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Resumo 
 

O presente trabalho de investigação gira em torno do conceito de arte pública, com particular 

enfoque no muralismo em Moçambique – Maputo, é resultado do Mestrado em Práticas 

Artísticas Contemporâneas e que inclui o relatório da minha prática artística de produção de 

murais.  

O muralismo é uma das manifestações enquadráveis na arte pública, está ligado à arquitetura, 

explorando as superfícies planas das paredes e muros. Esta manifestação já esteve ligada à 

Revolução, como é o caso de muralismo mexicano.  

 

Moçambique não é exceção na prática do mural, tem a sua prática desde a colonização 

portuguesa. Artistas portugueses executaram vários trabalhos na então Província Ultramarina. 

Só a partir dos anos 60 é que os artistas moçambicanos iniciaram a prática da arte mural, 

abordando temáticas associadas à Revolução e ao fortalecimento do nacionalismo em 

Moçambique. Pós-independência, o muralismo em Moçambique, conheceu outras fases e 

contextos. Nos anos 70, moçambicanos pintaram paredes e muros dos bairros e vilas como 

forma de exaltar a conquista da Independência. Mais adiante, artistas como Malangatana, 

João Craveirinha e Shikani marcam outra fase do muralismo em Moçambique; os murais são 

pintados em zonas privilegiadas e por encomenda.   

No início do século XXI o muralismo em Moçambique é marcado pela reativação da técnica 

de mosaico pelo artista Naguib, ao conceber um mural na Av. Marginal na Cidade de Maputo. 

Outros artistas seguem esta prática executando murais em outros pontos do País.  

 

O estudo baseia-se em algumas intervenções muralistas feitas por mim, desde 2010 em vários 

pontos da cidade e província de Maputo, os murais procuram refletir sobre a ocupação e 

reativação dos espaços públicos. Este estudo culmina com a realização de três intervenções 

muralistas, uma em técnica de pintura e duas em técnica mista - onde fiz adição de latas 

vazias de refrigerantes e cervejas – em muros na cidade de Maputo e Matola. As intervenções 

feitas, para além de reativar os espaços, abordam questões em torno da mercantilização dos 

espaços públicos e da ação participativa do público na prática do muralismo. 

 

Palavras-chaves: Arte pública. Intervenção em Espaço público. Muralismo em Moçambique.  
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Abstract  
 

This research works around the concept of public art, with particular focus on murals in 

Mozambique – Maputo. It’s the outcome of the Master in Contemporary Artistic Practices 

and it includes the report of my artistic production in the practice of murals. 

 

Mural is one of the manifestations of art in public space; it is linked to architecture through 

the exploration of wall surfaces. This type of public demonstration has been connected to the 

Revolution, as in the case of the Mexican murals. 

 

Mozambique is no exception in the production of murals; this art practice has been in use 

since the Portuguese colonization. Portuguese artists created various murals in the overseas 

province, but since the 1960s, Mozambican artists started to use the public space for their art, 

addressing issues associated with the Revolution and strengthening the Mozambican 

nationalism. Post-independence, the murals in Mozambique have gone through different 

phases and contexts. In the 1970s, Mozambicans painted the walls of the neighborhoods and 

villages as a way of exalting the new independence. Later artists such as Malangatana, João 

Craveirinha and Shikani mark another phase in Mozambique muralist; the murals are painted 

in privileged areas and are commissioned. 

At the beginning of the XXI century, mural painting in Mozambique is marked by the reacti-

vation of mosaic art by the artist Naguib, when designing a wall at Marginal Av. in Maputo 

City. Other artists follow this practice running murals in other parts of the country. 

 

This study is based on some mural interventions that I have made since 2010 in various parts 

of the city and Maputo Province. These interventions seek to reflect on the occupation and 

reactivation of public spaces, culminating with the creation of three mural interventions; one 

in painting technique and two in mixed media, in the city of Maputo and Matola. The 

interventions, besides the reactivation of the spaces, address the commercialization of public 

spaces and the active participation of the public in the mural practice. 

 

 

Keywords: Public Art. Intervention in Public space. Murals in Mozambique. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de investigação procura fazer um levantamento sobre a arte pública, em 

particular do muralismo em Moçambique – Maputo, apresentando os principais intervenientes 

do muralismo moçambicano e fazendo uma abordagem reflexiva sobre os murais. O trabalho 

é complementado pelo relatório dos murais, no capítulo 3, desenvolvidos no âmbito deste 

mestrado, e em continuidade com a minha prática artística desde 2010.  

Depois de ter executado alguns murais em Maputo e Matola, descritos no subcapítulo 1.6 

contextualização, passou-se a prestar mais atenção aos espaços públicos. Percebeu-se que os 

muros em Maputo são usados como campo de batalha de marketing através de imagens que 

abordam temas comerciais, por outro lado, são batalha pela sobrevivência humana no espaço 

público através de barracas e negócio informal nas ruas do centro da cidade, muitas das quais 

sem condições de higiene ou segurança. 

 

Em continuidade com a minha prática artística executei três murais como projetos de 

intervenção em espaço público. Os murais foram produzidos em espaços “marginalizados”, a 

exemplo de mercados municipais da cidade de Maputo e Matola. Pretende-se com estas 

intervenções convidar o público “distante” da arte a refletir sobre a problemática de ocupação 

e mercantilização dos espaços públicos e, simultaneamente, refletir sobre o uso destes 

espaços. Deste modo procura-se contribuir para a valorização e no melhoramento da relação 

do público com o espaço coletivo. O espaço público devia ser um espaço para a convivência 

com o outro e devia reunir consenso. Mas este projeto de investigação sugere que o espaço 

público é um espaço de disputa de hegemonia capitalista. O espaço urbano, por ser um 

ambiente humanizado, a natureza é substituída por realidade à medida da humanidade. As 

características urbanas atraíram os artistas para a concretização de projetos artísticos em 

espaço público, em continuidade com ação de tirar a arte da moldura institucional (museus e 

galerias) nos anos 60.  

 

Moçambique é um país da África Austral em desenvolvimento, independente desde 1975, 

com 24 milhões de habitantes. No contexto de um território sob presença colonial portuguesa, 

Moçambique já contava com a prática artística (Máscaras, cerâmicas, esculturas e pinturas), e 

a prática do muralismo em Moçambique era feita por artistas estrangeiros na sua maioria 

portugueses. Artistas moçambicanos, em particular Malangatana [1936- 2011], inicia a prática 
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do muralismo nos anos 60 com obras que procuravam denunciar a opressão do povo 

moçambicano, e cujas mensagens pretendiam afirmar o nacionalismo e identidade cultural 

moçambicana. Em período pós-independência, o muralismo em Moçambique conheceu outras 

fases e contextos. Nos anos 70, artistas moçambicanos pintaram paredes e muros dos bairros e 

vilas como forma de exaltar a independência.  

Em período mais recente, artistas como Shikani e João Craveirinha marcam outra fase do 

muralismo em Moçambique. Os murais mais recentes são pintados em zonas privilegiadas e 

por encomenda. O início do século XXI é marcado pela reativação da técnica de mosaico, 

nomeadamente pelo artista Naguib, como é exemplo o mural, Ode Samora Machel, na Av. da 

Marginal na Cidade de Maputo. Outros artistas seguem estas práticas realizando murais 

noutros pontos da cidade de Maputo e do país.  

Este processo de investigação foi moroso. Para a realização desta pesquisa, procurou-se 

localizar as fontes bibliográficas, no entanto, pouco/nada se pode encontrar sobre o muralismo 

moçambicano. De modo a ultrapassar estas dificuldades, recorreu-se ao trabalho de campo, 

visitas aos locais, documentação fotográfica e entrevistas (espontâneas, não estruturadas e 

estruturadas). Contou-se também com a minha experiência artística, fruto da prática artística 

de mural na cidade de Maputo e Matola.  

As reflexões feitas neste trabalho de investigação procuram contextualizar o muralismo em 

Moçambique, em particular na cidade de Maputo, por outro lado, pretende-se contribuir com 

o levantamento e documentação do muralismo em Moçambique – Maputo em particular, 

assim como para a reflexão da situação do muralismo contemporâneo e da relação do público 

com o espaço coletivo. 

 

Este trabalho de projeto está organizado em quadro capítulos. 

No primeiro capítulo faz-se uma introdução sobre o tema do trabalho e uma menção ao 

relatório do projeto prático desenvolvido no âmbito do mestrado. É apresentada a 

metodologia de investigação, onde são explicados os passos que foram seguidos para a 

realização da pesquisa. É exposta a motivação onde procura-se partilhar os interesses pessoais 

e académicos que levaram ao desenvolvimento deste trabalho. É apresentada a problemática e 

a importância da investigação. São explicados os problemas que nortearam a pesquisa e é 

partilhada a importância desta investigação para o contexto de Moçambique. São apresentadas 

as questões e os objetivos de pesquisa. Por último, é descrito o meu percurso artístico na 

prática do mural, que serviu de base para o desenvolvimento deste projeto de mestrado, com 

incidência na vertente prática. 



4 

	  

No segundo capítulo é exposta a contextualização teórica, são definidos e discutidos os 

principais conceitos como: espaço público, arte pública e o muralismo, conceitos fulcrais para 

o enquadramento do tema de pesquisa. Este capítulo enquadra a arte em espaço público, com 

especial atenção para o muralismo em Moçambique – Maputo, os seus principais 

intervenientes desde a colonização até os dias de hoje. Por último, são apresentadas as 

considerações finais sobre o muralismo em Maputo.  

No terceiro capítulo é exposto o projeto prático de intervenção em espaços públicos a partir 

da prática do mural. São descritas as fases do projeto prático, desenvolvido no âmbito deste 

mestrado, desde o processo de identificação e preparação dos espaços, a recolha dos materiais 

e o processo de produção de cada um dos três murais produzidos. Por último são expostas as 

considerações finais do projeto prático realizado. 

O quarto, e último capítulo, são as conclusões. Reflete-se sobre o trabalho realizado, e são 

propostos caminhos futuros a serem seguidos, tendo por base a investigação realizada, tanto 

teórica como prática.  

Este documento inclui um apêndice visual, baseado em documentação fotográfica do processo 

de trabalho dos murais realizados no âmbito desde mestrado, por forma a aproximar o leitor 

das intervenções práticas realizadas nos espaços públicos no âmbito deste mestrado. 
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1.1 Metodologia 
 

O processo de investigação deste projeto obedeceu a algumas etapas, o primeiro passo dado 

nesta investigação foi proceder ao levantamento e leitura do material bibliográfico sobre o 

tema, fez o levantamento bibliográfico em bibliotecas tanto de Moçambique como de 

Portugal. De referir que se encontraram muitas fontes bibliográficas que ajudaram a 

compreender e interpretar os principais conceitos desta pesquisa (espaço público, arte pública 

e muralismo), no entanto, nada foi encontrado que refletisse sobre o tema de pesquisa “Arte 

pública em Moçambique – Maputo – Intervenções nos espaços públicos a partir da prática 

artística do mural”.  

Grande parte da informação recolhida foi feita com base na observação direta. Foram 

realizadas várias visitas com o fim de localizar e conhecer obras de arte mural em 

Moçambique – Maputo, incluindo o levantamento das técnicas aplicadas e seu atual estado de 

conservação. Visitou-se e analisaram-se várias obras muralistas, foi feito um levantamento 

fotográfico, para constituir um levantamento documental.  

Também contou-se com a minha experiência  artística. Desde 2006, tenho vindo a realizar um 

conjunto de trabalho práticos de arte pública em Maputo, com maior incidência em murais 

que se cruzaram com motivações pessoais e políticas relacionadas com a mercantilização e 

degradação de espaços públicos em Maputo. Esta formação prévia foi fundamental para a 

constituições dos  projetos de intervenção em espaços públicos, que aqui se apresentam 

descritos no capítulo 3. 

Foram realizadas entrevista não estruturadas com a museóloga e historiadora Dr.ª Alda Costa, 

com o artista e professor moçambicano Hilário Nhatugueja e o artista e curador assistente da 

galeria da UEM, Rafael Bordalo Mouzinho. Onde tivemos informações que contribuíram para 

o presente trabalho. 

 

1.2 Motivação  
 

Desde 2006, que a minha prática artística se tem alicerçado em projetos de intervenção 

pública, razão pela qual surgiu a necessidade de investigar e aprofundar o conhecimento sobre 

a arte pública com particular atenção para o muralismo, constituindo-se assim um estímulo 

para a realização desta investigação de Mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas.  
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A experiência prática levou-nos a perceber o fenómeno crescente de monopolização e 

mercantilização dos espaços públicos através do poder político e privado que disputam sua 

hegemonia na esfera pública através de campanhas publicitárias. Este fenómeno contribui 

para o consumismo e para a degradação visual e física dos espaços públicos em Maputo. 

A degradação dos espaços públicos é visível pelo uso de espaço partilhado, e que é de todos, 

como urinol a céu aberto, sujando e deteriorando estes lugares. É necessário valorizar o 

espaço público de modo a que as pessoas o tomem com seu, o cuidem, o tratem e o integrem 

de modo positivo nas suas vidas.  

