho? 

• Quais são os principais tópicos e desafios sociais 
com que estão a trabalhar? 

• Quais são os diferentes níveis do seu trabalho, de 
acordo com o diretor artístico?  

• Na sua opinião, como é que o Brunnenpassage 
contribui para a mudança social? 

• Que ligações pode fazer ao seu próprio trabalho?  
• Será que algumas das abordagens do 

Brunnenpassage também se aplicam ao seu 
trabalho?  
 

Escreva um pequeno rascunho para um conceito de 
projecto a ser implementado dentro da sua área, que 
aborde estes tópicos.  

Duração 1,5 h 

https://aaep.osu.edu/sites/default/files/2020-10/desai_educating_for_social_change_through_art-_a_personal_reckoning.pdf
https://aaep.osu.edu/sites/default/files/2020-10/desai_educating_for_social_change_through_art-_a_personal_reckoning.pdf


62 
 

 

Ligações Brunnenpassage: um espaço para a produção 
participativa de arte / Artigo 
Espaços participativos / YouTube 
Brunnenpassage Trailer / YouTube 
 

 

2.6.8 Metrolinguismo, superdiversidade e 

salas de aula europeias - Education Talks 

Módulo 2 Educação e Linguagem das Artes Urbanas  

Metrolinguismo, superdiversidade e salas de aula europeias - Education 
Talks 

Instruções Este recurso fornece uma visão geral das definições dos 
conceitos de metrolinguismo e superdiversidade e traça o 
cenário crescente de multiculturalismo, diferentes 
origens e línguas nos espaços de aprendizagem em toda 
a Europa. 
 

Duração 1,5 h 

Ligações Metrolinguismo, superdiversidade e salas de aula 
europeias - Education Talks / YouTube    
Super-diversidade nas sociedades explicada por Steven 
Vertovec / YouTube   
 

 

2.6.9 Kit de Ferramentas da Diversidade 

Módulo 2 Educação em Artes Urbanas e minorias  

Kit de Ferramentas da Diversidade: Um guia para discutir identidade, poder 
e privilégios 

Instruções Leia o guia para discutir a Identidade, Poder e Privilégio 
desde a introdução até aos "Acordos Comunais".  
 

• Faça anotações sobre a estrutura e o impacto do 
guia. 
 

• Discuta em grupo ou reflita por si mesmo: como 
pode isto ser aplicado ao seu trabalho na sua 
língua e país específicos? 

https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/brunnenpassage-a-space-for-participatory-art-production/
https://innovationinpolitics.eu/showroom/project/brunnenpassage-a-space-for-participatory-art-production/
https://www.youtube.com/watch?v=sY-hX8tHMmI&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=gzGIIexEE54
https://www.youtube.com/watch?v=7K-G6U0EsPQ&t=175s&ab_channel=SchoolEducationGateway
https://www.youtube.com/watch?v=7K-G6U0EsPQ&t=175s&ab_channel=SchoolEducationGateway
https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38&ab_channel=LatestThinking
https://www.youtube.com/watch?v=5-AHVnHxT38&ab_channel=LatestThinking
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Duração 1,5 h 

Ligações https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-
guide-to-discussing-identity-power-and-
privilege/#socialjustice 
 

 

2.6.10 SoPHIA 

Módulo 2 
Não apenas por agora, alcance um impacto 
sustentável! 

SoPHIA: Modelo de Avaliação de Impacto do Património Holístico  

Instruções Explore o SoPHIA - Modelo de Avaliação de Impacto do 
Património Holístico e dê uma olhada na abordagem 
de três eixos: Domínios, Pessoas e Tempo. Nesta base, 
prepare um pequeno projeto conceptual para um local 
de património na sua cidade. 
 

Duração 2,5 h 

Ligações SoPHIA - Modelo de Avaliação de Impacto do 
Património Holístico 

 

2.6.11 Galeria Ort 

Módulo 2 
 

Como desmarginalizar e ultrapassar as fronteiras 
culturais? 

SoPHIA: Modelo de Avaliação de Impacto do Património Holístico 

Instruções Leia sobre a Ort Gallery em Birmingham, Reino Unido, 
no blog EPALE abaixo e depois dê uma vista de olhos 
no seu website. Quais as abordagens ao trabalho 
comunitário e workshops que mais o entusiasmaram? 
Existem ideias que pode implementar na sua 
organização? 
Se assim for, leve as suas notas de volta ao trabalho e 
partilhe-as com os seus colegas! 
 

Duração 1,5 h 

https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity-workshop-guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/#socialjustice
https://model.sophiaplatform.eu/
https://model.sophiaplatform.eu/
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Ligações Ort Gallery em Birmingham, Reino Unido / Artigo 
 
Ort Gallery website   

 

2.7 Atividades Práticas 

2.7.1 Questionário de Urbanização 

Actividade n°: 
1 

Módulo 3  

Questionário de Urbanização  

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural 

Instrução Num ambiente de formação com participantes de 
diferentes países, organize um questionário sobre a 
urbanização de cada país de origem.  
 
Para isso, o docente precisa de saber antecipadamente de 
que países os participantes vêm, para criar um gráfico 
(como acima). Após o jogo de adivinhação, o significado 
transnacional da urbanização pode ser discutido em 
conjunto. 
 

 

2.7.2 Passos Horizontais-Verticais 

Actividade n°: 
1 

Módulo 2 
Cuidar das identidades na 
comunidade 

Passos Horizontais-Verticais 

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/ort-gallery-relationship-between-art-community-and-adult-education
https://ortgallery.co.uk/
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Introdução Este exercício visa mostrar e refletir posições de privilégio e 
marginalização dentro da sociedade, como o exemplo do 
grupo. Note-se que este exercício não deve ser 
implementado com grupos de pessoas de comunidades 
marginalizadas.   
 
A implementação requer sensibilidade a fim de não criar 
hierarquias dentro do grupo. Os resultados individuais 
servem apenas para a auto-reflexão dos participantes e não 
devem ser partilhados entre eles. 
 
Para começar, deixe os participantes sentarem-se com 
uma caneta e um pedaço de papel. Eles devem desenhar 
uma linha vertical ou horizontal de acordo com as 
perguntas, respondendo-as assim por si próprios. Pode, 
claro, mudar, adicionar ou deixar de fora algumas 
perguntas, escolhendo aquelas que achar mais adequadas 
para o seu país, o seu grupo e o tópico do seu 
workshop/curso.  
 
As perguntas devem ser respondidas pelos participantes 
com base nas suas experiências e características.  
 

Materiais Papéis e canetas 

Instruções Em cada caso, desenhe uma linha horizontal ou uma linha 
vertical de cada vez. Quando em dúvida, deixe o papel livre. 
A infância é considerada até aos 18 anos de idade.  
 

1. Desenhe uma linha horizontal se for homem; uma 
linha vertical se for mulher.  

2. Desenhe uma linha horizontal se (a maioria das 
pessoas) o descreveria como branco. Desenhe uma 
linha vertical se (a maioria das) pessoas o descreveria 
como um BIPoC (Negro, Indígena, e Povo de Cor).  

3. Desenhe uma linha horizontal se for capaz de ter 
corpo; uma linha vertical se tiver uma deficiência.  

4. Desenhe uma linha horizontal se teve dois pais vivos 
durante a infância. Desenhe uma linha vertical se 
teve um ou nenhum dos pais durante a infância.  

5. Desenhe uma linha horizontal se a sua família 
pudesse sempre fornecer comida suficiente ao 
crescimento; desenhe uma linha vertical se não 
tivesse sempre comida suficiente. 

6. Desenhe uma linha horizontal se vivia no que sentia 
ser um bairro seguro; desenhe uma linha vertical se 
não se sentia seguro no seu bairro. 

7. Desenhe uma linha horizontal se os seus pais 
estivessem sempre empregados; desenhe uma linha 
vertical se por vezes os seus pais estivessem 
desempregados. (Isto pode significar um ou ambos, 
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dependendo de qual era a norma). 
8. Desenhe uma linha horizontal se um dos seus pais 

com tiver um diploma universitário.  Desenhe uma 
linha vertical se nenhum dos seus pais tinha um 
diploma universitário. 

9. Desenhe uma linha horizontal se um dos pais o 
ajudou regularmente com os trabalhos de casa; 
desenhe uma linha vertical se nenhum dos pais o 
ajudou regularmente. 

10. Se alguma vez tentou mudar a sua aparência, 
maneirismos, sotaque ou comportamento para evitar 
ser julgado ou ridicularizado, desenhe uma linha 
vertical. 

11. Se foi levado para galerias de arte, museus, eventos 
desportivos ou peças de teatro pelos seus pais, 
desenhe uma linha horizontal 

12. Se a sua escola foi conduzida numa língua que não 
foi a sua primeira língua, desenhe uma linha vertical.  

13. Se estudou a cultura dos seus antepassados na 
escola primária, desenhe uma linha horizontal.  

14. Se viu membros da sua raça, grupo étnico, sexo ou 
orientação sexual retratados na televisão em papéis 
degradantes, trace uma linha vertical.  

15. Se alguma vez se sentiu desconfortável com uma 
piada relacionada com a sua raça, etnia, capacidade, 
género ou orientação sexual, mas não se sentiu 
seguro para enfrentar a situação, trace uma linha 
vertical. 

16. Se alguma vez foi vítima de violência relacionada 
com a sua raça, etnia, capacidade, sexo ou orientação 
sexual, trace uma linha vertical. 

 
Conclusão/ 
Reflexão 

Questões de Reflexão/Discussão para Passos Horizontais-
Verticais: 
 

• O que vê ao olhar para as suas linhas horizontais e 
verticais? 