Por outro lado, apesar de existir a prática de mural artístico em Moçambique, são na sua 

maioria produzidos em instituições1 e em locais projetados para tal, estão sob molduras 

institucionais, o que denuncia certas manobras de privatização, ocultamento ou elitização do 

mural. Assim, até que ponto esses murais podem ser considerados públicos?  

 

As situações acima referidas estão associadas à minha experiência na produção de murais, em 

particular o mural da Machava Sede2, em homenagem ao primeiro presidente de Moçambique 

independente MSMM. Este trabalho marcou-me por vários motivos, como: a experiência de 

apresentar a uma comissão do governo provincial da Matola para a sua aprovação; a 

localização do muro, praça pública associado ao monumento MSMM; os debates e partilha de 

ideias com a equipa de trabalho, na sua maioria ex-estudantes da ENAV e depois do ISArC, 

os desafios encontrados ao longo do processo de trabalho; a aceitação do público e em 

particular da comunidade da Machava. Contribuíram para a realização deste projeto, virado a 

espaços “marginalizados”3 próximo do público, um público que é “distante”4 das artes 

plásticas, um público que não tem visitado exposições de artes plásticas. Deste modo 

pretende-se levar a arte ao encontro deste público.   

 
 
 

                                                
1 São murais públicos/privados, financiados pelas empresas, na sua maioria nos muros e paredes dentro dos espaços das 
empresas ou muros frontais com o papel de embelezamento dos espaços com vista à sua valorização comercial. Na sua 
maioria as visitas devem ser autorizadas.  
 
2 O Mural da Machava Sede, será explorado com mais detalhes no capítulo 2.  
3 Falo de mercados municipais e dos subúrbios. 
4 População/público que não tem hábitos de visitar exposições de artes ou eventos culturais, os eventos devem ir ao encontro 
deles.	  
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1.3 Problemática e Importância da Investigação.  
 

Observa-se um crescente número de painéis e cartazes em paredes e muros, outdoors em 

Maputo e Matola, assim como pinturas murais que abordam temas comerciais, publicidades 

de bens e serviços. Estes painéis monopolizam o espaço público, os espaços são usados como 

campos de batalhas de marketing, promovendo o consumismo, uma das estratégias do 

capitalismo.  

Em Moçambique, como diz o economista moçambicano João Mosca, a formação das 

primeiras classes capitalistas moçambicanas teve lugar depois da colonização portuguesa, em 

1984, o grupo foi depois remobilizado.  

Em Janeiro de 19875 iniciou a aplicação do PRE6, consolidação do sistema capitalista em 

Moçambique. (Mosca, 1999).  

Uma das grandes estratégias do sistema capitalista é a publicidade, ela “contamina” o espaço 

visual, e o público é arrastado a seguir padrões de vida orientados pelo consumo do momento, 

que vai variando de época para época. Como diz a professora (Anna Lisa Tota 2000: p. 205). 

 
Uma campanha publicitária bem conseguida será aquela que, para além de sedimentar 

na memória dos seus telespectadores nexos irreversíveis entre o electrodoméstico de 

serviço e a Quinta, consiga mudar irreversivelmente a percepção corrente daquele 

texto musical, associando-o para sempre ao último modelo de máquina de lavar 

publicitado. 

 

A publicidade alimenta a indústria de marketing e media como o cinema, TV, vídeo, moda e 

design. Todas estas estratégias são imprescindíveis para abastecer e atrair para o mercado do 

lazer globalizado, e para alimentar a nova indústria do turismo (Mari Paz Balibrea, 2003). 

Moçambique não é uma exceção. Olhando para a situação atual de Moçambique, Maputo e 

Matola em particular, a maioria dos murais existentes representam publicidades de empresas 

de telefonias móveis como: Mcel; Vodacom e a Movitel, e de bebidas como é exemplo a 

empresa de cervejas de Moçambique – CDM e da Coca-Cola [f: 1].  

                                                
5 3 meses depois da morte do Samora Moises Machel. 
6 “Economicamente, o PRE representa, para uns, o fim dos obstáculos à iniciativa empresarial e às restrições de circulação de 
recursos, a possibilidade de geração de rendimentos privados e de reiniciar o processo de acumulação, a melhoria da 
qualidade e dos acessos aos serviços privados de saúde e da educação e de bens de luxo; para outros, o crescimento das 
dificuldades de acesso ao ensino e aos serviços de saúde (mesmo que deficientes), a perda ainda maior do poder aquisitivo 
embora sem escassez de produtos no mercado”. (Mosca, 1999. p.173).	  
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A fotografia 1 reflete a expressão popular da autoria do filósofo chinês Confúcio, “uma 

imagem vale mais que mil palavras”. As marcas procuram colocar as suas imagens nos 

lugares estratégicos, mesmo sendo por cima de outras imagens.  

 

O Georges Didi-Huberman (2011: p. 34), faz uma reflexão sobre a imagem que ajuda a 

compreender o poder das imagens e a batalha de hegemonia no espaço público através da 

publicidade.  

 
A psicanálise diz que a imagem, longe de nos deixar fora de causa e de nos fazer 

viver no mundo da fantasia gratuita, parece entregar-nos profundamente a nós 

mesmos. Íntima é a imagem, porque ela faz de nossa intimidade uma potência 

exterior a que nos submetemos passivamente... 

 

Interessa saber que influências futuras nos modos de ser, ver e viver do público que convive 

com este fenómeno de excesso de publicidade, particularmente naquilo que diz respeito à 

ocupação e uso do espaço público.  

 

 
F:1. Fotografia: Tembo Dança. À publicidade na cidade de Maputo. 2014. 

 

Para além de vários murais comerciais espalhados pelo país, em 2013 numa tentativa da 

promoção da arte moçambicana, a empresa moçambicana de telefonia móvel – Mcel, convida 

o artista plástico Moçambicano Samuel Júlio Chiboleca para executar um mural. O mural em 

causa não reflete a valorização da arte moçambicana, mais sim a promoção da marca Mcel [f: 
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2]. O artista Chiboleca, com apoio de 3 artesãos, trabalhou sobre o fundo amarelo e fez os 

contornos das figuras com a cor verde. Optando por utilizar formas e cores que representam a 

marca da empresa. As figuras representadas são uma manipulação do logótipo da Mcel7, uma 

promoção clara da marca.   
 

 

 

F: 2. Pintura: Chiboleca. Mural publicitário da Mcel. Cidade de Maputo. 2013. 

 

Estas manifestações publicitárias têm o poder de impor modelos de vida, e definir extractos 

sociais através da posse de bens materiais. Transformam as pessoas em máquinas de consumo 

e em máquinas de trabalho, influenciam as culturas solidificando a narrativa capitalista. 

A cultura é dinâmica e complexa, motivada pela máquina capitalista está completa e 

irremediavelmente submetida aos avanços e interesses do capitalismo, visto que este impõe 

novas regras e cria novas necessidades. Isto dá margem para absorção de espaços públicos 

pela publicidade, como diz Jürgen Habermas, citado por Edmundo Balsemão Pires (2007: p. 

263).   
…a validade das teses da indústria da cultura de que grandes corporações tomaram 

conta do espaço público e transformaram-no numa arena de demostração de interesses 

particulares a que correspondia um consumo passivo e manipulado.  

 

A publicidade promove o consumismo e, por causa do consumo do álcool em Maputo, em 

locais sem condições de saneamento, verifica-se o aumento do comportamento de pessoas a 

urinar em paredes, muros e árvores, acelerando assim a degradação dos espaços públicos, 

denunciando a degradação e desvalorização do espaço colectivo.  

                                                
7 Imagem a direita do mural do artista Chiboleca é o logotipo da empresa Mcel. 
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No contexto de Moçambique, a degradação do espaço público pode ser associada à batalha 

pela sobrevivência, as pessoas desenvolvem o comércio informal de bebidas alcoólicas em 

barracas e cooler box na via pública, sem oferta de sanitários públicos; por outro lado, 

associado a comportamentos higiénicos e culturais da população, na sua maioria homens8, os 

espaços públicos são utilizados para satisfazerem necessidades biológicas [f: 3]. Os espaços 

não são valorizados como espaço comum, partilhado e não há educação cívica e higiénica da 

população.  

 

 
F: 3. Fotografia: Tembo Dança. Flagrante, homem a urinar. Matola. 2015. 

 

A degradação destes espaços acontece sob olhar da sociedade, dos donos dos comércios e em 

particular das autoridades responsáveis pela sua gestão. As autoridades camarárias atribuem 

licenças e a outros cobram apenas as taxas, mesmo sabendo que os locais não oferecem 

condições mínimas de higiene ou salubridade aos clientes.  

Através da arte muralista pretende-se provocar e alertar o público, criando oportunidades para 

debate sobre a relação das pessoas com o espaço público, potencialmente interferindo no seu 

comportamento social, político e cívico.  

Olhando para a experiência dos muralistas mexicanos Diego Rivera [1886 – 1957], José 

Clementino Orozco [1883 – 1949] e David Alfaro Siqueiros [1896 – 1974], que através da 

prática do muralismo, com temas de intervenção social e política, transmitiram mensagens de 

                                                
8 As mulheres, devido a construções morais e de comportamento, recorrem a locais menos expostos. Quando estão a 
consumir álcool usam sanitários próximos, quando escurece recorrem a locais impróprios como: entre carros e pequenas 
matas, outras mulheres quando alcoolizadas expõem-se próximo a paredes, muros ou árvores.  
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optimismo e solidariedade humana, contribuindo para o fortalecimento do nacionalismo 

México, numa altura em que se vivia um conflito político e ideológico interno, alguns 

revolucionários lideravam facções e disputavam a afirmação ideológica.  

Estes muralistas ficaram conhecidos como pintores da revolução pois a arte muralista 

mexicana contribuiu para a criação da identidade mexicana e influenciou a sociedade na 

América Latina no século XX.  

Em Moçambique, ainda sob a dominação portuguesa, o artista moçambicano Malangatana, já 

contava com uma produção artística considerável, nos anos 60 inicia a sua produção de 

murais. Os seus murais tinham por detrás o “manifesto revolucionário”, fortalecimento do 

nacionalismo em Moçambique, assim como a afirmação cultural, ocupando um lugar 

importante e privilegiado na comunicação com as massas.  

Em 1979, depois da independência, o artista moçambicano João Craveirinha produz o mural 

da Praça dos Heróis Moçambicanos que retrata vários momentos da história de Moçambique. 

Pela composição visual percebe-se a exaltação da conquista do território e a afirmação do 

nacionalismo. Um produto coletivo que contou com a contribuição do artista português José 

Freira.  

 

Sendo a arte uma forma de expressão e comunicação e o muralismo uma forma de estar nas 

artes, consideramos ser pertinente esta investigação porque irá contribuir para o registo, 

reflexão e documentação da arte muralista moçambicana. Refletir sobre o muralismo 

moçambicano particularmente na Matola, onde se concentram o maior número de indústrias 

da zona sul do país é, portanto, o centro produtivo em que se apoia a hegemonia capitalista, 

foco de atenção deste projeto.  

Esta investigação contribui para localização e levantamento dos murais moçambicanos, assim 

como para a sua caracterização, com base nas reflexões feitas, e apresentam-se os principais 

intervenientes do muralismo da pós-independência de Moçambique.  

Através da prática do mural nas zonas “marginalizadas”, pretende-se convidar a 

população/público a refletir sobre a problemática (acima referida) a que têm vindo a ser 

submetido o espaço público. Os murais realizados no âmbito deste projeto contribuem na 

reativação dos espaços públicos e proporcionam uma nova relação com os mesmos. Esta nova 

ligação com o espaço contribui para a revalorização do espaço público e através da arte. 
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1.4 Questões de Pesquisa  
 

As questões de pesquisa deste trabalho de projeto enquadram-se no âmbito da arte pública, 

ocupação e uso de espaço público em particular do muralismo, procurando um envolvimento 

em questões sociais e políticas. 

 

Ø De que forma a opção técnica (pintura e técnica mista) na produção do mural artístico 

pode transformar um espaço público? 

Ø Até que ponto a arte pública pode proporcionar novas relações com os lugares? 

Ø Poderá a prática muralista influenciar na relação com os espaços públicos?  

Ø Poderão as intervenções muralistas conduzir à reflexão acerca da invasão do 

capitalismo? 

Ø De que forma a incorporação no mural de materiais reutilizáveis pode provocar 

reflexão ao público sobre consumo/capitalismo?  

Ø Poderá o espaço/suporte influenciar no resultado final do mural? 

Ø Até que ponto o financiamento condiciona a materialização do mural? 

 

1.5 Objetivos  
 

Os objetivos deste trabalho de projeto procuram refletir sobre o espaço público, o registo da 

arte pública com particular atenção para o muralismo em Moçambique – Maputo.  

 

Ø Compreender o conceito de muralismo; 

Ø Refletir sobre a degradação de espaços públicos; 

Ø Refletir sobre a mercantilização e monopólio dos espaços públicos; 

Ø Envolver a comunidade na produção do mural; 

Ø Reativar o espaço através da prática artística do mural; 

Ø Valorizar o espaço público;  

Ø Proporcionar novas relações com os lugares;  

Ø Fazer um registo de arte pública em Moçambique, em particular Maputo;  

Ø Fazer um enquadramento do muralismo em Moçambique, Maputo em particular;  

Ø Partilhar e refletir sobre a minha experiência da prática artística do mural. 
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1.6 Contextualização 
 

Em 2011, o governo Moçambicano decretou ano Samora Machel [1933-1986] várias 

homenagens foram feitas. 2011 até 2012, 11 Estátuas de natureza arquitectónica e artística 

foram produzidas e instaladas nas capitais provinciais ao longo do país. 5 Esculturas foram 

produzidas pelo professor e artista moçambicano Hilário Nhatugueja, que foram 

encomendadas pelo governo central. Nhatugueja produziu a escultura modelo/molde, numa 

das oficinas de cerâmica da ENAV, com a colaboração de 3 alunos da escola. O processo de 

trabalho durou 3 meses, durante a sua produção, o artista recebia visitas dos dirigentes, 

antigos combatentes e familiares do MSMM que opinavam sobre o resultado estético.  

A escultura, modelo feita de barro tinha 3,27 metros de altura. Foram feitos dois moldes para 

a fundição. O primeiro foi feito pela equipa constituído pelo artista Nhatugueja, o artista e 

diretor da ENAV, Jorge Dias, e o grupo de alunos envolvidos no trabalho. O segundo molde 

foi feito por uma equipa de dois técnicos sul-africanos, liderados pelo Kim Goodwin – dono 

de uma oficina de fundição em Durban – África de Sul, onde foram fundidas as 5 cópias da 

estátua em bronze. As estátuas foram instaladas nas capitais provinciais de Gaza, Inhambane, 

Lichinga, Tete e Chilembene, terra natal de Samora Machel. 

As outras 6 cópias em bronze foram encomendadas na Coreia do Norte. Segundo a 

Nhatugueja (2016) foram feitas por robôs, porque restava pouco tempo para a data da 

inauguração [f: 4].  

Ainda no mesmo ano, no âmbito das edificações dos monumentos referidos, o Governo da 

província de Maputo, convidou o ISArC, através da Faculdade de Artes, para fazer um mural 

com 110x2 metros, em homenagem ao MSMM. Por sua vez, a FA me convidou a fazer o 

projeto. Este projeto foi realizado com a colaboração do Dr. Victor Sala, diretor da FA, e da 

historiadora Ivone Tivane, que escreveu o resumo do percurso político de Samora.   

Fiz uma interpretação/ilustração do resumo escrito pela historiadora Ivone, reescrevendo, 

através de símbolos visuais, associando formas, cores e matérias, uma composição que 

respeitou a cronologia histórica e política deste dirigente. 

Concebeu-se duas propostas de realização para o mural, Eu e o Dr. Sala apresentamos o 

projeto à comissão do governo provincial da Matola, composta quase na sua totalidade por 

membros da FRELIMO, partido no poder9.  

                                                
9 Em Moçambique apenas o cargo para presidente da república e para presidente dos municípios são por eleições, os outros 
cargos são ainda por indicação com base na confiança e filiação partidária, por isso, a comissão é maioritariamente ou 
totalmente composta por membros da FRELIMO, partido no poder. (Partidarização da função pública). 



14 

	  

 
F: 4. Fotografia: Tembo Dança. Monumento da Machava sede. Matola. 2012. 

 

O projeto sofreu censura na parte que representava o programa Operação Produção – campos 

de reeducação10. A comissão deliberou que a representação desse programa poderia reabrir 

muitas feridas e exigiu a eliminação desse episódio histórico.  

A proposta aprovada representa a preparação da Frelimo para a guerra de libertação, o 

período de guerra, zonas libertadas, a fixação das bases militares e aldeias, produção agrícola, 

a educação baseada na ideia de unidade nacional, a proclamação da independência, a 

promoção da cultura e termina com a representação da Continuadores11. Ao longo do mural 

aparecem diversas palavras de ordem da autoria do Samora, como: “A luta continua; A 

educação é tarefa de todos nós; Crianças são flores que nunca murcham,” entre outras. [f: 5],  

                                                
10 O governo tentou implementar um sistema económico marxista-leninista lançando no ano de 1983 a 1988. Todos os 
dissidentes da Frelimo e os militantes expulsos do movimento de libertação durante os vários processos de debate e das crises 
internas, e que estavam em Moçambique foram detidos e enviados para campos de reeducação. Estes eram acampamentos 
onde se colocavam indivíduos acusados e/ou julgados por diferentes infracções à lei, os opositores políticos e os acusados de 
comportamentos considerados imorais, como por exemplo as prostitutas. Em muitos casos, estes campos congregavam 
indiscriminadamente indivíduos pelos mais diversos motivos. Não reuniam condições habitacionais, de produção e de serviço 
e impunham-se métodos de vida semelhante aos quartéis, onde o responsável era geralmente um militar. O discurso político 
defendia estes campos como uma forma de reinserção social e inclusivamente, como uma forma humanitária de tratar os 
delinquentes. As realidades eram completamente diferentes. (Mosca, 1999. p. 65).  

11 A organização da Continuadores de Moçambique foi criado a 25 de Outubro de 1985 pelo falecido presidente Samora 
Machel, que na altura apelidou as crianças de flores que nunca murcham. 
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Para a materialização do projeto contou-se com apoio do Dr. Sala, e dos ex-estudantes do 

ISArC: René Chambal; Leonel Muchanga; Nuno Fulano; Idrisse Ruben; Idélio Pelembe e um 

ex-estudante da ENAV Moisés Matusse. O fato de já termos colaborado em projetos 

anteriores facilitou o trabalho de equipa.  

A execução do trabalho ficou organizada por tarefas. René era responsável pelas soldas, Nuno 

pelas pinturas específicas, Idrisse pelo mosaico e Leonel pelo material. Todos eles eram 

coordenados por mim e o Dr. Sala. O esboço preliminar [f: 6], foi estudado e foram definidas 

as metas diárias, condicionados pelas condições intermitentes, climatéricas e financeira.  

 

 
F: 5. Simulação gráfica: Tembo Dança. Proposta do mural da Machava Sede. Matola. 2012. 

 
F: 6. Esboço: Tembo Dança. Esboço do mural da Machava Sede. Matola. 2012. 
 

Na primeira semana, o trabalho foi praticamente de passagem do esboço para a parede, isto 

porque o governo provincial dizia não ter disponibilidade financeira. Na segunda semana 

tivemos parte do dinheiro e com uma viatura e motorista do DPEC adquirimos alguns 

materiais. Começou-se as compras pela sucata do Vulcano onde adquirimos algumas chapas e 

peças metálicas, depois passamos por uma ferragem onde compramos ferros e material para 

soldar.  

Finalmente, iniciamos o trabalho. Durante o processo de trabalho vimos a necessidade de 

reforçar a equipa, visto que trabalhávamos com vários materiais e técnicas diferentes [f: 7]. 

Contactou-se a DPEC que indicou o senhor Fabião Joaquim Mapsa, um pintor profissional de 

parede, que integrou a equipa e teve a responsabilidade de fazer as pinturas primárias na 

parede e nos metais, assim como aplicação do verniz transparente nas madeiras e metais. A 

parte da pintura com texturas variável e pormenorizadas eram da responsabilidade do Nuno.  
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Enquanto decorria o processo de execução do mural a empresa de construção, responsável 

pelas obras de reabilitação da praça, fazia a vedação lateral do espaço com rede metálica e 

preparava o terreno para os passeios e o jardim. O ritmo das obras era desmotivador, 

chegávamos a ficar semanas sem trabalhar à espera do desembolso financeiro. 

 

 
F: 7. MMS: Tembo Dança. Processo de Trabalho. Matola. 2012. 
 

Para que o trabalho não parasse por muito tempo o Dr. Sala avançou fundos próprios. 

Conseguimos avançar muito, mas isso gerou algumas complicações para o reembolso porque 

muito material era comprado no comércio informal (sem recibos), uma vez que não temos em 

Maputo lojas especializadas em venda de material artístico.   

Com o mural já no estágio bem avançado, a empresa de construção responsável pelas obras de 

reabilitação da praça, de modo a pressionar o governo provincial a libertar fundos, abandonou 

o trabalho por duas semanas, deixando o espaço praticamente desarranjado [fªs: 8 e 9].  

Segundo o responsável da obra, o governo provincial pedia que a empresa avançasse com 

fundos próprios para posterior reembolso e a empresa não concordou. Estranhamente, 

faltando um mês para a inauguração do espaço/monumento, o fundo saiu para a empresa e 

não para o ISArC.  

Será que foi por falta de fundos que não deram o financiamento ao ISArC para concluir o 

mural? Ou terão achado que o mural já estivesse concluído? Será que tal atitude revela a não 

valorização do artista e do valor da arte?  
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F: 8. MMS: Tembo Dança. Pormenor do mural. Espaço desarranjado. Matola. 2012. 

F: 9. MMS: Tembo Dança. Pormenor do mural. Espaço desarranjado. Matola. 2012. 

 

O processo de execução do mural durou quatro meses devido as dificuldades no desembolso 

financeiro por parte do governo provincial. O mural foi produzido em técnica mista, 

combinando vários materiais como: madeira, chapa metálica, ferro de construção, mosaico, 

cimento de construção e tintas. O mural procura transmitir a dinâmica histórica e refletir o 

percurso e ideias políticas do presidente Samora. [: 10]. Localizado na praça do posto 

administrativo da Machava Sede, bairro da Machava Sede, de frente à administração da 

Machava.  

O mural foi inaugurando no dia 16 de Maio de 2012, pelo Ex-Presidente de Moçambique 

Armando Emílio Guebuza no âmbito da presidência aberta, em visita orientada pelo diretor 

geral do ISArC, Dr. Filimone Meigos.  

Neste dia, foi marcante ouvir um grupo de jovens a dizer que o mural é acessível a nível de 

leitura e interpretação, que reconheciam os textos do Samora Machel, reconhecendo que o 

mural valorizou o local.  

 

Depois da inauguração do mural, contactamos a DPEC para o reembolso do valor avançado 

pelo Dr. Sala e da verba para a conclusão do mural, conseguimos parte do reembolso, mas 

não conseguimos a verba para a conclusão do mural. Esperamos ainda pelo pagamento do 

trabalho há já quatro anos. Esta situação gerou um mal-estar no grupo, os estudantes que 

sentiram-se explorados, chegando mesmo a insinuar que eu e Dr. Sala havíamos ficado com o 

dinheiro.  
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F: 10. MMS: Tembo Dança. Vista panorâmica. Visita de estudo. Matola. 2012.  

 

Apesar de inacabado e das dificuldades económicas a experiência de trabalho foi muito 

positiva, porque tivemos a oportunidade de experimentar coisas novas e de trocar 

experiências. Para incorporar diversos materiais tivemos que procurar soluções durante o 

processo de trabalho, o que permitiu compreender melhor os materiais e as técnicas 

escolhidas e aplicadas.  

A interação com o público fez-me perceber que as pessoas gostam de arte apesar de não se 

darem tempo para visitar espaços de exposição como, museus ou galerias.  

No geral, as pessoas mostravam-se curiosas. Algumas aproximavam-se e faziam várias 

perguntas, queriam saber o que significavam as formas, outras estranhavam, outras acharam 

interessante a integração de diversos materiais e diziam nunca terem visto um mural 

integrando distintos materiais, eram até na altura apenas murais concebidos por: técnica de 

pintura, relevo em cimento de construção ou mosaico. 

O impacto do mural da Machava foi e é positivo. As pessoas têm acesso à ficha técnica e ao 

texto explicativo em uma placa afixada no mural, há visitas de estudo no local [f: 11], que se 

tornou um local de referência na Machava a nível da arte mural e serve como pano de fundo 

para fotos [f: 12] e vídeos musicais.  

   

 

    

 
F: 11. MMS: Tembo Dança. Visita de estudo, consulta ao texto sobre o mural. Matola. 2012.  

F: 12. MMS: Tembo Dança. Fotos dos noivos. Matola. 2015. 
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Hoje, o mural já precisa de retoques até porque não foi concluído devido a limitações 

económicas. Exposto ao meio ambiente, quatro anos depois, o mural apresenta sequelas, os 

metais já apresentam palidez e ferrugem, reflexo do desgaste do verniz. Nas madeiras, um dos 

elementos saiu do lugar e precisa de ser reafixado, a pintura também precisa de retoques. Os 

mosaicos estão intactos devido a sua particularidade de já terem o vidrado, o que lhes confere 

maior resistência. Os sinais observados no mural são reações normais dos materiais em 

exposição ao meio ambiente. Mas não apresenta sinais de vandalismo ou intervenção humana 

no desgaste da obra.    

Esta experiência na Machava permitiu-me aceitar e conceber com mais confiança o mural do 

CCBM, também a convite da FA, com a coordenação do Dr. Sala em 2013. O diretor do 

centro António Timóteo Fanequisso falou das atividades centrais do centro (desporto, 

confraternização, artes e cultura). Concebeu-se e submetemos duas propostas de mural 

(esboços, orçamentos e textos explicativos) e a direção do centro aprovou uma delas.  

 

Usando o mesmo processo técnico e mistura de materiais, e com o apoio dos ex-estudantes do 

ISArC: Domingos Cangua, Luís Sozinho e João Mubelo, os serralheiros Jacinto Manecas e 

Daniel Matsinhe, e do pedreiro Felisberto João Munguambe. Com as condições criadas, 

arrancamos com o trabalho. [f: 13]. 