• O que lhe passou pela cabeça enquanto desenhava 
as linhas? 

• Qual das declarações achou mais significativas ou 
que abriram os olhos? Porquê? 

• Qual das afirmações, se é que alguma, magoou? 
Porquê? 

• Como é que a classe social e o privilégio estão 
ligados ao preconceito? 
 

Comentários 
adicionais 

(Fonte: 
Comissão Universitária para a Diversidade, Equidade e 
Acção Afirmativa / Brochura ) 

https://intraweb.stockton.edu/eyos/affirmative_action/content/docs/Interactive%20Diversity%20Booklet%2010-14-2011%20Rev%203_1_16.pdf
https://intraweb.stockton.edu/eyos/affirmative_action/content/docs/Interactive%20Diversity%20Booklet%2010-14-2011%20Rev%203_1_16.pdf
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2.7.3 Quem Eu Sou - Poemas 

Actividade n°: 
1 

Módulo 2 
Cuidar das identidades na 
comunidade 

Quem Eu Sou - Poemas 

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural, membros da comunidade  

Introdução Esta atividade inicia um processo introspetivo activo 
enquanto continua a proporcionar oportunidades para que 
os indivíduos façam ligações entre si. Os participantes 
escrevem pequenos poemas, começando cada linha com 
"Eu sou", encorajando-os a descrever nas suas próprias 
palavras quem eles são e o que é saliente para as suas 
identidades. Em qualquer tentativa de aumentar a 
consciência e encorajar o auto-desenvolvimento, é crucial 
envolver os participantes em atividades que apelam à 
introspeção e auto-reflexão. É também importante 
proporcionar oportunidades para os participantes fazerem 
ligações através, e mesmo dentro, das fronteiras da 
identidade. A atividade "Quem eu sou" pode fornecer um 
ponto de partida para encorajar o pensamento auto-
reflexivo e a introspecção.   
 

Materiais Papéis e canetas 

Instruções Peça aos participantes para demorarem dez a quinze 
minutos a escrever um poema chamado "Quem Eu Sou". 
Instrua-os que a única regra é que cada linha deve 
começar com as palavras "Eu sou...". Deixe-a aberta à sua 
interpretação tanto quanto possível, mas sugira que eles 
podem, se desejarem, incluir declarações sobre a sua 
origem regional, étnica, religiosa, etc.; memórias de 
diferentes pontos das suas vidas; interesses e passatempos; 
lemas ou credos; frases favoritas; tradições e costumes 
familiares; e tudo o mais que defina quem eles são. Não se 
esqueça de lhes dizer que eles irão partilhar os seus 
poemas. 

Conclusão/ 
Reflexão 

A fim de assegurar que todos tenham a oportunidade de 
partilhar a sua história, pode considerar dividir o grupo em 
diversos pequenos grupos de 8-10, se necessário. Dê aos 
participantes a opção de ler os seus poemas ou de partilhar 
partes dos seus poemas de memória. 
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Comentários 
adicionais 

Pontos a lembrar:  
Porque alguns indivíduos incluirão informações muito 
pessoais, alguns podem hesitar em ler os seus poemas, 
mesmo em pequenos grupos. É por vezes eficaz em tais 
situações que os facilitadores partilhem primeiro os seus 
poemas. Considere partilhar o seu poema antes de pedir 
aos participantes para escreverem os seus próprios 
poemas. Se se tornar vulnerável, outros ficarão mais à 
vontade para fazer o mesmo. Se um participante não 
estiver pronto para ler o seu poema, não o force. Talvez eles 
estejam prontos mais tarde, talvez eles desejem guardá-lo 
para si próprios, o que é para ser respeitado. 
 
Não deixe de dar tempo para que todos possam falar, quer 
lendo os seus poemas ou partilhando-os de memória.  
 
Se estiver a usar isto como uma atividade final, não é 
necessário muito processamento. Encoraje os aplausos e 
agradeça a todos por partilharem a sua poesia.  
 
Se usar esta atividade no meio de uma aula ou oficina, 
tenha algumas perguntas de processo prontas. Quando 
todos tiverem partilhado, pergunte aos participantes como 
se sentiram ao escrever e partilhar os seus poemas.  
 
Pergunte o que, se houver alguma, liga as pessoas umas 
com as outras a partir desta atividade. Quais foram 
algumas semelhanças entre poemas? Algum destes o 
surpreendeu?  
 
Também pode considerar pedir às pessoas para se 
levantarem e falarem com alguém com quem ela ou ele 
sentiu uma ligação através da poesia. 
 
(Fonte: Equity Literacy Institute e EdChange / Website) 
 

 

2.7.4 Como é que é a Igualdade de 

Género? 

Atividade n°: 1 Módulo 2  

Educação em Artes Urbanas e Género  

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural, membros da comunidade  

http://www.edchange.org/multicultural/activities/poetry.html
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Introdução Como a arte pode ser uma forma de se expressar, também 
pode ser uma ferramenta para expressar e visualizar 
sentimentos, ideias e ideais. Em vez disso, ou para além de 
abordar o tema da igualdade de género de uma forma 
teórica com o seu grupo, trata-se de lidar com o tema de 
uma forma artística. 

Materiais Qualquer tipo de material para desenhar e/ou pintar, como 
tinta óleo/acrílica, tinta de cor de água, e/ou lápis de cera, 
lápis de cera, ou o que quiser ou puder fornecer.   
 
Papel: alguns pedaços de papel de cada tamanho para 
cada participante - talvez em cores diferentes 
 

Instruções Pede-se aos participantes que pensem em como seria a 
igualdade de género para eles. O que isso significa 
especialmente para eles, pessoalmente. 
 
Então, todos são convidados a visualizar a sua ideia de 
"como é que é a igualdade de género" como uma pintura 
ou desenho. 
 
Lembre-se: não há certo ou errado, não há melhor ou pior, 
nem mais ou menos belo. Não se trata de técnica, mas de 
se expressar de uma forma artística e de visualizar as suas 
ideias e pensamentos. 
 

Conclusão/ 
Reflexão 

Os participantes são convidados a apresentar as suas obras 
de arte e a dizer aos outros do grupo o que estão a 
expressar com elas e o que significa para eles a igualdade 
de género. 
 

Comentários 
adicionais 

Esta atividade foi inspirada por um projeto da ONU 
Mulheres: Mulheres da ONU / Website 

 

2.7.5 sons::urbanos 

Actividade n°: 
1 

Módulo 2 
Educação em Artes Urbanas para a 
Mudança Social 

Urbano::sons 

Grupo alvo Membros da comunidade 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/6/what-does-gender-equality-look-like
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Introdução "Como soa o espaço urbano" é a pergunta inicial que os 
participantes usam como base para examinar a estética e, 
em particular, o ambiente acústico de diferentes lugares 
no espaço urbano.  
 
Neste workshop, é oferecido aos participantes um 
confronto sensual com o seu ambiente, e a sua própria 
criatividade é estimulada e promovida através de uma 
abordagem técnica.  
 
Eles experimentam o que significa abordar um tópico por 
meios estéticos e usar as impressões recolhidas de forma 
criativa e diferente. Ao mesmo tempo, na segunda parte da 
atividade, eles aprendem algo sobre a mistura de música 
de uma forma criativa e lúdica. 
 

Materiais • Smartphone 
• Auscultadores adaptados para o smartphone 
• Uma aplicação de produção musical à sua escolha. 

Veja aqui. 
 

Instruções Nesta atividade, os participantes são enviados para o 
exterior em grupos de 1-3 pessoas e são convidados a 
passear pela cidade e a ter cuidado com os ruídos que 
ouvem na zona urbana.  
 
Quais os sons que chamam a sua atenção?  
 
É-lhes pedido que usem os seus smartphones para gravar 
aqueles ruídos que acham mais interessantes e que podem 
não ser reconhecidos por outros imediatamente enquanto 
os ouvem.  
 
Pode ser um som específico de uma ferramenta num local 
de construção, a faca de cortar carne num talho, ou algo 
semelhante.  
 
Diga-lhes para terem em mente, que eles vão misturar 
uma peça musical com eles, para que já possam procurar 
sons e ruídos que possam querer usar lá. As gravações não 
devem durar mais do que 5-10 segundos. 
 
Depois dos subgrupos se encontrarem novamente, eles 
mostram uns aos outros os sons que gravaram. Que tipo de 
ruídos é que eles encontraram? Os outros conseguem 
adivinhar de onde vêm os sons?  
 
No passo seguinte, os participantes devem descarregar 
uma mistura de som à sua escolha (ou à sua) (algumas 
recomendações, assim como vídeos tutoriais, que poderá 

https://weraveyou.com/tech/best-music-making-apps/


71 
 

 

encontrar aqui).  
 
Conte em algum tempo para que os participantes se 
familiarizem com o aplicativo e o experimentem. Quando 
se sentem (mais ou menos) à vontade para usar a 
aplicação, são então convidados a planear a sua peça e 
depois a misturar as suas gravações sonoras, de acordo 
com o seu plano.  
 
A sua criatividade não deve ser limitada, por isso não há 
regras específicas. É mais importante, que não haja 
qualquer pressão de desempenho - cada grupo pode ir o 
mais longe que quiser ou puder. Se alguns participantes 
tiverem conhecimentos prévios sobre mistura musical, 
podem partilhá-los com os outros. Neste caso, pode ser útil 
distribuí-los a diferentes grupos desde o início, para que 
cada grupo possa tirar partido das suas capacidades.  
 