 

 
F: 13. Mural do CCBM: Tembo Dança. Técnica mista. Processo de trabalho. Matola. 2013. 
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O processo de produção durou 4 semanas. Foi financiado pelo BM e gerido pelo ISArC, o 

BM desembolsava o valor na conta do ISArC e eu fazia a requisição e justificava os valores 

ao administrativo do ISArC. Ao contrário do mural da Machava, os valores eram geridos e 

justificados ao administrativo do DPEC. O mural do CCBM (20x4x2,70m), representa a 

atividade artístico-cultural do CCBM [f: 14].  

 

 
F: 14. Mural do CCBM: Tembo Dança. Técnica mista. Matola. 2013.  

 

Animado com as duas experiências criei um projeto mural em 2013 com intenção de 

homenagear o artista moçambicano Malangatana Valente Ngwenya, para o muro do auditório 

municipal da Matola 700.  

O mural é projetado na mesma vertente da prática artística dos anteriores, em técnica mista, 

mistura de materiais, reflexo da biografia do Malangatana [f: 15].  

Sem financiamento para o materializar, o músico Stewart Sukuma, no ano de 2014 teve 

acesso ao projeto, na altura trabalhava como colaborador na Vereação da Educação, Cultura, 

Juventude e Desportos da Matola, e resolveu apoiar na procura de parceiros para financiar o 

projeto. Como estratégia, em Junho do mesmo ano, tirou do bolso 5.000,00mt (cinco mil 

meticais – equivalentes na altura a 120 €), com os quais compramos tintas básicas e fizemos a 

marcação do projeto no espaço durante a Semana Africana12 de modo a atrair potenciais 

parceiros. A ação atraiu curiosos que elogiavam a maquete do projeto, até então não têm 

financiamento. 

                                                
12 Evento que acontece anualmente no Auditório Municipal da Matola, realizam-se palestras, feira gastronómica, feira de 
artesanato, desfiles de vestimentas típicas, espetáculo de dança e música. Mais de 10 países africanos se fazem representar 
anualmente. É neste local que encontra-se o muro pretendido.  
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F: 15. Simulação gráfica: Tembo Dança. Projeto mural em homenagem a Malangatana. 2013.  

 

Estas experiências contribuíram para a mudança da minha relação com o espaço público, 

passei a observar com mais atenção, compreender melhor a degradação visual e física do 

espaço público.  

Permitiram-me ainda perceber que as produções de murais com qualidade implicam custos 

elevados, por isso a maioria dos murais em Moçambique, Maputo em particular, são 

financiados por empresas e produzidos nos espaços das mesmas.  

Estas reflexões conduziram ao projeto de Intervenção nos Espaços Públicos a partir da Prática 

Artística do Mural, com o intuito de levar a arte para á comunidade de forma não dispendiosa 

e convidá-los a participar no processo artístico.  
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2 CAPÍTULO – CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
 

No capítulo anterior avançamos com a apresentação do tema da investigação, os percursos, as 

preocupações, as motivações que nortearam a investigação, assim como a contextualização da 

minha produção artística que serve de base para este projeto. Neste capítulo procura-se definir 

os conceitos, (espaço público, arte pública e o muralismo) fulcrais para o enquadramento do 

projeto começando por uma visão geral depois, de forma particular, faz-se o enquadramento 

da realidade moçambicana em específico de Maputo. Faz-se o levantamento das obras e dos 

seus intervenientes de modo a compreender as fases da arte pública, em particular do 

muralismo, no contexto cultural e político de Moçambique, Maputo em particular. 

 



23 

	  

 

2.1 Espaço Público    
 

O conceito de espaço público tem sido muito debatido por diversos autores que procuram 

compreender o seu significado e reconhecer o conjunto de fatores que determinam a sua 

composição. Por esse motivo, este conceito admite diversos tipos de abordagens que podem 

originar certa ambiguidade na sua definição e inclusivamente remeter para polos opostos.  

O espaço público está sujeito a questões físicas, políticas, económicas, tecnológicas e sociais 

que variam de espaço para espaço. Como diz o historiador José Pedro Regatão “O espaço 

público é essencialmente um território político. A sua acessibilidade pode ser condicionada 

pelo meio político, mas o espaço público destaca-se sobretudo pela sua função social, que é 

talvez o seu fator mais importante”. (2007: p. 27).  

Regatão ao afirmar que a função social é o mais importante do espaço público, remete para a 

questão do colectivo, para o local onde se deve estar-com-os-outros, ambiente humanizado 

como afirma o comissário, curador e diretor artístico Mário Caeiro: “...o espaço urbano é um 

ambiente humanizado em que a natureza é substituída por realidade à medida da 

humanidade...”. (2014: p. 316).  

Será que o espaço público é um espaço onde se cria consenso? Ou, por outro lado, é um 

espaço de batalha como diz Chantal Mouffe citada pela artista Carla Cruz, “o espaço público 

é o campo de batalha onde diferentes projetos hegemónicos se confrontam”. (2013: p. 43). 

São espaços a conquistar, por isso, a grande comercialização e disputa dos mesmos pelas 

empresas públicas e privadas.  

A concepção de espaço público enquanto espaço físico em Moçambique começa por remeter 

para uma relação de pertença do Estado13, os espaços são geridos por autoridades locais, 

embora se considere que devem ser de livre acesso, uso e permanência. Verifica-se a batalha 

de marketing e a batalha pela sobrevivência, são desenvolvidos negócios informais em 

barracas, nos passeios dos centros das cidades e vilas, o que dificulta a circulação de pessoas e 

viaturas. Para devolver a normalidade de circulação nessas vias ocupadas de forma irregular 

por vendedores, as autoridades municipais têm confiscado os produtos e aplicado multas, mas 

os vendedores sempre voltam ao mesmo local.  

                                                
13 Qualquer intervenção ou evento no espaço público em Moçambique – Maputo, requer uma autorização/ credencial para o 
efeito, sobe pena de ser impedido, multado ou detido pelas autoridades.   
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A um segundo nível, considerar-se-ia que é o espaço de interação social e de manifestação da 

presença do outro. E, para além disso, o espaço público é um território político (Regatão, 

2007), espaço de debate e confrontação. Por outro lado, não nos é alheio o fato de que sobre o 

espaço público incidem vários dispositivos de controlo e regulamentação que condicionam a 

liberdade social ou política no espaço público. (Correia, 2013).  

 

Por exemplo, a visita à Praça dos Heróis Moçambicanos na cidade de Maputo, local onde 

jazem os restos mortais dos Heróis Moçambicanos, é condicionada, encontra-se sobre 

vigilância militar, não se pode estar na praça, fazer imagens e estacionar viaturas sem 

autorização. Portanto, para além da acessibilidade, coloca-se a questão do espaço público 

enquanto lugar para a ação, que Lucy Lippard, citada por José Pedro Regatão (2007: pp. 27-

8), formula deste modo:  

 
…os verdadeiros espaços públicos não devem ser entendidos apenas como locais 

de livre acessibilidade, devem ser projetados para desencadear a «vida social». 

Verdade que a dinâmica de um determinado espaço público, está muito dependente 

da forma de recepção dos seus utilizadores, que é consequência de um conjunto de 

fatores como a qualidade estética, a funcionalidade, o conforto e a segurança. 

 

Este excerto remete para uma ideia de que o espaço público não se compreende apenas com o 

espaço físico, ele transcende a presença física, espaços públicos “são plurais e reiterados, 

porque se referem menos a uma espacialidade e mais precisamente a um fórum ou um 

encontro, o que não implica necessariamente a presença corpórea”. (Cruz, 2013: p. 44). O 

público será então, um espaço que permite a sua própria construção e resignificação enquanto 

espaço público, ao efetivar a sua natureza social e política, num exercício performativo e 

participativo. Este exercício é antes de mais fruto da nossa natureza social e política que, na 

sua performatividade e participação, define e redefine o que nos é comum.  

Assim, ruas, barracas, praças, escolas, redes sociais, imprensas, museus ou os muros 

apresentam-se-nos como espaços vivos e vividos na experiência quotidiana de potencial 

performatividade. “Neste sentido originário, é público o que não está reservado ao domínio 

privado, o que está aberto ao olhar, à circulação e à ação de todos”. (Balsemão Pires, 2007: p. 

22).  

 



25 

	  

Portanto o espaço público deve ser por natureza social, de livre ação, sem restrições de raça, 

idade, sexo, religião, nível social e condicionamentos, ainda que considere que a liberdade de 

cada um dependerá de um conjunto de dispositivos que condicionam a nossa relação com os 

lugares, ideia reforçada por Giorgio Agamben (2005), que considera como dispositivo a 

qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 

dos seres viventes.  

 

A visão do dispositivo do Agamben elucida a experiência que tive na praça do posto 

administrativo da Machava Sede, local onde produziu-se o mural em homenagem a MSMM. 

Antes de ter sido implantado o monumento Samora Machel, a praça do posto administrativo 

da Machava Sede, era completamente aberta, sem nenhuma vedação, e tinha vias de 

comunicação direta com o Mercado Municipal da Machava Sede. O público geral podia 

frequentar e atravessar o espaço sem restrições. Não havia necessidade de “controlo”14 mas, 

infelizmente, o local chegou a ficar com características de espaço abandonado, apresentava 

pequenos focos de lixo. 

 

Em 2012, quando escolhida a praça para implantação do monumento, passou por uma 

reabilitação, foram construídos passeios, jardim, vedação por rede metálica nas laterais, e por 

um muro (110x2 metros) do lado do Mercado. Estas melhorias vieram cortar vias de 

comunicação com o Mercado.  

Enquanto decorriam as obras para a colocação do monumento e a produção do mural, o 

acesso ao público era restrito, apenas o pessoal da empresa, a equipe do mural e os dirigentes 

tinham acesso à praça. Uma medida que garantia a tranquilidade no trabalho e a segurança 

dos materiais.  

Concluída as obras, o espaço está fisicamente mudado, as pessoas são obrigadas a usar as 

entradas criadas, não podem ficar sentadas no jardim, porque não tem bancos, está mais 

limpo. Mais também mudou a nível conceptual e político devido a novos dispositivos de 

controlo e deixou de ser uma praça onde se está livremente e passou a ser um lugar com 

restrições de horários15 para visita.  

                                                
14 Hoje têm um guarda municipal na praça do Posto Administrativo da Machava Sede. 
15 As visitas, são das 6 às 18 horas, segundo o guarda municipal. 	  
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A praça tem hoje três acessos condicionados. O público encontra novos dispositivos no 

espaço, o que obriga a um novo relacionamento. O mercado atualmente fica nas traseiras da 

praça e o mural obriga as pessoas a contornarem a barreira física para poderem estar ou ver a 

praça e as suas melhorias  

  

Esta situação de contornar o mural remete à escultura Tilted Arc (Arco Inclinado) do artista 

Richard Serra. Instalado em 1987, na Federal Plaza em Nova Iorque, esta peça escultórica 

tinha dimensões e formas articulares que, para atravessar o espaço de implantação, as pessoas 

eram obrigadas a contornar a obra. Esta situação estabeleceu uma nova relação com o espaço 

e criou novos “espaços” naquele lugar. Podemos estabelecer uma comparação, entre esta 

qualidade de transformação do espaço, entre esta peça e o mural da Machava Sede. O mural, 

como muro ou barreira oferece ou impõe uma nova experiência com o lugar. 

Como diz o professor e investigador Yi-Fu Tuan, (1983: p. 63), “...A cultura e a experiência 

têm uma grande influência na interpretação do meio ambiente.”  

Os espaços tornam-se lugares à medida que vão adquirindo significados, são centros, locais 

com regras, onde satisfazemos as nossas necessidades, influenciam os nossos 

comportamentos e criam valores humanos.  

 

O espaço público é frequentemente associado a ideais democráticos e a conceitos como: 

liberdade, igualdade, participação e ativismo, mas o próprio conceito de democracia obriga a 

uma reflexão que questiona as políticas que têm dado origem a um embelezamento dos 

espaços com vista à sua valorização comercial, jogos de poderes que acabam criando 

adversários como refere Cruz, (2013: p. 42), referenciando Mouffe: 

 
Estes adversários partilham um terreno comum, por exemplo, a crença em 

princípios como igualdade ou a liberdade, mas não concordam com a sua 

interpretação; os adversários, segundo esta perpectiva, lutam uns contra os outros 

na esfera pública para instituição da sua própria interpretação, isto é, eles lutam 

para que a sua interpretação se torne a hegemónica. 

 

Uma visão que transcende o campo físico para o campo de livre ação, espaços de debate 

público e se dá a formação de opinião pública. A esfera pública dificilmente irá reunir 

consenso devido às particularidades da natureza humana. O que mexe com a questão da 

democracia representativa ou participativa. Questiono então se será necessário fazer consulta 
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pública para realização de uma intervenção na esfera pública? Visto que, às vezes mesmo sem 

fazer parte do debate público, somos alvos da opinião pública devido à dinâmica da esfera 

pública como acrescenta Pires, (2007: p. 25): 

 
Os públicos já não são só, por conseguinte, o espaço de interação entre os cidadãos 

que decidem debater livremente entre si acerca das questões problemáticas 

relevantes, com vista a obtenção de consensos aceites colectivamente, mas 

conjunto de indivíduo que são alvo das mensagens transmitidas pelos medias … 

 

Reflexo de espaços públicos virtuais, que transcendem a todo tipo de barreiras físicas para 

espaços comuns de livre ação. Esta questão de uma pele comum é problema fundamental da 

democracia e o espaço público nem sempre é democrático, o que explica como o poder 

político vai mudando a compreensão pública não apenas do que é de todos como a própria 

forma dos espaços coletivos/públicos e dos elementos a partilhar. Para investigadora Rosalyn 

Deutsche “o conceito de «esfera pública» veio substituir a ideia de espaço público enquanto 

exterior ao político, pela ideia de espaço em que o político têm lugar”. (1999: p. 2).  

Compreendo a esfera pública como sendo um espaço de batalha, que pode ser físico, 

conceptual, político e digital, onde deveria haver interação colectiva e democrática, visto que 

é um espaço de pertença colectiva, onde o público deve ter o poder e liberdade de usar como 

campo de socialização. Muitas das vezes são-nos impostos projetos que procuram afirmar a 

sua hegemonia de forma não democrática. Ora, se por um lado o espaço público é portanto o 

espaço de construção de alternativas à alienação, sensíveis, experimentáveis e inteligíveis, a 

arte na esfera pública participa dessa construção criando espaços para debates e formação de 

opinião pública. 

 

2.2 Arte em Espaço Público 
 

A presença de objetos artísticos na esfera pública não constitui uma novidade. “Neste sentido 

originário, é público o que não está reservado ao domínio privado, o que está aberto ao olhar, 

à circulação e à ação de todos”. (Balsemão Pires, 2007: p. 22). A arte fora do seu espaço 

institucional vive a questão da sua retórica e dos seus protocolos discursivos de afirmação e 

valorização de maneira problemática. “De fato, a questão de arte na esfera pública reflete 

insistentemente a questão da perda da moldura institucional que faz desenvolver processos de 

afirmação que passam pela ideia de quebra de consenso” (Caeiro, 2014: p. 282).  
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Há várias manifestações artísticas na esfera pública e a investigadora Rosalyn Deutsche 

acrescenta “...todos reconhecemos a presença destas manifestações, assim como os graffiti, 

stencils, tags e stickers que constituem o que geralmente se designa de street art, mas também 

manifestações menos visíveis, como intervenções efémeras ou ações que ocorrem durante um 

período reduzido de tempo.” (sd: p. 3).  

De fato, a arte pública faz parte do nosso quotidiano, mas o seu significado, carácter e função 

têm vindo a alterar-se e abrangi uma vasta diversidade de expressões.  

O termo arte pública entra para o vocabulário da crítica de arte na década de 70, visando 

alterar a paisagem das cidades ou de espaços como: hospitais, escolas, empresas, entre outros, 

interferindo assim na fisionomia urbana e promovendo um debate cívico. Segundo Regatão 

(2007: p. 61): 

 
A arte pública surge da necessidade que os artistas tiveram de romper definitivamente 

com as clássicas concepções monumentais, passaram a interessar-se pelos espaços não 

convencionais na arte, explorando assim novos suportes, daí o espaço urbano torna-se 

num local por excelência à experimentação artística, desencadeando inevitavelmente o 

desenvolvimento da arte pública, durante os anos 60.  

 

O espaço público é usado como suporte, a arte sai do interior para o exterior, vem ao encontro 

do público, pode ser visto e ouvido por todos e tem a “maior” divulgação possível. Imposto ao 

público, à primeira vista parece passível de se tornar acessível ao público que habitualmente 

não frequenta museus e galerias, o que não assegura, por via deste movimento, uma relação 

mais próxima16, uma experiência que adquira sentido, que assuma um papel transformativo, 

que induz novas dinâmicas, reflexões ou reações. Como diz Oliver Marchart, citado por 

Gisele Ribeiro, “O que de fato importa é que a arte pública não é pública porque acontece em 

um espaço público definido em termos urbanos, mas porque acontece em meio ao conflito. 

Consequentemente, o conceito de arte pública implica o conceito de arte política.” (2012: p. 

36). 

 

“... public art is an instrument that constitutes a public by engaging people in political 

discussion or by entering a political struggle.” (Deutsche, 1999: p. 2) 

 

                                                
16 Exemplo da escultura Tilted Arc (Arco Inclinado) do artista Richard Serra, instalado na Federal Plaza em Nova Iorque em 
1987. 
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Olhando para arte em espaço público como instrumento que constitui um coletivo, por 

envolver pessoas na discussão política ou digitando uma luta política. Voltamos de novo à 

experiência da escultura Tilted Arc (Arco Inclinado) do artista Richard Serra, que acabou 

sendo removida do local pela mobilização dos habitantes. Na discussão Serra alegou que a 

escultura era concebida especificamente para aquele local e que a sua remoção a destruiria. 

Em 1989, a peça foi retirada e encaminhada para um ferro-velho.  

Encontram-se situações que ligam a experiência do mural da Machava Sede com a obra do 

Serra, que também impôs ao público uma nova relação com o espaço, interferindo com o 

percurso das pessoas que anteriormente podiam atravessar a praça para encurtar a distância. 

Hoje não podem, o muro corta a via de comunicação com o Mercado, mais este mural não foi 

contestado. Será que isso reflete a aceitação da obra pelo público? Ou porque a construção do 

muro foi uma decisão política?   

 

Ainda em Moçambique, tivemos o episódio polémico do monumento em homenagem à 

OMM17, as famosas “Batatas Fritas18”. Erguido na Praça da OMM na Cidade de Maputo, 

inaugurado a 7 de Abril de 2003, por ocasião dos 30 anos da criação da OMM, este 

monumento foi alvo de fortes contestações. Como escreve o jornalista do Notícia19 A. 

Murato, “Vai mais longe ao afirmar que mesmo de perto não se consegue decifrar o 

significado daqueles pratos sobrepostos e sugere que a estátua seja removida e colocar-se uma 

figura de fácil leitura ou de consenso”. (2003: p. 2).  

Ainda no mesmo artigo, a funcionária do aparelho do estado e universitária Estrela 

Herculano; a Presidente da Associação Luta Contra a Pobreza Rabia Valgy e a Presidente do 

Conselho Superior da Comunicação Social Dr.ª Julieta Langa, partilhavam da opinião de não 

entender a mensagem transmitida pela obra, e que não simbolizava a mulher e nem a 

dignifica, e sugeriram a colocação de uma figura de mulher levando criança ao colo, um 

instrumento de produção (agrícola?) e um livro. Porque não só seria de fácil leitura, como 

também iria honrar o papel da mulher na luta pelo desenvolvimento económico e social.  

Por outro lado a Ex – ministra da Mulher para a Coordenação da Ação Social Virgília 

Matabele; Félix Muchabandy do Departamento dos Monumentos no Ministério da Cultura 

(hoje Cultura e Desenvolvimento Humano); Paulina Mateus na altura Secretária-geral da 
                                                
17	  Monumento encomendado ao Arquiteto José Forjaz pela OMM.	  

18 Nome atribuído pela sociedade civil, refletia o descontentamento e a insatisfação em relação ao monumento da praça da 
OMM. A sociedade dizia que o mesmo não simbolizava e nem dignificava a mulher moçambicana.  

19 Notícia, (19 de Agosto de 2003), p 2.	  
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OMM e Artur Canana, na altura Presidente do CMCM, eram da opinião que o monumento 

representava a mulher em todas as frentes de luta e que foram de consenso dentro das 

instituições que representavam. [f: 16].  

O arquiteto José Forjaz, mentor da obra, disse na altura que ao fazer aquele monumento não 

pretendia fazer uma representação direta, mas diferente, menos comum aos moçambicanos. 

Defendeu-se afirmando que as críticas eram normais e que não havia tido tempo para fazer 

uma proposta com representação figurativa de uma Mulher porque foi contactado em cima da 

hora. A proposta foi feita numa noite e apresentado dois dias depois ao Governo da Cidade de 

Maputo que aprovou sem muito debate técnico. Deverá o artista ou as autoridades 

consultarem o público antes de fazer/colocar uma obra em espaço público? 

 

 
F: 16. Escultura: Arquiteto José Forjaz. Monumento da Praça da OMM. Maputo. 2003. 

 

O monumento veio a ruir sem causas claras no dia 7 de Novembro de 2007. Hoje [05/2016] 

está sendo instalado outro monumento em homenagem a OMM na Praça da OMM. Obra do 

artista moçambicano Naguib, escultura em cimento que representa figura de uma mulher de 

capulana e lenço na cabeça, segurando um livro. Está em uma posição de quem caminha em 
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direção ao futuro segundo o artista [f: 1720]. O monumento ainda não foi inaugurado e a área 

está vedada.  

 

 
F: 17. Escultura: Naguib. Obra que está na praça da OMM. Maputo. 2014. 

 

A escultura no local, esta sobre um pedestal, leva acabamento em mosaico. Irá representar 

padrões de capulanas como forma de dignificar a mulher moçambicana? Em volta do 

monumento central, existem figuras em silhuetas em posições dinâmicas diferentes [f: 18]. 

Será que representam várias atividades da mulher no campo social, político, cultural entre 

outras ações? O monumento atual responde de alguma forma as exigências acima referidas, 

será que irá reunir consenso? 

 
                                                
20 Naguib. Obra que está sendo instalada na praça da OMM. Escultura em cimento. 4 metros. foto feita pela escritora e artista 
plástica moçambicana Sonia Sultuane no MUSART 2014, no âmbito da 2o individual do artista Naguib. 
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F: 18. Escultura: Naguib. Monumento da praça da OMM. Maputo. 2016. 
 

Na vertente política temos a situação da destruição do mural Man at the Crossroads, do artista 

Diego Rivera no Rockefeller Center, em Nova Iorque em 1933, não só devido às diferenças 

de ideais políticos entre o muralista e John D. Rockefeller Jr. Apesar de não confirmada 

acredita-se que Rivera desenhou Rockefeller Jr criticando a burguesia e, do outro lado, 

representou o Lenine. A família Rockefeller mandou destruir o mural por causa da presença 

do líder comunista representado num espaço de sociedade capitalista. Isto mostra a 

capacidade da arte em contribui para o debate no espaço público político que deve ser 

constantemente reinventado e contestado, (Sónia Ávila, 2013).  

 

Refletindo sobre a relação entre o espaço público como espaço político e a ação artística, 

podemos apontar para a destruição de vários monumentos em Moçambique com a 

independência em 1975. Com a queda do controlo colonial foram destruídas ou transferidas 

para outros espaços públicos várias esculturas que representavam o antigo regime. Em 

substituição foram instalados outros monumentos que se identificam com o novo regime 

político e a identidade moçambicana. 

 

Os argumentos e os conflitos políticos, encontrados nas situações acima descritas, refletem a 

responsabilidade que a arte tem no espaço público e o papel do público. Obras complexas que 

ocupam e alteram a relação com o espaço partilhado e de todos, impondo ao público novos 
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comportamentos, obrigam o público a posicionar-se. Obras que, mesmo sendo encomendas 

políticas, não devem impedir o público de participar nelas, até porque serão obrigados a 

conviver com estas.  

 

O mapa de arte pública é difícil de delimitar, e contestar, mas as suas polaridades podem ser 

afirmadas. Por um lado, temos um equivalente contemporâneo do monumento do século XIX, 

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

de uma bela relocalização para espaço de arte fora da galeria, por outro lado, temos novas 

práticas de arte pública, mais teorizadas, e o reconhecimento de que não há um público em 

geral (apenas a diversidade de públicos específicos) e a redefinição da sua localização 

enquanto esfera pública. (Caeiro, 2014). 

O artista é parte desse público e a arte pública deve, na minha perspetiva ser uma intervenção 

plástica anti-individualista porque é uma ação ou manifestação artística que acontece no 

espaço que é de todos. A arte e o artista devem procurar estabelecer uma relação com o 

espaço envolvente e com o público que frequenta esse mesmo espaço. Assim, a relação 

triangular público-obra-espaço seria menos imposta. Uma visão reforçada pelo José 

Guilherme de Abreu quando diz que “arte pública é a atuação que visa intervir de forma 

criativa no processo de consciencialização, de conceptualização e de discussão, do que 

constituem a esfera da intervenção artística e a esfera do domínio público.” (2005: p. 233). 

Esta visão do Abreu é reforçada pelo Caeiro (2014: pp. 286-7) quando afirma que: 

 
...a arte pública é tanto mais pedagógico quanto mais o seu sentido crítico for pertença 

coletiva, sobretudo a nível da capacidade específica de interpretarmos a forma urbana 

e sobre ela termos capacidade de, nós os cidadãos agirmos, comunicarmos, 

refletirmos.  

 

Por outro lado, podemos limitar a liberdade artística a consulta pública? A arte deve dar 

respostas ou levantar questionamentos, debates e reflecções? Tal como diz a Deutsche “...arte 

pública é um instrumento que constitui um público através de discussões políticas ou 

despoletando uma tensão política.” (1999: p.19).   

Desta forma, o artista e o observador não são mais entendidos como sujeitos que se auto-

constituem, mas como corpos resultantes das constelações que acionam as suas 

subjetividades, das quais eles são parte ativa e integrante.  
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2.3 Arte em Espaço Público, Moçambique – Maputo. 
 