Conclusão/ 
Reflexão 

No final, eles devem guardar e exportar os ficheiros de 
música e cada um apresenta-os aos outros grupos. Neste 
ponto há também a possibilidade de reflexão sobre os sons 
urbanos e o seu processamento em música. 
 

Comentários 
adicionais 

Esta atividade é baseada no urban:sounds, que foi 
desenvolvido pela EDUCULT em Viena. 
 
A atividade "Sons Urbanos" pode ser feita não só com a 
gravação e processamento de sons, mas também com 
imagens e vídeos. Em vez de música, é possível criar 
visuais, colagens, etc. Existem também aplicações 
adequadas e fáceis de usar para isto. Como no 
trabalho::sons, também é possível uma combinação para 
criar vídeos musicais inteiros.  
 
Com base nas competências específicas de educação 
artística dos formadores, podem também ser feitos outros 
desenvolvimentos ou reinterpretações. O núcleo desta 
atividade consiste em explorar esteticamente o espaço 
urbano de forma independente e documentá-lo de alguma 
forma. Os resultados desta viagem de investigação criativa 
serão então processados numa pequena obra de arte em 
formato de oficina sob supervisão. 
 

 

https://weraveyou.com/tech/best-music-making-apps/
https://educult.at/en/kulturmanagement/worksounds-sound-images-of-the-work-world-2020-21/
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3. DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO ATRAVÉS 

DA EDUCAÇÃO DE      RTS 

URBANAS 

 

 
 

 

 

 

 

O nosso terceiro e último módulo centra-se no Desenvolvimento 
Comunitário através da Educação em Artes Urbanas. Ao longo deste 
Pacote de Formação esclarecemos como a Educação para as Artes 
Urbanas pode mudar o nosso ambiente, a nossa sociedade e nós 
próprios. O terceiro Módulo vai levá-lo ao nível local: como podem os 
educadores implementar Atividades de Educação Urbana com grupos 
marginalizados para apoiar o desenvolvimento comunitário?  

O Módulo 3 irá focalizar-se no seguinte: 

● Como os educadores de artes urbanas podem levar estas práticas à 
sua comunidade 

● Como a Educação em Artes Urbanas pode estar ao serviço da 
comunidade 

● A Abordagem de Desenvolvimento Comunitário Baseada em 
Ativos 
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3.1 Comunidades e Desafios Sociais 
Os aspetos sociais e culturais na educação desempenham um papel 
significativo na definição de tendências de desenvolvimento futuro das 
pessoas, da sociedade e do seu ambiente circundante. Eles são os meios 
pelos quais as pessoas se podem compreender melhor umas às outras e ao 
mundo em que vivemos.33 Os países estão constantemente à procura de 
novas formas de lidar com as oportunidades, os desafios, as origens 
irregulares e a riqueza que vêm com uma economia cada vez mais em 
mudança, misturada com as mudanças demográficas. Como se afirma nos 
Módulos 1 e 2, o alinhamento da educação de adultos , da educação artística 
e dos espaços urbanos pode estabelecer o caminho para a equidade social 
ao abordar os desafios sociais, melhorando a inclusão social, o 
desenvolvimento e a igualdade. A educação em contextos comunitários é 
uma forma eficaz de responder à tarefa de enfrentar as necessidades e 
desafios sociais através da promoção da aprendizagem ao longo da vida, 
para capacitar as pessoas com consciência, informação e competências, e 
para promover o envolvimento local, esperando contribuir para melhorar a 
sociedade e o crescimento local. 

As Nações Unidas definem o 
desenvolvimento da comunidade como 
"um processo em que os membros da 
comunidade se reúnem para tomar 
medidas coletivas e gerar soluções 
para problemas comuns".34 É um 
conceito amplo, aplicado às práticas dos 
líderes cívicos, ativistas, cidadãos 
envolvidos e profissionais para melhorar 
vários aspetos das comunidades, 
tipicamente com o objetivo de construir 
comunidades locais mais fortes e 
resilientes que sejam centros de 
desenvolvimento e integração positiva 
dos seus membros, um espaço seguro que tenha um lugar para todos.  

 

3.2 Ao Serviço da Comunidade  
A Educação Artística tem o poder de alcançar as pessoas através de uma 
linguagem diferente; tem o potencial de envolver as pessoas através de 
uma forma comum de comunicação. A educação artística na comunidade 

 
33 E.A. Nozhin, 2005. p. 3 
34 Jackson, Maria Rosario e Florence Kabwasa-Green. 2007. Desenvolvimento do Espaço 
Artístico: Fazendo o caso, p.21  

Atividade 3.1 

A arte pode fazer a diferença 
na comunidade? Se estiver a 
trabalhar com pessoas de 
diferentes origens e de 
diferentes culturas, elas podem 
ter uma visão interessante 
sobre o impacto das artes na 
sua perspetiva. Implemente as 
Palavras de Impacto da 
Atividade Prática disponível no 
final deste módulo.  
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age como um catalisador que estimula comportamentos para o 
desenvolvimento, inclusão e educação da comunidade. A educação artística 
é o denominador comum entre estes conceitos.  

Dentro da Educação Artística para as comunidades, não se trata apenas da 
educação "pura" da arte, mas de capacitar grupos especiais de pessoas, 
relacionados com o ambiente social, a sua comunidade, as suas 
experiências, os seus sentimentos e identidade partilhada. Além disso, a 
educação artística baseada na comunidade pode promover a aprendizagem 
contextual sobre arte e cultura locais,35 o que é importante para a Educação 
Artística Urbana centrada em ter um impacto social.  

 

 

 

 

O alinhamento das artes e da comunidade em muitos contextos pode 
aumentar a consciência da comunidade sobre os desafios sociais. Uma 
comunidade onde as pessoas participam em atividades culturais tem um 
maior potencial de ligação, cuidado e desenvolvimento social.  

Os atuais desafios sociais envolvem muitas áreas, desde a migração, 
desigualdades sociais e económicas, corrupção, pobreza, igualdade de 
género ou violência, promoção da saúde, ambiente e sustentabilidade, 
renovação urbana, revitalização do espaço, fortalecimento da comunidade, 
inclusão social e diversidade cultural. Democracia, justiça social e sociedade 
civil dependem todos dos indivíduos que integram a comunidade e da sua 
capacidade de falar o seu coração e mente. Porque não dar-lhes uma voz?  

 

 

 

 

 

 

Por isso, podemos descrever educadores de arte e atividades ao serviço das 
comunidades como impulsionadores da inclusão e desenvolvimento social. 

 
35 ibidem. 

Recurso SDL 
Dê uma olhada no recurso de aprendizagem autodirigida Construção de 
Comunidade e Lições sobre Prática Colaborativa entre Artistas e 
Desenvolvedores Comunitários 

Recurso SDL 
A Educação para as Artes Urbanas pode ter objectivos diferentes, e passar 
em revista praticamente qualquer obstáculo, desafio ou tema que nós, 
como educadores, queiramos abordar com as nossas comunidades. 1 Para 
ilustrar isto, pode dar uma vista de olhos ao recurso Developing Art-Driven 
Spaces In Marginalised Communities, ele explica que a arte num espaço 
público não é simplesmente arte no espaço público urbano, mas é uma 
forma de aproximar as pessoas contra preconceitos.  

https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
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Desta forma, as identidades e os comportamentos culturais são incluídos, 
algo novo é criado com eles, o património cultural é preservado, e a 
diversidade social e a justiça é promovida.  

 

 

 

 

 

3.2.1 Trabalhar em e com comunidades 

marginalizadas    

Atores 
Os atores envolvidos na Educação Artística Urbana baseada na comunidade 
são as próprias comunidades e os educadores. Aqui, a compreensão e a 
comunicação entre eles desempenham um papel importante. No caso dos 
educadores, é importante ter uma certa perspetiva/conhecimento para 
trabalhar com as comunidades que são afetadas pelas desigualdades 
sociais, que vimos no Módulo 2 - Cuidar das identidades na comunidade. O 
foco principal é o impacto social da abordagem da educação artística e a 
promoção de valores como justiça, equidade, transformação e mudança 
entre aqueles que mais sentem falta36 .  

Contexto 
Como educador, temos de estar bem informados sobre o contexto das 
comunidades com quem trabalhamos, a fim de fazer um uso eficiente da 
Educação Artística Urbana como um instrumento de coesão social e 
desenvolvimento comunitário. As comunidades têm relações e sentimentos 
interpessoais37 mas também são estruturadas parcialmente pelo espaço 
onde as interações emergem.38 Estas interações e espaços físicos devem ser 
reconhecidos quando se trabalha com o espaço urbano e projetos de artes 
urbanas. 

Relacionamentos 
Além disso, a posição de um educador em geral representa uma relação de 
poder que deve ser reconhecida. Essa posição pode ser usada para capacitar 
e dar a todos os participantes a possibilidade de se sentirem confortáveis e 

 
36 Darlene E. Clover, Kathy Sanford, Lorraine Bell e Kay Johnson. 2016, p. 11  
37 David W. Minar e Scott A. Greer. 2007, p. 4  
38 Ibid. 

Recurso SDL 
No seguinte recurso, veja um documentário sobre um famoso projeto de 
arte comunitária para refletir mais sobre a relação entre Educação Artística 
Urbana, comunidades e arte socialmente envolvida. Para ilustrar isto, pode 
ver o inspirador documentário "Ritmo é isto!", e "Ópera, eu gosto de ti". 
  

file:///C:/Users/clive/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R4JLO2CE/Rhythm_is%23_3.6.1_
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à vontade. Portanto, o educador tem a responsabilidade ética de se envolver 
com uma comunidade de uma forma justa e igualitária.  