A arte em espaço público em Moçambique tem presença desde o período colonial. Uma 

afirmação justificada pela museóloga e historiadora Dr.ª Alda Costa no seu livro “Arte em 

Moçambique” (2013).  

A escultura conheceu um desenvolvimento menor em relação a outras formas de arte, grande 

parte das estátuas públicas e outras esculturas [até os anos 2000] existentes em espaço público 

foram encomendadas a escultores vivendo e trabalhando em Portugal: Teixeira Lopes [1866-

1942]; Ruy Gameiro [1907-1935]; Simões de Almeida [1898-1950]; Francisco Franco [1885-

1955]; Leopoldo de Almeida [1898-1975], entre outros. (Costa, 2013).  

Obras essas de natureza arquitectónica e artística, [f:19] com valor histórico de extrema 

importância social e política, obras que refletem na sua maioria a relação de potência e 

colónia, ainda assim fazendo a ponte histórica entre passado e o presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F: 19. Escultura: Rui Roque Gameiro. Monumento em homenagem aos combatentes europeus e africanos da 1ª 

grande guerra. Maputo. 1935. 

F: 20. Escultura: Simões de Almeida. Monumento do Mouzinho de Albuquerque 1936. Fortaleza de Maputo. 

1977. 
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Olhando para a responsabilidade atribuída à arte no espaço público, quando pensada enquanto 

arte de interesse público, e considerando que a obra procura dar conta e incluir o espectador e 

as suas aspirações e que, as propostas artísticas têm de assegurar o envolvimento da 

comunidade, combinando teorias sociais, culturais, políticas e urbanísticas, a arte pública 

devia inserir-se no contexto do lugar. Com a independência de Moçambique, várias 

intervenções nacionalistas de arte pública aconteceram.  

Em 1977 milhares de moçambicanos decoraram as paredes das suas cidades e vilas numa 

profusão de palavras de ordem. Podia ler-se em paredes e muros: “Abaixa o imperialismo; A 

luta continua; Unidade, trabalho e vigilância; Unidos venceremos”, entre outras palavras. 

Pinturas de novas imagens e símbolos apareceram, por todo lado, soldados de espingardas ao 

ombro, trabalhadores na cidade e no campo, mulheres a participarem nas atividades sociais, 

entre outras figuras, com o mesmo significado simbólico e político. Uma euforia da arte 

muralista moçambicana não programada, espontânea e autêntica, infelizmente as pinturas 

deterioraram-se facilmente devido a natureza dos materiais. (Albie Sachs, 1984).  

Ainda nesse período, vários monumentos arquitectónicos e artísticos, feitos e instalados no 

período colonial em Moçambique, Maputo em particular, foram destruídos e/ou removidos 

para outros espaços públicos [f: 20]. Em substituição, foram criadas e instaladas obras que se 

identificam com a política vigente e o povo moçambicano, [fªs: 21 e 22].  

 

Estas ações demostram que o espaço público é um campo de ”batalha”, de conflito e de 

representação. Com as destruições e remoções dos monumentos do regime anterior, o regime 

atual procurava afirmação política e pretendia conquistar a identidade nacional através da 

implantação de novos monumentos ideológicos. Apesar da mudança dos personagens 

representadas nos monumentos, permanece a característica monumental, a mesma estética, e 

até a sua execução por artistas e arquitetos estrangeiros. 

Ainda no âmbito das remoções dos monumentos coloniais, importa referir que o ponto mais 

alto foi o desmantelamento do monumento de Mouzinho de Albuquerque [1855-1902] da 

Praça da Independência para a fortaleza de Maputo21 no primeiro semestre de 1975.  

 

 

                                                
21 Praça da independência, anterior praça Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque, com texto “ Aqui é Portugal” (o texto 
foi removido), nas típicas calçadas portuguesas que permanecem até hoje. Fortaleza de Maputo anterior Forte de Nossa 
Senhora da Conceição, durante a ocupação portuguesa, iniciada no século XVI e efectivado a ocupação militar em 1885 a 
1974/5. Em 1976, alteram-se os nomes incluindo o da cidade de Lourenço Marques para Maputo. 
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F: 21. Monumento de Eduardo Chivambo Mondlane. Maputo. 1989. 

F: 22. Monumento do Marechal Samora Moisés Machel. Maputo. 1989.  

 

Em 1999 foram instalados na Praça da Independência dois monumentos em homenagem às 

vítimas das minas antipessoais no país e no mundo. Memorial foi concebido e realizado por 

um grupo de artistas plásticos moçambicanos. Era constituído por duas esculturas gigantescas, 

sendo uma delas representação de um carro militar blindado – à direita da imagem [f: 23], e a 

outra representa uma torre, com uma forma circular no topo, representando o globo terrestre e 

um pássaro representando a liberdade. O veículo de guerra produzido em madeira pelo 

escultor Titos Mucavel ficou na praça por pouco tempo, como relata o artigo do jornal 

Notícia22: “A madeira usada pelo escultor para compor o blindado foi roubada aos poucos, 

por malfeitores que se aproveitaram da calada da noite para fazer das suas”. Seria para usar 

como combustível na cozinha? Uma situação que remete para a batalha pela sobrevivência no 

espaço público no contexto moçambicano. Entretanto, a escultura metálica no centro da praça, 

foi removida em 2010 para dar lugar ao monumento do MSMM. 

                                                
22 Notícia, (21 de Junho de 1999), p. 15.	  
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Em 2011, no âmbito do ano Samora Machel, foi instalada uma paradigmática estátua em 

homenagem a este líder. Desta vez, sem cavalo. Segundo o artista Nhatugueja, a escultura é 

uma das 6 cópias em bronze feitas por robôs na Coreia do Norte. A escultura tem nove metros 

de altura e pesa 4,8 toneladas, está colocada no largo da Praça da Independência23 sobre um 

pedestal de 2,7 metros de altura. Local onde Samora Machel tomou posse como primeiro 

Presidente moçambicano. Começa a avenida que tem o seu nome na capital moçambicana.  

A inauguração da estátua foi o ponto mais alto das comemorações do dia 19 de Outubro, 25 

anos depois do dia em que Samora Machel e 33 membros da sua comitiva morreram num 

desastre aéreo na localidade sul-africana de Mbuzini.  

 

 
F: 23. Monumento da Praça da Independência. Maputo. 1999. 

 

Numa outra vertente, de arte pública contemporânea, não como categoria cronológica, que se 

refere a toda arte produzida atualmente [1945 ou 1960], mais como uma categoria estética ou 

artística, que altera a relação do espectador com a obra. (Costa, 2013). Fiz uma ação de arte 

pública. 

                                                
23 Local escolhido até hoje para tomada de posse presidencial. 
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Em 2004, no âmbito da Expo-Contemporânea 200424 na MUSART – Maputo, decorreu um 

workshop em paralelo à exposição, orientado pelo artista francês Emiric Hauchard, onde 

participaram 3 artistas moçambicanos Rafael Mouzinho, David Mbonzo e eu. Como resultado 

do worskshop três intervenções de arte pública aconteceram.  

O artista Emiric fez uma performance onde vendia pedras numa feira de arte, uma ação que 

banalizava a mercantilização da obra de arte. Esta ação, reuniu curiosos à sua volta que 

questionavam este acontecimento. Rafael fez uma intervenção na paragem de autocarro com o 

título “a barriga do dragão”, uma ação que procurava refletir sobre os textos e imagens25 que 

eram usados nos “chapas” 26, relacionado com os inúmeros acidentes de viação envolvendo 

“chapas”.  

Eu fiz uma performance intitulada “Vende-se”, fiz o percurso de 1 quilómetro, da MUSART 

até ao mercado central na baixa da cidade de Maputo. Na performance eu fazia o percurso 

com uma placa no peito escrito “vende-se” [f: 24]. Sem fazer a promoção do produto, as 

pessoas me chamavam por curiosidade, uns a pensar que estava vendendo coisas ilegais, 

outros apenas por interesse. Fui dando respostas afirmando que eu é que estava à venda.  

Reuniu curiosos, alguns fizeram o percurso comigo até ao mercado. Esta ação chamou a 

atenção da polícia, por suspeitarem de droga, me revistaram e me levaram ao posto policial do 

Mercado Central onde me fizeram perguntas, queriam-me levar a esquadra. Tive que 

convencê-los que era um trabalho artístico. Me obrigaram a terminar a performance. Esta 

performance foi motivada pelos crimes de morte e venda de órgão humanos. Com esta ação 

procurava questionar o valor comercial da humanidade, numa altura em que aconteciam 

muitos crimes em Moçambique.  

 

                                                
24 Primeira exposição de arte contemporânea promovido pelo associação MUVART – Movimento de arte contemporânea de 
Moçambique, criado em 2003, faz a primeira bienal e teve a sua sétima edição no ano de 2014.  
25	  Era comum ver textos  como: Anaconda; O leão; O dragão; entre outros impressos na chaparia dos chapas, assim como 
imagens de animais selvagens. 	  

26 Chapa, nome popular atribuído a transporte coletivo de pertença privada com percursos pré-definidos e não a autocarros  
municipais.	  	  
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F: 24. Performance: Tembo Dança. Vende-se. Maputo. 2004. 

 

Estas ações aconteceram no âmbito do MUVART, numa altura em que o conceito de arte 

contemporânea como categoria estética, estava a ser discutido e estavam a ser apresentadas 

novas possibilidades da prática artística em Moçambique, Maputo em particular.  

 

2.4 O Muralismo  
 
O muralismo é uma intervenção enquadrável no conceito de arte pública, surge da iniciativa 

pessoal e/ou encomendas públicas e privadas a artistas. Este tipo de intervenção relaciona-se 

intimamente com o espaço construído, a arquitetura e com o espaço urbano explorando a 

qualidade plano das paredes e muros.  

 

Interessa fazer menção à prática da técnica de pintura manual em azulejos que ganhou 

tradição em terras portuguesas. O azulejo reveste igrejas, palácios e mais tarde paredes e 

muros em outros espaços públicos. A utilização do azulejo em superfícies ou paredes 

exteriores muda a paisagem urbana e confere às superfícies urbanas brilhos e qualidade de 

reflexão dada as características materiais dos vidrados aplicados nos azulejos. Do ponto de 

vista da composição são explorados jogos geométricos complexos, estabelecendo diálogo 

com outras artes como arquitetura, pintura e escultura. Este material faz de Portugal caso 
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especial no mundo na prática da arte de murais em azulejos, inicialmente com uso de 

amarelos, verdes, castanhos e mais tarde o azul sobre fundo branco. Portugal, um dos locais 

de difusão mundial desta técnica artística, leva essa técnica a Moçambique no período 

colonial, onde o azulejo decorou algumas igrejas e depois foi usado em intervenções murais 

em vários pontos de Moçambique. 

A titulo de exemplo temos o mural do artista e professor português Garizo do Carmo, viveu 

na Beira antes de se fixar em Maputo, foi um dos artistas que incorporou azulejos em painéis 

e murais, e realizou trabalhos de decorações em Maputo, Beira e Quelimane. Destaca-se o 

mural em grés policromado de 200 metros quadrados de painéis exteriores revestindo a 

fachada do Cine – Teatro S. Jorge na cidade da Beira em 1954. Este projeto foi realizado em 

colaboração com o seu irmão João Afonso Garizo do Carmo. Estes azulejos estão 

conservados até hoje. (Costa, 2013). 

No ano de 2000 o artista português José Péssimo, em colaboração com o movimento 

intercultural IDENTIDADES27, orientou um workshop para um grupo de estudantes da 

FBAUP e ENAV que culminou com a produção de um mural de azulejos [f: 25]. O mural é 

resultado de um trabalho colectivo realizado na ENAV – Maputo. Este painel é pintando com 

manchas azuis, verdes, cinzas e castanho sobre fundo branco. Está fixado no muro da 

Fortaleza de Maputo. 

 

O muralismo também está associado a revolução, intervenção pública que pode-se conferir à 

sua fruição um caráter social. A título de exemplo social e revolucionário está o muralismo 

mexicano após a Revolução mexicana de 1910, representou o primeiro grande agente de 

mobilização social na América Latina no século XX. 

Artistas como: Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, os três grandes 

pintores da revolução mexicana, produziram a mais importante arte revolucionária, de sentido 

popular ocorrido neste século. As obras são ímpares nas artes plásticas mundiais, pela 

maneira como representavam o povo, o seu sofrimento e a sua revolução. Sua produção 

cultural transmitia uma interpretação da história mexicana marcada pela denúncia dos ricos e 

poderosos, com fortes imagens de índios oprimidos e explorados pelo violento colonizador 

apoiado na Igreja Católica.  

 

                                                
27 Programa intercultural onde integravam 4 países (Brasil, Cabo-Verde, Moçambique e Portugal). 
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F: 25. Mosaico: Péssimo. Mural da Fortaleza de Maputo. 2000. 

 

Como explica Down Ades (sd). Estes artistas defendiam a tese de que a arte deveria estar ao 

alcance do povo e não segregada em museus e galerias, por isso, pintavam murais, levavam a 

beleza e reflexão de sua arte revolucionária para o povo.  