Comunicação  
Acima de tudo, porém, é o método de comunicação. Ele pode ajudar a 
estabelecer regras simples de comunicação, dar voz a cada participante da 
comunidade, mostrar apreço por outras contribuições ou introduzir 
métodos não verbais de comunicação. Isto contribui para a coesão e, por 
sua vez, para a mudança e desenvolvimento social. Veja o envolvimento 
com diversos grupos como uma oportunidade para se conectar com 
questões sociais e culturais, e refletir sobre as suas experiências, cada uma 
das quais pode contribuir para desenvolver uma identidade mais 
completamente integrada, dentro de uma comunidade diversificada. 

Para compreender o 
impacto da educação 
artística, talvez queira dar 
uma vista de olhos à história 
de sucesso URB_ART 
"Acessibilidade". Na Islândia, 
Margrét M. Norðdahl criou 
um espaço para os seus 
estudantes de arte:  O 
progresso na educação é 
marcado pela inclusão de 
diferentes grupos 
marginalizados: mulheres, 
pessoas de diferentes etnias 
e, finalmente, pessoas com deficiência.  

"Um mundo artístico inclusivo é uma decisão que precisamos de tomar .”.  

 

Veja a história de sucesso URB_ART "Empower through Theatre e 
"Breakdance and Graffiti Jams in the city centre". O teatro PIF'H dá poder às 
comunidades em risco de exclusão social, atua na defesa dos seus direitos e 
encoraja a participação cívica. Acima de tudo, visa criar uma consciência 
social e oferecer ferramentas às comunidades desfavorecidas para 
transformar a sua realidade, nomeadamente, para ajudar os migrantes a 
aprenderem sobre a comunicação sociocultural.  

FOTO: Acessibilidade, Islândia 

https://urbart.eu/accessibility-iceland/
http://www.margretexample.com/
https://urbart.eu/empower-through-theatre-portugal/
https://urbart.eu/breakdance-and-graffiti-jams-in-the-city-centre-slovenia/
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FOTO: Empoderamento através do Teatro, Portugal  

A educação e intervenções não formais são muitas vezes promovidas em 
vários temas com grupos desfavorecidos dentro das comunidades, tanto os 
que têm origens culturais diversas como os que não as têm. No contexto 
das artes urbanas, como exemplo, o recurso da Galeria de Arte Urbana de 
Lisboa (GAU)39 partilha a implementação bem-sucedida de vários projetos 
de artes urbanas sociocomunitárias em bairros criticamente desfavorecidos; 
aqueles que sofrem de condições sociais e económicas negativas, conflitos 
interétnicos, problemas relacionados com a droga, elevadas taxas de 
abandono escolar. 

 

FOTO: Breakdance e Graffiti Jams no Centro da Cidade, Eslovénia  

 

 
 

39 cf. https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon -eng.pdf  

https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/cities/content/lisbon-eng.pdf


78 
 

 

 

 

Acima de tudo, o objetivo destas intervenções é promover experiências de 
vida inclusivas que possam superar barreiras sociais e culturais , incorporar 
elementos culturais e, portanto, encorajar a inclusão social e o bem-estar da 
comunidade.  

A Educação em Artes Urbanas em contextos comunitários atua como uma 
atividade social: envolve partilhar, colaborar, construir relações e integrar o 
espaço com os outros. Há cada vez mais provas de que a participação na 
arte desenvolve o pensamento criativo transferível através de todas as áreas 
do conhecimento. Ela ensina-nos a ligar diversas ideias e experiências.  

3.3 Caro(a) Educadores... 

3.3.1 Envolver grupos marginalizados 

Uma comunidade é definida pelas pessoas que a compõem. Por onde elas 
estão, o que fazem, no que estão interessadas, ou como se identificam. Cada 
comunidade é diferente, englobando diferentes esferas e diferentes 
identidades. A homogeneidade pode por vezes ser aparente, mas a 
diversidade está sempre presente nos 
grupos.  

Para se comprometer a trabalhar com 
diversas comunidades, precisa de fazer 
com que cada indivíduo se sinta 
acolhido, incluído, reconhecido e, acima 
de tudo, respeitado. Ignorando as 
dissemelhanças e diferenças atuais, 
podemos não compreender as 
necessidades de algumas pessoas. O 
reconhecimento das diferenças de 
religião, orientação sexual, socio-
economia, e origens são importantes 
para ajudar na criação de um ambiente que acolhe as diferenças e 
estabelece as bases para se tornar mais inclusivo.  

O primeiro passo neste processo é desenvolver uma compreensão da 
paisagem comunitária e responder a perguntas como, por exemplo:  
  

● Quem está na minha comunidade?  
● Quais são os desafios que estes grupos estão a enfrentar?  
● Qual é a sua relação com o governo local/ minha posição?  

Recurso SDL 
Veja o recurso Arte Pública como Estratégia de Construção Comunitária , 
onde os artistas escutam as pessoas e começam a mudar através do 
envolvimento com a arte. 
 

Atividade 3.2 

Para começar a envolver-se 
com o seu grupo pode 
considerar esta atividade para 
os conhecer através de um 
exercício prático. Implemente 
o PHOTOCHOCK Atividades 
Práticas disponível no final 
deste módulo.  
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● Como posso ultrapassar quaisquer obstáculos remanescentes das 
suas interações anteriores com entidades locais? 

● Quais são os recursos de que disponho?  
● O que é que temos para oferecer para satisfazer as necessidades 

específicas deste grupo? 
 
Ao entrar num processo de envolvimento, é importante reconhecer que as 
comunidades podem muito bem ter relações pré-existentes e experiências 
prévias. Estabelecer e construir relações é a forma de alcançar aqueles que 
foram excluídos. O primeiro passo no processo é encontrar a comunidade 
onde eles estão e começar a ouvir as suas experiências para melhor 
compreender como, como um educador, pode proceder para ultrapassar as 
divisões. Vale a pena considerar a importância de estar atento ao contexto 
da comunidade.  
 
Encontre formas de realçar a importância da arte na comunidade e ajude as 
pessoas a conectarem-se com os seus eus criativos.  
Como podemos conseguir isto?  
 

● Ouvir é um passo crítico. 
● Inquéritos, grupos focais, 

reuniões comunitárias, recolha 
de feedback, follow ups, loops. 

● Envolver-se intencionalmente  
● Educarmo-nos e tornarmo-nos 

culturalmente competentes.  
● Permitir que as pessoas tomem 

as suas próprias decisões. 
● Implementar práticas artísticas que visam incluir qualquer grupo 

marginalizado: estas caracterizam-se pelo intercâmbio mútuo de 
competências e ideias e pelo respeito pela contribuição de todos os 
participantes. 

● Desafie o medo e o preconceito. 
● Diverge do 'acesso' porque a experiência vivida pelos artistas 

marginalizados é central para o processo de desenvolvimento criativo.  
● Pratique a inclusão em todos os níveis e fases do processo criativo, 

incluindo a apresentação e deliberação sobre a arte produzida atrav és 
deste processo. 

● Dar igual prioridade ao processo e ao resultado e incorporar feedback 
contínuo como parte do processo criativo; e não assume nada.  

● Certifique-se de que as pessoas se sentem seguras e respeitadas.  
● Criar um espaço onde ideias podem ser propostas, exploradas, 

escutadas, partilhadas, debatidas, desenvolvidas e apoiadas.  
● Permita todas as opiniões, mesmo as que se opõem. 

Atividade 3.3 

Se estiver a trabalhar com um 
grupo de pessoas de diferentes 
culturas, implemente a 
Atividade Prática - 
Compreender a sua cultura, a 
partir dos exercícios no final 
deste módulo. 
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● Incentivar as pessoas a contribuir e participar no projecto/actividade à 
sua própria maneira e assegurar que as pessoas saibam que a sua 
contribuição é valorizada e reconhecida como parte do sucesso do 
trabalho. 

● A consciência cultural e a adequação são da maior importância. 
Trabalhar com e na comunidade, implica lidar com um vasto leque de 
pessoas. É importante conduzir pesquisas e desafiar os seus 
pressupostos. 
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Excursus: Abertura e encerramento de 
sessões 

É importante dar uma estrutura clara durante as sessões, tanto na 
apresentação do Pacote de Formação em Serviço sobre os módulos de 
Educação em Artes Urbanas, como sobre outros tópicos que os 
educadores estão a abordar. Aqui estão algumas dicas para as aulas de 
abertura e encerramento. 

No início: 

• Comece com um propósito - antes de desenvolver uma 
atividade ou escolher qualquer ferramenta.  

• Use a curiosidade dos alunos como um ponto de partida.  
• Prepare o espaço com intenção. 
• Faça uma ligação com a vida real - e ligue-se ao contexto 

da comunidade. 
• Comece com atividades diferentes: Aqui estão alguns 

exemplos.  

No final: 

• Recapitule o conteúdo em conjunto com os alunos.  
• Dê um espaço aberto a perguntas. 
• Faça uma atividade de cuidado. 

Lidar com situações desafiantes  
Pode não ser fácil envolver-se com pessoas em circunstâncias difíceis 
todos os dias, e algumas situações negativas podem surgir. Lidar com 
incidentes negativos, sentir-se cansado/a e desmotivado/a é uma parte 
normal do ensino e lidar com grupos diversos. Abaixo, encontrará 
algumas dicas para enfrentar estas situações:    

• Saiba que na maioria das vezes as coisas não são pessoais, e as 
pessoas estão na maioria das vezes a lidar com os seus problemas 
que podem projetar nos outros.  

• Fique calmo. Quando uma situação está emocionalmente 
carregada, é fácil ser apanhado pelo calor do momento.  

• Não exija o cumprimento. Por exemplo, dizer a alguém que está 
chateado para ficar calmo e se acalmar só o fará ficar zangado. Em 
vez disso, pergunte à pessoa sobre o que ela está chateada - e 
permita que ela desabafe.  

• Estabeleça limites. É encorajado/a a ouvir e deixar a pessoa 
desabafar, mas também tem o direito/a de ser assertivo/a e dizer: 
"Por favor, não fale comigo assim". 

• Dois por dez. Nesta estratégia, é suposto passar dois minutos 
durante dez dias seguidos a falar com um aluno em risco. A 
advertência é que não pode ser sobre trabalho. Fale com eles sobre 
a sua vida, os seus interesses, e ouça realmente.  
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3.4 A Abordagem do Desenvolvimento 

Comunitário Baseado em Bens (ABCD) 

3.4.1 O Copo está Meio Cheio 

O Desenvolvimento Comunitário Baseado em Ativos (ABCD) é uma forma 
ascendente de trabalhar com as comunidades que se concentra nos pontos 
fortes e ativos da comunidade em vez de se concentrar nos défices e 
problemas. A abordagem ABCD centra-se no "copo meio cheio". 40 

A abordagem ABCD é construída com base em quatro princípios 
orientadores: 

● Centra-se nos bens e pontos fortes da comunidade em vez de 
problemas e necessidades. 

● Identifica e mobiliza os bens, habilidades e paixões individuais e da 
comunidade. 

● É orientado para a comunidade - 'construir comunidades de dentro 
para fora'.  

● É impulsionado pelo relacionamento. 

Ao concentrarmo-nos nos pontos fortes e ativos de uma comunidade, 
podemos criar um quadro muito diferente do quadro baseado nas 
necessidades. Começamos com o que ajuda a tornar a comunidade forte. 
Todas as comunidades têm forças e bens e o ABCD reconhece que todos 
numa comunidade (incluindo indivíduos, grupos voluntários, empresas e 
organizações) têm capacidades, interesses e experiências que podem ajudar 
a fortalecer a sua comunidade. 

Ao usar esta abordagem, as necessidades e preocupações da comunidade 
não são ignoradas, mas o nosso foco muda para os recursos que a 
comunidade deve abordar. Dentro do contexto da Educação para as Artes 
Urbanas, diferentes origens culturais e bens alinhados orientação, 

 
40 cf. https://resources.depaul.edu/abcd-
institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf  

Recurso SDL 
Para mais informações e mais detalhes, veja o recurso autodirigido 
Envolver as comunidades marginalizadas significa melhores decisões.  
Antes, para ter uma melhor compreensão destas práticas, dê uma olhada 
no recurso Engajamento e "Fortalecimento das Comunidades na e através 
da Educação Artística e Projetos", e no Planeamento das Artes e da 
Cultura: Um Conjunto de Ferramentas para as Comunidades apresentando 
práticas para trabalhar com as comunidades. 

https://resources.depaul.edu/abcd-institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf
https://resources.depaul.edu/abcd-institute/publications/Documents/GreenBookIntro%202018.pdf
https://icma.org/articles/pm-magazine/engaging-marginalized-communities-challenges-and-best-practices
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encorajamento e liberdade de expressão, podem ser muito proveitosos para 
abordar indivíduos e comunidades difíceis de alcançar . 

 

 

 

 

 

 

3.5 Abordagem ABCD + Educação em 

Artes Urbanas + Desenvolvimento 

Comunitário 

3.5.1 Construir sobre o Potencial das 

Comunidades como educador  

Os artistas de hoje também têm um papel importante como facilitadores, 
para fazer a ponte entre a educação artística e os projetos comunitários. 
Eles evoluíram para solucionadores criativos de problemas, colaborando 
através de indústrias para abordar questões que afetam pessoas em todo o 
mundo. A melhor maneira de entender isto, é dar uma vista de olhos ao 
recurso Tate Exchange: A Arte da Mudança Social.  

Os educadores podem promover um desenvolvimento social e emocional 
positivo, sequenciando intencionalmente experiências de desenvolvimento 
ao longo dos processos de educação artística, falando com as pessoas sobre 
as suas experiências relacionadas, e proporcionando oportunidades ricas 
para refletir sobre essas experiências numa perspetiva de apoio. 
 

Recurso SDL 
Aqui, dê uma vista de olhos ao recurso de aprendizagem autodirigida 
Desenvolvimento Comunitário Baseado em Bens: Do que está errado ao 
que é forte, isso fornece vários exemplos do que pode acontecer se nos 
concentrarmos no que é forte e ajudar as pessoas a descobrir e usar os 
seus dons para enriquecer aqueles que as rodeiam, e Mapeamento de 
Bens 101. 

https://www.edrawsoft.com/asset-mapping.html
https://www.edrawsoft.com/asset-mapping.html
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Use uma lente de bens: Em vez de olhar através de uma lente de 
necessidade, olhe através de uma lente de bens para traçar o perfil de uma 
comunidade; procure os pontos fortes que podem ser empregues para o 
progresso.  
 
Seja Inclusivo: Desafie todos a participar, a ter uma palavra a dizer, a ser um 
líder. 
 
Mapeie os bens: Avaliar o potencial de uma comunidade é chamado de 
mapeamento de bens. Um mapa de bens pode ser um inventário detalhado 
dos pontos fortes e dos recursos a usar. Alguns exemplos são: Indivíduos, 
Associações/Instituições, Bens Físicos, Ligações, Patrocinadores.  
 
Seja orientado para a ação: Transforme 
o mapeamento em esforços de 
melhoria imediata. 
 
Conduza dando um passo atrás: O 
desenvolvimento bem sucedido de 
uma comunidade baseada em ativos 
implica deliberações coordenadas, 
multipartidas e de baixo para cima, 
juntando-se como um apoio - e não 
como um papel de liderança.   
 

Nutrir um sentido de Propriedade e Orgulho Local: Um sentimento de 
propriedade conduz inevitavelmente à responsabilização.  
 
As pessoas trabalham mais nos objectivos e estão mais dispostas a 
comprometer tempo, dinheiro e influência pessoal para assegurar que os 
projetos sejam bem concluídos. 
 
Muitas pessoas em comunidades desfavorecidas têm bens desconhecidos, 
dons, motivação, e a sua mente para falar. Ao providenciar um espaço que 
permite aos indivíduos educar e empregar os seus bens com orientação e 
liberdade num ambiente artístico abrangente, a construção de 
comunidades torna-se possível. Abaixo, encontrará um exemplo disto na 
prática: O Conceito de Placemaking .  
 

Atividade 3.4 

Se estiver a trabalhar com um 
grupo de pessoas de diferentes 
culturas, implemente a 
Atividade Prática: Caixa do 
Tesouro de Forças, na qual 
pode estruturar todos os 
elementos com que está a 
trabalhar nas comunidades, a 
partir dos exercícios no final 
deste módulo. 
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3.5.2 Trabalho Comunitário: Juntar as 

Pessoas para Tornar a sua Comunidade 

Especial 

Tal como acima, a expressão artística no espaço urbano proporciona um 
sentido de visibilidade, integração e pertença. Através da criação de 
aprendizagem e integração de "espaços" feitos para e para as suas pessoas, 
podemos alinhar a Educação Artística Urbana para empregar os bens das 
pessoas e melhorar a sua ligação e envolvente. 

Os espaços em que as artes e a atividade cultural acontecem são muitas 
vezes os pontos de pulsação das comunidades.  As atividades de Educação 
Artística Urbana podem aproveitar o potencial, a criatividade, a diversidade 
de pensamento dos indivíduos para criar um espaço inclusivo, ativo e 
educativo. As artes são uma resposta à nossa individualidade e a nossa 
natureza pode ajudar a moldar a nossa identidade no espaço urbano.  

FOTO: Modelo de desenvolvimento comunitário baseado em ativos (ABCD). 
Fonte: ABCD: ResearchGate Rethinking the Social Value of Sport Events 
Through an Asset-Based Community Development (ABCD) Perspectiva de 
Desenvolvimento Comunitário Baseado em Bens (ABCD) 

Apreciar o 
que é bom 

Organizar 
um grupo 
de ABCD 

Mapear 
capacidades 

e bens 

Construir 
um Plano 

Mobilizar 
os ativos 

Alavancar 
atividades 
e recursos 
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Um exemplo do ponto de encontro destes conceitos é "Placemaking" - Criar 
espaços no território da comunidade, alinhados com as artes e a 
participação acessível de todas as pessoas pode estimular o envolvimento 
cívico, a interação social, e afetar as condições económicas.  

● Lugar = Geografia + Significado  
● Fazer (Planear) = Criar algo novo ou modificar algo.  
● A identidade do lugar requer pessoas 
● O lugar é definido pelo significado, sentimento e histórias.  

 

 

 

 

 

 

O Conceito de "Placemaking  

O conceito de "placemaking" é sobre a partilha de histórias , e as histórias 
que as pessoas ouvem, ajudam-nas a compreender melhor e a apreciar 
os lugares onde vivem, trabalham e se divertem. O "placemaking" é um 
processo de design orientado para a comunidade, baseado na interação 
humana, simplicidade de ligação humana e diversão. Emprega os bens 
das pessoas através da arte no espaço urbano, para tornar o espaço 
comunitário especial. Promove o envolvimento, socialização, 
responsabilidade e trabalho de equipa. 

É uma "abordagem multifacetada ao planeamento, conceção e gestão 
de espaços públicos". A colocação capitaliza os bens, inspiração e 
potencial de uma comunidade local, com a intenção de criar espaços 
públicos que promovam a saúde, a felicidade e o bem-estar das 
pessoas". 