Siqueiros foi considerado o mais radical do trio. Marxista declarado por toda a vida, ele 

abraçou a ideia da arte para educar o proletariado espelhando a ideologia marxista. Observo 

em alguns dos seus trabalhos uma atenção especial com a representação da mulher, [f: 26]. 

Seja qual fosse o nível ou a classe social da mulher, eram representadas, princípio de 

integração, especificamente no mural “Pela completa segurança de todos os mexicanos”, 

onde representa um grupo de mulheres unidas para lutar pela liberdade. Ao atribuir esse papel 

à mulher remete para a integração da mulher na vida política e social; a mulher que lutava 

com o seu povo pela liberdade e pela justiça. (Pataxó, 2011). 
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F: 26. Pintura: David Alfaro Siqueiros. Pela completa segurança de todos mexicanos. 1953. 

 

No Brasil, entre vários artistas e práticas artística interessa referenciar o artista Eduardo Kobra 

pelo seu processo de trabalho. Este autor pesquisa as memórias das cidades que ele visita 

através de livros, museus e outros arquivos históricos. Esta pesquisa tem o objetivo encontrar 

referências históricas relevantes que possam contar algo importante nomeadamente: 

momentos marcantes da história do local, e possam ser traduzidas em imagens. O Kobra pinta 

com látex e spray em técnica de graffiti, é conhecido por seus murais em paredes e espaços 

públicos de São Paulo onde retrata cenas e construções do século passado.   

Os processos acima referenciados também atravessam a minha prática artística. Também 

procuro explorar o carácter plano das paredes/muros, procuro retratar formalmente e 

simbolicamente as atividades e momentos históricos. No mural da Machava Sede, por 

exemplo, explorou-se o muro ondulado e extenso, retratou-se momentos históricos de 
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Moçambique, centrado no MSMM, com base num resumo histórico escrito pela historiadora 

Ivone Tivane.  

O mural do CCBM que reflete as atividades do centro, com base em dados fornecidos pelo 

diretor do CCBM António Timóteo Fanequisso. Finalmente, o projeto do mural em 

homenagem ao mestre Malangatana resulta da recolha e reflexão de informação biográfica. 

 

2.5 O Muralismo em Moçambique – Maputo 
 

O muralismo em Moçambique tem lugar desde o período colonial, não foi assumido como um 

movimento revolucionário e, nem usado para afirmação do poder pelo regime colonial, tal 

como foi com os monumentos arquitectónicos e artísticos em espaços públicos de 

Moçambique. Vários trabalhos foram feitos, muitos deles estão já desaparecidos e outros 

encontram-se sem registos.  

Um dos murais antigo de que se tem registo é o painel do escultor e professor Português José 

Albino Dias. Este escultor foi professor numa escola técnica em Maputo. Produziu vários 

trabalhos em baixo relevo, dentre eles, oito baixo-relevos da fachada do edifício onde 

funciona hoje a Universidade Pedagógica em Maputo. É autor de dois baixo-relevos 

existentes em duas casas na atual Av. Mártires da Machava no 244 e no 248, datados de 1943 e 

1944. (Costa, 2013). Também deste período é o painel do artista português Garizo do Carmo, 

já referido neste trabalho, que data de 1954. 

 

Em 1956, por ocasião da visita do Presidente da República de Portugal a Lourenço Marques, 

foram distribuídas tintas nos arredores da cidade. Os moradores usaram imaginação e 

aplicaram este material, em pinturas murais (hoje, por mim considerados de interesse). Uma 

experiência parecida aconteceu em Quelimane, aquando da construção do hotel Chuabo. 

Deram-se tintas à escolha aos artistas e indicaram-se superfícies murais a preencher. O 

resultado foi o espaço completamente preenchido por diversas figuras. Conservadas pelo 

menos até 2010. (Costa, 2013). Até que ponto se pode ligar estas experiências ao que 

aconteceu em 1977 quando milhares de moçambicanos saíram as ruas e pintaram paredes e 

muros28? 

 

                                                
28 Detalhes mais abaixo. 
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Um levantamento feito em 1991 pelo Rhandzarte [1989 – 2003]29, sobre murais na Cidade de 

Maputo, leva a concordar que o Banco Nacional Ultramarino – atualmente Banco de 

Moçambique, é o maior repositório de murais 30 . Foram usados trabalhos de artistas 

Portugueses e Moçambicanos para ocupar espaços exteriores e interiores.  

No exterior, mesmo a entrada principal, existe um painel cerâmico do artista português 

Querubim Lapa, que data de 1963, de dimensões aproximadas de 7X5 metros31. O painel é 

formado por várias placas, mas constituí um todo, integrando-se as diferentes partes num 

conjunto coeso. O relevo apresenta figuras geométricas, mistura de cores como: amarelos, 

azuis, verdes e brancos o que potencia toda uma textura quer cromática e material.  

No interior do Banco de Moçambique existem vários murais. O mural em mosaico italiano da 

artista portuguesa Estrela Faria está aplicado numa escada de caracol que faz a ligação dos 4 

pisos do edifício. As paredes e alguns degraus são cobertos pelo mural, interrompido apenas 

onde a escada é descontínua. A artista procurou manter uma unidade entre as várias partes 

através duma composição baseada fundamentalmente em elementos verticais de formas 

alongadas e estreitas, e pela alternância de cores, em gamas de amarelos, verdes, azuis, 

castanhos e vermelhos. Na parte principal do 3o piso existe um jogo de estrela-sol 

geometrizada32, [F: 27].   

                                                
29 Rhandzarte foi um artigo de crítica de arte no Jornal Domingo, tinha como responsáveis o Júlio Navarro, Malangatana, 

Augusto Cabral e Eugénio de Lemos (até um pouco antes da sua morte, em 1994) e, a partir de 2001, integra o Ulisses 

Oviedo, artista e professor cubano há vários a residir em Moçambique. Este espaço deixou de existiu depois da morte do 

Júlio Navarro em 2003, [era o mais ativo do grupo]. (Costa, 2013. p. 344). 
30 Banco de Moçambique, Av 25 de Setembro na baixa da cidade de Maputo.  
31  Domingo, (24 de Fevereiro de 1991).  
32 Domingo, (17 de Março de 1991).	  
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F: 27. Mosaico: Estrela Faria. Mural das escadas do BM. Maputo. Sd. 

 

No rés-do-chão do edifício do banco existe um extenso mural do artista português Francisco 

Relógio, datado de 1963. Este mural é julgado como o maior de todos do interior do banco, 

tem 63x4 metros e é, feito em placas de mármore. O mural retrata diferentes figuras em 

dinâmica de trocas comerciais, procura contar a história que pretende ligar o homem a moeda. 

Fora do edifício do BM, encontramos o mural do centro social da RM, da artista portuguesa 

Maria Senzani, um relevo de cimento de construção, uma composição visual de uma textura 

material, cor e visual33, entre outros murais de Maputo. 

 

Nos anos 60 o artista Malangatana Valente Nguenha, também executou um painel para o BM, 

depois a artista moçambicana Bertina Lopes e mais adiante outros artistas moçambicanos 

foram convidados a intervir nas paredes do BM e em 2016 um grupo de artista esta a intervir 

no novo edifício do BM34. Malangatana seguiu fazendo murais, dentre vários, o mural do 

Banco Barclays em 1967 [f: 28]. Aqui satura o plano da composição de figuras destorcidas, 

aos gritos, disputando por uma vida melhor. Neste trabalho podemos ver homens oprimidos 

como forma de denúncia da opressão sociocultural, construindo narrativas político-culturais. 

                                                
33	  Revista Tempo, (28 de Janeiro de 1990), p. 53.	  

34	  2016, esta em construção um edifício de raiz, já em fase de acabamento, para escritórios e estacionamento. Artistas 
moçambicanos como Naguib, Jorge Dias, Gemuce, Ídasse Tembe e Félix Mula estão a produzir murais individuais no 
edifício novo.	  



46 

	  

Como reforça a artista moçambicana Maimuna Adam “Malangatana usa símbolos e metáforas 

para expressar emoções, pensamentos e mensagens políticas”. (2012: p. 7).  

 

De Malangatana é também um mural na Casa Velha que data de 1969, em técnica de relevo 

em cimento de construção, no mesmo ano executou um mural na FACIM, em técnica de 

pintura. Este último já não existe. Outros foram pintados por cima ou desapareceram por falta 

de manutenção e cuidados. Sempre com o estilo característico de saturação de figuras, como 

acrescenta a Ex-Cônsul Geral de Portugal em Maputo Graça Gonçalves Pereira, “ …como 

que a afirmar que a sua obra em murais e painéis não foi episódica…”. (2012: p. 3). 

 

 
F: 28. Pintura: Malangatana. Mural do banco Barclays. Maputo. 1967.  

 

Os murais de Malangatana tinham como base o manifesto revolucionário. De acordo com o 

artista e diretor da ENAV, Jorge Dias, “…tinham a capacidade de formar e fortalecer a 

mensagem do nacionalismo em Moçambique, também como meio de reafirmação cultural e 

da identidade, ocupando um lugar importante e privilegiado na comunicação com as massas, 

enquadrando-se no que se poderia chamar, «arte para o povo»”. (2012: p. 11). Esta visão do 
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Dias é reforçada pelo sociólogo e diretor geral do ISArC, Dr. Filimone Meigos, ao afirmar 

que os murais passam pelos temas políticos e sociais e tornam-se instrumentos de informação 

e conhecimento da realidade colonial moçambicana. “Podemos ver gritos, sentir cores, ouvir 

sentimentos e apalpar nossas realidades passadas, e de alguma forma ainda presentes, mesmo 

que em via de extinção”. (2012: p. 5).  

 

Em 1972 Malangatana coadjuvado por artista moçambicano Ernesto Shikani [1934-2010] 

conceberam o mural “Vovó Espangara Está Zangada” na casa da cultura da Beira, em técnica 

de pintura.  

Shikani que chegou à Beira em 1970 e da sua vasta obra constam vários murais na cidade da 

Beira [f: 29]. De destacar o mural em relevo de cimento de construção no palácio dos 

casamentos da Beira nos anos 80. Representa figuras maiores e monstruosas, deformadas e 

decoradas por meio de incisões remetendo para as tatuagens africanas.  

 

 
F: 29. Relevo: Shikani. Mural do palácio dos casamentos da Beira. Beira. 1980. 

 

Em conversa com a Dr.ª Alda Costa, percebeu-se que, Malangatana e Shikani, gostavam de 

trabalhar em grandes superfícies, para desenharem cabeças, olhos, seja o que fosse, à vontade 
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[...] Gostavam de trabalhar com cimento por reconhecerem que esta técnica era uma forma de 

garantir a resistência e longevidade das suas obras (2016).  

 

Numa outra vertente encontram-se os murais pensados e integrados ao projeto arquitectónicos 

em edifícios projetados pelo arquiteto e artista português Pancho Guedes [1925-2015]. Este 

arquiteto viveu em Maputo e foi considerado um arquiteto do futuro, e é o arquiteto que mais 

projetou na então Lourenço Marques, hoje Maputo35. Concretizou mais de 400 edifícios em 

Moçambique dos 700 projetos concebidos.  Hoje os edifícios são considerados obras de arte, 

ideia reforçada pelo diretor da Faculdade de Arquitetura da UEM em Maputo, Luís Loge, 

“Guedes foi também pintor e escultor levando-o a tratar cada edifício como uma escultura, 

aplicando à arquitetura as várias formas de arte”. (2010: p.1).  

As intervenções muralistas do Guedes remetem a cultura nativa (moçambicana), como 

podemos ver [f: 30]. Este relevo, é executado com recurso a pedras e conchas marinha 

embutidas. A composição é geométrica, desenha formas eólicas que oferecem uma óptima 

panorâmica visual. Em certa medida reflete os padrões quase-tatuagens36 tão característicos 

da mitologia africana, como disse o próprio Guedes citado no catálogo37 “...os murais azuis e 

branco pertenciam à mesma família geometrizada e complexa, [...]. Posteriormente propôs 

que os murais incorporassem elementos da cultura local, como máscaras, joias e tecidos”.  

 

                                                
35 Zambeze, (26 de Agosto de 2010), p. 27. 
36 Na zona norte de Moçambique, em particular os Makondes. Homens e mulheres fazem tatuagens no rosto, e em Nampula 
as mulheres fazem no peito. A escarificação/tatuagem são feitas por uma espécie de faca afiada, empregando-se na 
elaboração substâncias cáusticas e materiais corantes etc. Que serve simultaneamente, para dar cor e obter alto e baixo-
relevos.  
37 Pancho Guedes Aventuras da Arquitetura, o Desafio ao Formalismo. (Março de 2010).   
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F: 30. Relevo: Pancho Guedes. Mural do prédio Abreu Santos e Rocha. 1955. 

 
Para além do Guedes temos o artista Custódio de Vasconcelos que integra o seu mural em 

Mosaico, no edifício da Av. Fernão Magalhães e Samora Machel. Cidade de Maputo em 

1959.  Entre outros edifícios sobre tudo na baixa da cidade de Maputo. 

No período pós-independência, em sequência das primeiras intervenções que conduziam à 

pintura nas paredes das cidade, vilas e aldeias, um pouco por todo o país, com palavras de 

ordem e com cenas inspiradas no novo contexto político e social que o país vivia a partir de 

197738. Nesta altura se definiu que a cultura devia ser organizada e orientada. Um novo tipo 

de mural começou a aparecer com a intenção de fortalecer e exaltar a nova fase da luta pela 

construção do socialismo em Moçambique, [1975-1986]. Os murais [f: 31] extinguiram-se 

rapidamente devido as condições dos materiais aplicados. (Sachs,1984). 