 

 

 

 

 

Recurso SDL 
Veja o recurso de aprendizagem autodirigida Placemaking and 
Community, e, se estiver interessado, no livro Arts in Place: the arts, the 
urban and social practice as part of the Routledge Research in Culture, 
Space and Identity Series.  
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FOTO: Exemplo de colocação, Fonte: Directório Comunitário Nillumbik 

Embora a arte e a interação através de um simples projeto possam gerar 
espaços que são importantes em todas as comunidades, podem ser 
especialmente significativos nas comunidades marginalizadas que se 
esforçam por melhorar a qualidade de vida e as oportunidades para os 
membros. O que existe que pode transcender diferenças profundas e 
divisões teimosas? O que tem o potencial de se unificar sem barreiras? Falar 
em muitas línguas sem um tradutor? Mencionando uma última vez o nosso 
Inquérito de base sobre Educação Multilingue e Transdisciplinar em Artes 
Urbanas, os inquiridos estavam predominantemente confiantes que o seu 
trabalho contribui para a construção da comunidade local. Quando foram 
convidados a partilhar a sua opinião sobre o porquê disso, muitos 
enfatizaram o poder da expressão artística para integrar grupos excluídos. A 
arte foi iluminada como um meio de contar a sua história, o que 
consequentemente os tornou visíveis e os introduziu a outros membros da 
sociedade e levou a um maior sentimento de pertença para os participantes 
marginalizados. A possibilidade de as artes abordarem problemas políticos 
mais amplos e de se pronunciarem contra questões sociais e políticas, 
reconfirma a Educação Artística Urbana como uma prática inclusiva que 
pode ser divertida, mas também fortalecedora e inspiradora de inovação 
para as comunidades. 

https://urbart.eu/survey/
https://urbart.eu/survey/
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3.6 Anexo: Recursos de 

Aprendizagem Auto-

direcionados 

3.6.1 "Ritmo é isso!"/ "Ópera Eu Gosto de 

Ti" 

Módulo 3 
Excursus: O lado político da Educação em Artes 
Urbanas 

Arte Comunitária para a Mudança Social 
"Ritmo é isso!" 

Instruções Este documentário emocionante e inspirador é sobre 
um projeto do maestro chefe da Filarmónica de Berlim 
Simon Rattle e do coreógrafo Royston Maldoom que 
encena uma performance de dança com 250 jovens, 
com antecedentes muito diferentes e frequentemente 
marginalizados.  
 
Com este exemplo bem conhecido de um grande 
projeto artístico comunitário, embora o principal 
grupo-alvo fossem os jovens, poderá ter uma ideia e 
inspiração ao ver o efeito na de-marginalização que a 
Educação em Artes Urbanas pode ter. 
 

Duração 2 h 

Ligações Trailer / Programa completo na Netflix  
 

"Ópera Eu Gosto de Ti" 

Instruções Descubra e inspire-se na Ópera Eslovena "Ópera Eu 
Gosto de Si". Esta peça foi criada com e para os jovens e 
trata de temas como "marginalização e refugiados".  
 
Veja também o "making of" desta ópera única que foi 
filmada juntamente com os alunos que abandonaram a 
escola. 

Duração 2 h 

https://www.youtube.com/watch?v=kOUl7-gu4Eo
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Ligações Ópera que eu gosto de si / YouTube 
Ópera que eu gosto de si (Making of) / YouTube 

 

3.6.2 Desenvolvimento de Espaços 

Orientados para a Arte em Comunidades 

Marginalizadas 

Módulo 2 
Desenvolvimento Comunitário através da Educação em 
Artes Urbanas 

Desenvolver Espaços Orientados para a Arte em Comunidades 
Marginalizadas 

Instruções Este recurso aborda o desenvolvimento de espaços de arte 
dedicados em comunidades marginalizadas que 
respondem às suas necessidades e desafios sociais. Aborda 
as implicações para este campo, nomeadamente para os 
artistas/educadores, promovendo o desenvolvimento de 
"espaços artísticos" e projetos culturais e artísticos, 
trabalhando com as comunidades marginalizadas. 
 
Depois de se envolver com este artigo, que significado têm 
os "espaços impulsionados pela arte" nas comunidades? 
Quão benéficos podem eles ser? Por favor, faça uma breve 
visão geral/ reflexão de uma página sobre o envolvimento da 
arte com as comunidades marginalizadas. 
 

Duração 2 h 

Ligações Desenvolver Espaços Orientados para a Arte em 
Comunidades Marginalizadas / PDF 

 

3.6.3 Troca de Tate: A Arte da Mudança 

Social 

Módulo 2 Troca de Tate: A Arte da Mudança Social  

Como é que os educadores artísticos e as comunidades interagem?  

https://www.youtube.com/watch?v=223TOCiLPO8&t=1493s
https://www.youtube.com/watch?v=I9CiRIRiHIg&t=48s
https://www.giarts.org/sites/default/files/Developing-Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf
https://www.giarts.org/sites/default/files/Developing-Artist-Driven-Spaces-Marginalized-Communities.pdf
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Instruções Veja a Artista Tania Bruguera e os vizinhos Tate, um 
grupo de residentes do Sul de Londres, falarem sobre o 
"Tate Exchange", um espaço e programa para a 
participação no Tate Modern Museum em Londres. 
Aprenda sobre as possibilidades de inclusão e 
participação de novos públicos e a promoção da 
acessibilidade nas grandes instituições de artes. 
Depois, explore e examine o programa e os seus 
tópicos, projetos e história mais em detalhe no website 
(ver abaixo). 

• Tome notas 
• Conhece projetos semelhantes na sua 

cidade/país? Imagine que tinha a possibilidade 
de iniciar um programa como este no seu país.  

• Que ideias lhe vêm à cabeça? 
Pense no papel da inclusão e da participação nas suas 
atividades de educação artística e como pode adaptá-
las? 
 

Duração 1,5 h 

Ligações Como é que os educadores artísticos e as comunidades 
interagem? / YouTube  
Tate Exchange / Website 

 

3.6.4 A Arte Pública como uma Estratégia 

de Construção Comunitária 

Módulo 2 Troca de Tate: A Arte da Mudança Social  

Arte Pública como uma Estratégia de Construção Comunitária 

Instruções A arte pública e comunitária é um campo vasto e 
diversificado. Neste recurso são apresentados vários casos 
práticos sobre como a arte pública mudou a comunidade e 
abordou questões específicas: ouvir as pessoas e começar a 
mudar através do envolvimento com a arte.  
 
Os artistas de hoje também têm um papel importante como 
facilitadores, para fazer a ponte entre a educação artística e 
os projetos comunitários. Eles evoluíram para 
solucionadores criativos de problemas, colaborando através 
de indústrias para abordar questões que afetam pessoas em 
todo o mundo.  
 
Consegue pensar em alguma forma de os artistas poderem 

https://www.youtube.com/watch?v=9TI9QSAs9gs
https://www.youtube.com/watch?v=9TI9QSAs9gs
https://www.tate.org.uk/tate-exchange
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ajudar a resolver os desafios na sua comunidade? 
 

Duração 1,5 h 

Ligações TedxTalk / YouTube  
 
Artigo de Desenvolvimento Comunitário 

 

3.6.5 Envolvendo e Fortalecendo as 

Comunidades na e através da Educação 

Artística e Projetos 

Módulo 3  
 

Desenvolvimento comunitário através da Educação 
Artística Urbana 

Envolvendo e Fortalecendo as Comunidades na e através da Educação 
Artística e Projetos 

Instruções Estes recursos apresentam a teoria e a prática do emprego 
de práticas artísticas na comunidade através do 
desenvolvimento de projetos artísticos e educacionais. 
Todos os recursos apresentam exemplos operacionais de 
arte comunitária ativa, educação e intervenções cívicas 
através dos media e da cultura.   
 
Sentiu-se inspirado pelo desenvolvimento e resultados dos 
projetos artísticos e educacionais apresentados? 
 
Consegue pensar num exemplo a aplicar na sua 
comunidade local?  
 
Apresente uma reflexão sobre o contexto, tópico a abordar, 
benefícios e desafios do desenvolvimento de um projeto de 
educação artística na sua área. 
 

Duração 6 h 

Ligações Parcerias Comunitárias Guia de Trabalho / PDF  
Murais de arte de rua para renovação urbana / 
YouTube  
Arte pública como compromisso social / YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kz5IrDtOfw&ab_channel=TEDxTalks
https://www.frbsf.org/community-development/publications/community-development-investment-review/2019/november/lessons-on-collaborative-practice-between-artists-and-community-developers/
https://creative.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/57065/Community_Partnerships_Workguide_lores_2014edit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A0VhsREsz10&ab_channel=URBACT
https://www.youtube.com/watch?v=A0VhsREsz10&ab_channel=URBACT
https://www.youtube.com/watch?v=GyAACL9KwhY&ab_channel=TEDxTalks
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3.6.6 Desenvolvimento Comunitário 

Baseado em Bens: Do que está errado ao 

que é forte 

Módulo 3 Desenvolvimento comunitário através da Educação Artística 
Urbana 

Desenvolvimento Comunitário Baseado em Bens: Do que está errado ao 
que é forte 

Instruções Estes recursos fornecem várias perspetivas, perceções e exemplos 
de desenvolvimento comunitário sustentável e estratégias de 
regeneração das comunidades. 
  
Pode apontar objectivos para se transformar em pontos 
fortes na sua comunidade local? 

Duração 3h 

Ligações Desenvolvimento comunitário sustentável: do que está 
errado ao que é forte / YouTube 
Fazer a Mudança para o Desenvolvimento Comunitário / 
YouTube 
Regeneração através da Cultura: Construção de Espaços 
para Comunidades / YouTube 
O que é o Mapeamento de Bens? / Website  
Princípios centrais do ABCD / Website 

 

3.6.7 Planeamento das Artes e da Cultura: 

Um conjunto de ferramentas para as 

comunidades 

Módulo 3 Desenvolvimento comunitário através da Educação Artística 
Urbana 

Planeamento das Artes e da Cultura: Um conjunto de ferramentas para as 
comunidades 

https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw
https://www.youtube.com/watch?v=nMpNsj8-f-w&ab_channel=CommunityWay
https://www.youtube.com/watch?v=nMpNsj8-f-w&ab_channel=CommunityWay
https://www.youtube.com/watch?v=4o_Kp49zuSM&t=5s&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=4o_Kp49zuSM&t=5s&ab_channel=TEDxTalks
https://backspace.com/notes/2004/06/what-is-asset-mapping.php
https://apautah.org/asset-based-community-development-abcd-core-principles/
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Instruções "Enquanto as artes e a cultura são por vezes marginalizadas e 
vistas como um agradável "extra", elas são ingredientes 
necessários para tornar as comunidades locais atraentes e 
vibrantes para viver e trabalhar". 
  
Este Kit de Ferramentas para Comunidades destina-se a ajudar as 
instituições e os profissionais a incorporar as artes e a cultura nas 
suas comunidades.  
 

Duração 3h 

Ligações Ferramentas para Artes e Cultura / PDF    

 

3.6.7 “Fazer lugares” e a Comunidade 

Módulo 3 Troca de Tate: A Arte da Mudança Social 

Placemaker e Comunidade 

Instruções O "Placemaking" é sobre a partilha de histórias, e as histórias que as 
pessoas ouvem ajudam-nas a compreender melhor e a apreciar os 
lugares onde vivem, trabalham e se divertem. 
 
A colocação é um processo de design orientado para a comunidade, 
no qual a voz é a ferramenta mais ativa - ela conduz as ideias assim 
como as mãos para as tornar realidade. A colocação é feita na rua e a 
nível de bloco, em cidades inteiras, e internacionalmente, mas 
começa e termina com as pessoas a falarem umas com as outras. 
Depois de se envolver com este recurso, tome algumas notas sobre 
como o conceito de colocação pode ser transferido/aplicável na sua 
comunidade local. 
 

Duração 2 h 
 

Ligações Placemaking e Comunidade / YouTube  
 
Cultura e Artes como fatores de coesão social / PDF 

 

https://www.cmap.illinois.gov/documents/10180/76006/FY14-0006+ARTS+AND+CULTURE+TOOLKIT+lowres.pdf/f276849a-f363-44d4-89e1-8c1f2b11332f
https://www.youtube.com/watch?v=Sfk1ZW9NRDY&t=2s&ab_channel=TEDxTalks
https://www.interarts.net/descargas/interarts2834.pdf
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3.7 Anexo: Atividades 

Práticas 

3.7.1 PHOTCHOCK  

Atividade n°: 1 Módulo 3  

PHOTOCHOCK - Transformar a fotografia em poster art (de rua)  

Grupo alvo Membros da comunidade 

Introdução Uma tendência crescente em todo o mundo, a cultura do 
criador, faz com que as pessoas se identifiquem com 
problemas relevantes e procurem soluções de uma forma 
ativa e colaborativa. Aprender fazendo.  
 
O que é a cultura do criador? 
 
Na sua definição mais simples, esta cultura destina-se a 
reacender o espírito artesanal. Ela puxa comunidades de 
qualquer nível de carreira ou habilidade para fazer algo 
com as suas mãos, desde a caligrafia até ao mobiliário e à 
tecnologia. Há uma ênfase na aprendizagem através do 
fazer. Também chamada de cultura DYI (Do It Yourself). 
Saiba mais aqui: O movimento do criador: Uma revolução 
de aprendizagem 
 
E se a cultura do criador estivesse alinhada com a arte 
urbana?  
 
Usando linguagens de arte urbana, o objetivo destas 
atividades é que os alunos combinem a cultura do criador 
com atividades relacionadas com as artes urbanas, criando 
materiais significativos e transformando, em colaboração, 
espaços em locais de aprendizagem e interação 
comunitária. 
 

Materiais O que é que vai precisar? 
• Um retrato fotográfico. 
• Aplicação FXStencil 
• Impressora 
• Tesoura 
• Tinta em spray ou similar  
• Superfície ou tecido 

https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/The-maker-movement-A-learning-revolution
https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/The-maker-movement-A-learning-revolution
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Instruções Esta atividade consiste na transformação de retratos 
fotográficos numa máscara stencil a ser aplicada em 
vários meios de comunicação social.  
 
Passo 1 - Usando a aplicação (gratuita) FXStencil, o aluno 
pega num auto-retrato e transforma-o num desenho de 
alto contraste, pronto para ser cortado e transformado 
numa máscara stencil.  
 
Passo 2 - As aplicações podem ser feitas com spray, rolo 
ou stencil em cadernos, t-shirts, paredes, ou um grande 
pedaço de tecido.  

*O que é um estêncil? Um estêncil é geralmente uma 
folha fina de material, como papel, plástico, madeira ou 
metal, com letras ou um desenho cortado a partir dele, 
usado para produzir as letras ou desenho numa superfície 
subjacente, aplicando pigmento através dos orifícios 
recortados no material. 

Pode considerar propor aos alunos um slogan ou palavra 
que os represente positivamente, e incorporar no seu 
retrato. Não deve ter mais do que quatro palavras: mais 
curto é mais eficaz. 

 
Conclusão/ 
Reflexão 

Depois do corte e aplicação estar completa, reflita com os 
alunos sobre os resultados e o processo. 
 

Comentários 
adicionais 

Atividades semelhantes podem ser feitas incluindo os 
temas de obras literárias, artes plásticas, filmes ou música 
que achamos desagradáveis, barulho, música dos nossos 
antepassados, pais, concertos, música que aprendemos na 
escola, hierarquias musicais institucionalizadas, fronteiras 
nacionais através da música, etc. 
 

 

3.7.2 Pode a Arte Fazer a Diferença na 

Comunidade? - Palavras de impacto 

Actividade n°: 
1 

Módulo 3  

A Arte pode fazer a diferença na Comunidade? Palavras de Impacto 

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural, membros da comunidade  
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Introdução Responda à pergunta: A arte pode fazer a diferença na 
comunidade? 

Materiais O que é que vai precisar? 
• As letras do alfabeto recortadas em estêncil.  
• Tinta em spray. 
• Uma superfície ou um grande pedaço de tecido. 
• Um carrinho para recolher materiais e deslocar-se. 

Em alternativa: 

Uma grande folha de papel e diferentes marcadores.  
 

Instruções Passo 1 - Esta atividade requer que descarregue o alfabeto 
no formato desejado, e que tenha as letras recortadas em 
estêncil para escrever palavras. O objetivo é escrever 
palavras de escolha numa superfície.  
 
Considerando que os grupos são compostos por pessoas 
de diferentes culturas e origens, encoraje os alunos a 
escreverem palavras ou frases curtas na sua própria língua.  

Passo 2 - As palavras devem ser significativas para os 
alunos. Alguns exemplos podem incluir palavras sobre si 
próprios, sobre a sua cultura ou antecedentes, palavras 
para inspirar o sentido de comunidade e integração, ou 
mesmo frases, se preferirem.   

Reúna todos os materiais num carrinho, pois permite uma 
variedade de atividades para diferentes grupos de alunos, 
e é fácil de deslocar. 

 
Conclusão/ 
Reflexão 

Depois da atividade estar concluída, sente-se num círculo 
com os alunos em direção à superfície ou ao pedaço de 
tecido com as palavras pintadas sobre ele.  
 
Peça-lhes para refletir sobre a sua escolha de palavras ou 
frase e partilhar o significado por detrás dela com o grupo. 
A mistura de palavras de diferentes línguas pode criar um 
impacto mais forte e representar melhor o grupo.  
 
Encoraje o grupo a partilhar as suas opiniões e histórias e a 
refletir para o resultado final. 
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3.7.3 Pode trocar através de diferenças 

culturais se não compreender a sua 

identidade? 

Atividade n°: 1 Módulo 3  

Pode trocar através de diferenças culturais se não compreender a sua 
identidade? 

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural, membros da comunidade  

Introdução A Integração Comunitária requer muitas vezes a 
compreensão individual - a comunidade começa com os 
indivíduos que a formam.  
 
Todos são diferentes, mas muitas vezes as estruturas 
sociais desenvolveram-se em torno destas diferenças são 
opressivas, usando a diferença como um divisor e criando 
uma "hierarquia de identidades".  
 
Esta atividade visa encorajar os participantes a desafiar e 
potencialmente mudar a sua própria perspetiva, 
compreender como comunicar numa comunidade 
multicultural. 
 

Materiais Uma sala com espaço suficiente para acolher os 
participantes. 
Alunos sentados em círculo. 

 
Instruções Uma dimensão crítica de lidar com o interculturalismo, 

refere-se a um desejo e vontade de conhecer, de 
perguntar, de descobrir e de aprender. Questionar-se a si 
próprio é provavelmente o passo mais importante na 
comunicação intercultural, por isso, vamos dar o âmbito 
aos aprendentes: 
 
Passo 1 - Pense em 2 ou 3 coisas culturais com as quais se 
identifica. Algumas dimensões a ter em mente são género, 
religião, classe socioeconómica, nível de educação, 
orientação sexual, raça e etnia. É importante notar que a 
forma como se identifica pode ser diferente da forma como 
é visto - mas para o propósito desta atividade queremos 
que se defina.  

Passo 2 - Porque é que o aumento da auto-
consciencialização, a compreensão de si próprio e do seu 
quadro de referência, é uma componente chave para ser 
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capaz de se envolver entre culturas e compreender as 
perspetivas dos outros? 

Conclusão/ 
Reflexão 

A nossa própria auto-consciência é fundamental para a 
nossa capacidade de compreender as lentes que usamos 
para interpretar a linguagem e as ações à nossa volta e, 
inversamente, ajudar-nos a compreender que as outras 
pessoas também têm as suas próprias lentes únicas. 
 
Perguntas de reflexão  

1) Como é que o auto-conhecimento contribui para a 
compreensão dos outros de um contexto cultural 
diferente?  

2) Sabe como se posiciona a sua identidade em vários 
contextos culturais? 

 

3.7.4 Caixa do Tesouro das Forças - Quais 

são os meus bens? 

Atividade n°: 1 Módulo 3  

Caixa do Tesouro das Forças - Quais são os meus bens? 

Grupo alvo 
 

Educadores de arte, artistas, profissionais do campo 
artístico e cultural, membros da comunidade  

Introdução Os bens são qualidades positivas que possuímos e 
competências que temos desenvolvido. Estas 
características são únicas para cada indivíduo e diferem de 
pessoa para pessoa.  
 
A auto-consciencialização ou conhecer os nossos próprios 
bens pode ajudar-nos a compreendermo-nos melhor a nós 
próprios. Permite-nos ver-nos a nós próprios de uma forma 
mais positiva e como indivíduos que podem contribuir para 
a sociedade. Ser capaz de reconhecer os nossos bens 
também nos ajuda a construir a auto-estima e a ter mais 
confiança em nós próprios. 
 
Esta atividade dá-lhe a oportunidade de realizar os seus 
bens dos quais pode não ter conhecimento. Quanto mais 
bens for capaz de identificar, mais fácil será para si usar e 
desenvolver estas competências e qualidades e aplicá-las 
no seu ambiente comunitário. 
 

Materiais Papel e uma caneta/pencil.  
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Instruções Passo 1 - Num pedaço de papel, cada aprendiz deve 
escrever o máximo de bens pessoais que conseguir pensar 
dentro de 2 minutos. Concentre-se no positivo e escreva os 
seus pontos fortes em qualquer uma destas áreas: 
personalidade, relações, trabalho, aparência, arte , desporto, 
e outras atividades diárias. 
 
Passo 2 - Incentive-os a descrever os seus bens em detalhe, 
e como isso é útil ou afeta a sua vida e a dos que os 
rodeiam. Deixe-os saber que talvez se surpreendam com 
mais bens que não sabiam que tinham. 
Algumas perguntas encorajadoras incluem: 

• Posso não ser excelente em tudo, mas estou 
bastante confiante na minha capacidade de....  

• Posso concentrar-me nas coisas boas que fiz e elas 
são... 

A lista deve ser contínua, e algo a que eles podem voltar e 
acrescentar mais bens sempre que descobrirem algo novo 
sobre si mesmos. 

 
Conclusão/ 
Reflexão 

No final, todos devem partilhar os seus bens no grupo e 
refletir sobre como se podem complementar uns aos 
outros. Uma vez mapeados os bens de todos, tente pensar 
em como eles podem ser aplicados para melhorar as coisas 
à sua volta, ou simplesmente concentre-se em como 
podem fazer crescer os seus bens. 
 



  

 
   

Glossário 
Desenvolvimento Comunitário Baseado em Bens (ABCD): uma forma 
localizada e ascendente de fortalecer as comunidades através do 
reconhecimento, identificação e aproveitamento dos "bens" existentes (isto 
é, competências, conhecimento, capacidade, recursos, experiência ou 
entusiasmo) que os indivíduos e comunidades têm e que podem ajudar a 
fortalecer e melhorar localmente. Em vez de olhar para o que uma 
comunidade precisa ou carece, a abordagem centra-se na utilização dos 
'bens' que já existem, para facilitar o empoderamento, cooperação e 
fortalecimento dos indivíduos e das suas comunidades.41 

Participação Cultural: o ato de participar num evento ou atividade cultural; 
por exemplo, os indivíduos podem participar de uma forma ativa, através da 
criação da própria arte. Podem também participar de forma passiva através 
da participação em atividades artísticas, como ir a uma atuação, ouvir 
música, etc. 42 

Política Cultural: uma forma de política pública, que se preocupa com o 
desenvolvimento cultural e artístico comunitário, diversidade cultural, 
sustentabilidade cultural, património cultural, indústrias culturais e criativas 
e outras.43 

Diversidade: "encarnada na singularidade e pluralidade das identidades dos 
grupos e sociedades que compõem a humanidade". Como fonte de 
intercâmbio, inovação e criatividade, a diversidade cultural é necessária 
para a humanidade como a biodiversidade é para a natureza. Neste sentido, 
ela é o património comum da humanidade e deve ser reconhecida e 
afirmada em benefício das gerações presentes e futuras".44 

Interculturalismo: O Interculturalismo é definido pela UNESCO45 como a 
"interação equitativa de diversas culturas e a possibilidade de gerar 
expressões culturais partilhadas através do diálogo e do respeito mútuo".  

Metrolinguismo: O Metrolinguismo é um produto da interação moderna e 
muitas vezes urbana e descreve a forma como pessoas de diferentes origens 
socioeconómicas utilizam a mesma língua de formas diferentes. Mesmo 
dentro da mesma linguagem verbal ou não verbal existem diferenciações 

 
41 https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-
groups/asset-based-community-development 
42 cf. Kevin F. McCarthy, Kimberly J. Jinnett, p. 7  
43 David Bell e Kate Oakley. 2015, p. 5 
44 UNESCO. 2001, p. 4  
45 https://en.unesco.org/interculturaldialogue/  

https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-based-community-development
https://www.croydon.gov.uk/community-and-safety/advice-and-funding-community-groups/asset-based-community-development
https://en.unesco.org/interculturaldialogue/
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que podem produzir diferentes formas de compreensão e, portanto, 
também hierarquias sociais e exclusão social. 

Mudança Social: "A mudança social pode ser definida como a forma como as 
interações humanas, as relações, os padrões de comportamento e as 
normas culturais mudam ao longo do tempo. Estas mudanças acabam por 
transformar instituições culturais e sociais, conceitos e regras, que 
inevitavelmente terão um impacto na sociedade a longo prazo. Estas 
mudanças e transformações não são necessariamente boas ou más, mas 
são profundas. Na superfície, podemos não notar mudanças sociais; pode 
levar anos - mesmo séculos - de ação para causar uma mudança".46 

Coesão Social: "o grau em que os membros de uma sociedade estão 
dispostos a cooperar uns com os outros para melhorar a qualidade de vida e 
o bem-estar de todos" ,47 

Inclusão Social: "o processo de melhoria das condições de participação na 
sociedade, particularmente para as pessoas desfavorecidas/ com menos 
possibilidades, através do reforço das oportunidades, do acesso aos 
recursos, da voz e do respeito pelos direitos (Nações Unidas 2016,17) 48 . 

(Social) Sustentabilidade: "Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas próprias necessidades. A sustentabilidade social é um 
processo para criar lugares sustentáveis de sucesso que promovem o bem-
estar, através da compreensão do que as pessoas precisam dos lugares 
onde vivem e trabalham".49   

Arte de rua: A arte de rua, com o graffiti como principal exemplo, é arte 
encontrada nas ruas, seja em formas de quadros, personagens, etiquetas 
auto-autorizadas, mas isso é muito ingénuo, porque não se trata apenas do 
site. A sua moldura conceptual leva-nos a formulá-la mais como um 
movimento ou mesmo uma subcultura, em que a arte desempenha um 
papel muito importante, é um instrumento que os membros utilizam para 
expressar as suas identificações, critérios estéticos, e comunicar com um 
círculo maior de pessoas.  

Educação em Artes Urbanas: A Educação em Artes Urbanas é o triângulo 
conceptual da educação artística, educação de adultos urbanos, e artes 
urbanas. Abrange o desenvolvimento criativo do indivíduo assim como a 
compreensão da arte e cultura regional e internacional em grandes áreas  
urbanas densamente povoadas e com uma população diversificada. A 

 
46 cf. https://www.uopeople.edu/blog/what-is-social-change/ 
47 O Conselho das Artes: Glossário. Making Great Art Work, p. 14.  
48 Nações Unidas. 2016. Não deixar ninguém para trás , p.17. 
49 Açafrão Madeira. 2015. Compreender e medir a sustentabilidade social em Journal of Urban 
Regeneration & Renewal, Vol 8 (2), p. 133.  
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educação de adultos urbanos são todas as formas de educação não 
profissional de adultos em áreas urbanas, seja de atividades de educação 
formal, não formal ou informal de adultos depois de abandonarem a 
educação e formação iniciais. 

Artes Urbanas: A arte urbana tem sido um campo de arte dinâmico, 
destinado a um público não-especializado e vasto, mais ainda, é uma 
prática artística que normalmente convida os observadores a envolverem -se 
e visa instigar discussões públicas. É uma manifestação num espaço público 
com acesso aberto para todos os membros da comunidade, sendo assim 
um campo de arte democrático tanto do ponto de vista da produção como 
do ponto de vista do prazer.  
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