 

                                                
38 Período das nacionalizações.  
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F: 31. Fotografia: Mauro Pinto. Palavras de ordem. Maputo. 2010.  

 

Uma outra fase ou período da pintura de murais em Moçambique aparecem desenhos maiores, 

mais complexos, utilizando uma gama de cores mais variadas executados em lugares 

previamente escolhidos com o enquadramento das autoridades. Esta nova fase iniciou-se no 

contexto da construção da Praça dos Heróis Moçambicanos39. Aqui foi construído um muro 

ondulado para conter um mural especialmente pintado para o local [f: 32] site specific.  

O mural retrata vários momentos da história de Moçambique e foi realizado por um coletivo 

de artistas dos quais podemos destacar as contribuições dos artistas João Craveirinha, que fez 

o projeto básico do mural, proposta com saturação de figuras pequenas, em colaboração com 

o artista português José Freire, que vivia em Maputo, fez as alterações necessárias ao projeto 

do mural40. Reduziram-se os números e ampliaram-se as figuras, realçando os episódios 

principais da história de luta do povo Moçambicano.  

A composição visual reflete uma imagem auto-consciente da revolução, produzido pela 

revolução, para servir a revolução. (Sachs,1984).  

                                                
39 Monumento criado para honrar os que deram a sua vida na luta armada pela FRELIMO. Resultado colectivo de uma 
comissão constituído, pelo arquiteto moçambicano José Forjaz e o pintor e poeta português residente em Moçambique 
António Quadros, que desenharam o túmulo com o formato de uma estrela de 5 pontas. Inaugurada em 1979 (Sachs, 1984).  

40 O mural está em bom estado de conservação, sofreu duas intervenções de restauro, em 2000 e 2015. Esta última não só foi 
o mural, assim como a praça dos heróis foi requalificada no geral.	  	  
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F: 32. Pintura: José Craveirinha. Mural da praça dos heróis moçambicanos. Maputo. 1979. 

 

Este mural, por ser uma superfície ondulada, possui a qualidade fruída de uma onda. A 

totalidade da obra não se pode abarcar com um só vislumbre. A base deste projeto sobe e 

desce em conformidade com a posição do terreno e em relação ao nosso ponto de vista.  

Revejo em algumas características deste mural com o mural da Machava Sede. Também são 

realçados os episódios principais da história da luta do povo moçambicano. É concebido em 

um muro ondulado construído propositadamente para receber um mural. Como diz o Sachs 

“...em lugares previamente escolhidos com o enquadramento das autoridades”.  

Vários artistas moçambicanos contemporâneos também apostaram na prática de murais, de 

destacar o artista Naguib Elias Abdula. Este autor fez vários murais em Maputo, Beira e Tete. 

Em técnica de mosaico, fez o mural Ode Samora Machel na Av. Marginal, o mural da FPAG, 

o mural do Banco Procredito, entre outros. Na Cidade de Maputo. Em Tete fez dois 

Monumentos da União e Liberdade na Hidroelétrica da Cahora Bassa, retratando a história da 

empresa, desde a escravatura até a sua reversão para o estado moçambicano. O primeiro 

monumento (União) ocupa uma área de dois hectares e o segundo (Liberdade) tem 120x7 

metros. Este último integra uma estátua gigante, representada uma mulher com uma criança 

ao colo. A escultura tem 7 metros de altura.    
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Deve-se referenciar o mural Ode Samora Machel [2006-7], não só por ter sido o primeiro 

mural em técnica de mosaico do artista, marcando a reativação desta técnica em murais em 

Maputo, mas por se encontrar em “espaço público”, ao contrário de outros que estão em 

locais de acesso condicionado. Este mural é uma homenagem a MSMM, com 1000x5,25x2 

metros. A composição visual é dinâmica, sem a saturação de manchas e figuras monstruosas 

como até então se fazia quando se representava a revolução de um povo. Apresenta figuras 

diversas, acompanhadas por dizeres e ensinamentos, muitos dos quais da autoria do antigo 

presidente MSMM [f: 33]. 

Ao explicar o seu trabalho, numa entrevista ao jornal Domingo41, Naguib disse “ É um pouco 

de tudo. São figuras diversas. Agente encontra aqui mulheres, crianças, dizeres de Samora 

Machel”. Assim, como diz o artista, não encontramos representação do homem, estaria apenas 

virado para a integração/emancipação da mulher?  Mas também é possível ver animais e 

árvores representados no mural, o que remete para fase de incentivo a produção agrícola em 

Moçambique.  

Ainda na mesma entrevista, o Naguib diz que escolheu os dizeres do Samora Machel porque 

se identifica com as suas ideias, desde a formação cultural à postura cívica. “Esta é uma forma 

de não só perpetuar, assim como mostrar o carácter de Samora Machel. Revejo-me nele em 

termos de carácter, de criação de oportunidades de vida para os moçambicanos, do espírito de 

solidariedade, do bem-estar de todos42”.  

Para a execução deste mural contou com apoio de 30 jovens, dentre eles ex-alunos da ENAV 

e jovens apreciadores de arte.  

 

 
F: 33. Mosaico: Naguib. Mural Ode Samora Machel. Av. Marginal. Maputo. 2007. 

 

                                                
41 Domingos, (16 de Dezembro de 2015), p. 26.  
42 Domingos, (21 de Maio de 2007), p. 15. 
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O mural Ode Samora Machel foi inaugurado por sua Excelência o Ex-presidente do Conselho 

Municipal de Maputo, Dr. Eneas da Conceição Comiche, por ocasião dos 120 anos da cidade 

de Maputo, no dia 10 de Novembro de 2007. Hoje o mural é considerado Património Cultural 

Municipal.  

Algumas caraterísticas desde mural são similares ao mural da Machava Sede, são ambos em 

homenagem ao MSMM,  com figuras que representam mulheres, crianças, fases de produção 

agrícola, educação e dizeres do presidente.  O mural da Machava Sede, acrescenta a figura do 

homem e a fase da guerra. A nível de técnica estes murais são diferentes sendo que no projeto 

da Machava Sede  são explorados vários matérias e técnicas, incluindo o mosaico.   

Em 2009, o artista e professor moçambicano Augusto Magia, artisticamente conhecido por 

Gumatsy, fez um mural 10x3 metros, em técnica de Mosaico, no muro da CMC, em 

colaboração com alunos da ENAV.  

Em 2010, na altura eu era professor na ENAV, fiz um mural de 12x2,5 metros, também em 

técnica de Mosaico, por encomenda da empresa privada de produção de eventos Celebrity 

Produções, na cidade de Maputo. O mural procura representar as atividades da empresa de 

eventos. Este projeto foi realizado com apoio de 5 alunos, na altura meus, e demorou 2 

semanas a ser realizado [f: 34].  

Mais artistas seguiram na prática do mural em técnica de mosaico, como é o caso de: 

Lourenço Abner Tsenane ou simplesmente Tsenane, dentre esculturas e pinturas. Fez vários 

murais em relevo de cimento, em vários locais na cidade de Maputo. Fez também murais em 

mosaico e várias instituições, como é exemplo a empresa MOZAL na Matola. 

Leonel Benedito Muchanga, meu aluno na ENAV que colaborou no mural da Celebrity 

Produções, é autor, entre outros projetos, de um mural em mosaico em uma barraca, no bairro 

de Maguanine, cidade de Maputo.  
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F: 34. Mosaico: Tembo Dança. Mural da Celebrity Produções. Maputo. 2010. 

 

Numa outra vertente técnica, em 2007 os artistas Noel Langa e Ciro Pereira, com o apoio de 

alunos da ENAV, fizeram um mural em técnica de pintura. A composição é abstracta, 

manchas e movimentos geométricos em cores contrastantes: laranja, vermelho, azul e branco. 

Este mural foi realizado no muro de vedação no Bairro de Mavalane, o famoso “muro da 

vergonha43” [f: 35]. O muro de mais de 110x2,70 metro, interrompido de 8 em 8 metros para 

dar acesso aos quintais das residências fica próximo ao Aeroporto Internacional de Mavalane 

– Maputo.  

Este mural acaba sendo uma construção de narrativa abstracta, como estratégica de 

embelezamento e reativação do espaço, encobrindo a realidade que está por de trás do muro. 

Engana visualmente ao visitante. Este muro é, destinada a fazer entender a cidade, ou a nação, 

como um todo coerente e sem fissuras (Balibrea, 2003). 

 

Em 2000 surgiram duas associações: a Associação Cultural de Hulene em Frente e a 

Associação Cultural Lhuvuka Arte ambos no bairro de Hulene44, entre várias atividades 

                                                
43 Muro construído um pouco antes da conferência dos chefes de estados africanos que decorreu na Cidade de Maputo com 
intenção clara de esconder as casas de construção precária. 
44	  Notícia, (16 de Junho de 2003), p. 15.	  
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faziam também pintura de murais, subordinados a temas de educação cívica e social como: 

Cidade Limpa, Desenvolvimento Sustentável e HIV/SIDA, os murais eram pintados nos 

bairros de modo a influenciar a população a adquirir comportamentos cívicos aceitáveis. Os 

murais já não existem, assim como as associações. 

 

 
F: 35. Pintura: Ciro e Noel. Mural de Mavalane. Maputo. 2007. 

 

Em 2015, os estudantes da ENAV, sob orientação do professor de artes gráfica, Moisés 

Sambo, pintaram um mural retratando a evolução do sector da saúde ao longo dos 40 anos da 

independência de Moçambique, foi produzido no muro do HCM45. A composição visual é 

figurativa, são imagens esclarecedoras, o que mais chama atenção são as representações das 

figuras dos presidentes (Samora Machel, Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Filipe 

Nhusi) o que reforça a ideia dos 40 anos da independência nacional46.  

 

Nas manifestações de street art, um fenómeno bastante comum na paisagem urbana, dentre 

poucos artistas com essa prática em Moçambique. O artista Atanásio Vasco Elias Cuna, 

formado em artes gráficas pela ENAV em 2008, tem feito várias intervenções em paredes e 

muros dos bairros na cidade de Maputo e Johannesburg – África de Sul.  
                                                
45	  O País, (23 de Junho de 2015), p. 28.	  

46 As figuras estão representadas por ordem cronológica.	  
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O artista e MC, Bruno João Mateus, artisticamente conhecido por Shot B, também formado 

em artes gráficas pela ENAV em 2008, inicia a sua atividade artística em 2006, e já conta 

com vários projetos artísticos. Fez um mural na cidade do Cabo – África de Sul em 2009. Fez 

um mural nas traseiras do Museu Nacional de Artes em 2010. Fez o mural intitulado “Ontem, 

Hoje e Amanhã” na Av. OUA na cidade de Maputo em 2011, e um mural de 40 metros em 

Lisboa no âmbito de uma atividade financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian em 2013, 

apenas para mencionar algumas obras. 

Os projetos de Shot B aqui mencionados são todos em graffiti e tem sido prática representar 

palavras sombreadas, imagens quase que caricaturais, com cores como azul, vermelho, 

laranja, branco, e o preto aparece quase sempre para contornar e sombrear. O seu estilo tem 

influências do hip-hop, espelhando a sua prática de cantor rap.  

No mural “Ontem, Hoje e Amanhã”, podem-se observar imagens diversificadas que remetem 

para o campo político, ao representar a imagem do Samora Machel. No campo social, ao 

representar o tráfico urbano e a poluição, com a representação do rato e da árvore. Também 

aparece um “retrato” do autor e palavras com influências do hip-hop [f: 36]. 

Este mural remete a um conjunto de telas colocadas lado a lado, onde cada tela trata o seu 

tema. Vem mesmo a transmitir o título “Ontem, Hoje e Amanhã”. Este mural foi realizado no 

muro do CFM, na Av. OUA, de frente ao Matadouro, cidade de Maputo e tem 200x2 metros. 
 

 
F: 36. Graffiti: Shot – B. Mural da Av. OUA. Maputo. 2011. 

 

Recentemente, no âmbito do projeto Mafala – um ponto turístico – lançado pelo Ministério da 

Cultura e Desenvolvimento Humano na Mafala – Cidade de Maputo, Shot B, fez algumas 

intervenções em graffiti. Este mural é característico do seu estilo. Representa personagens que 

notabilizaram-se nas áreas da literatura e desporto, como: Rui de Noronha [1909-1934], José 

Craveirinha [1922-2003], Noémia de Sousa [1926-2002] e Eusébio [1942-2014], todos estes 

viveram no bairro da Mafalala.  
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2.6 Considerações sobre arte em espaço público, em particular de 

muralismo em Moçambique – Maputo 
 

A arte em espaço público em Moçambique ainda é característico a representação de estátuas 

monumentais e murais ligados a temas políticos, sociais e comerciais. O muralismo em 

Moçambique tem sido praticado desde a década de 40, nessa altura exclusivamente feito por 

artistas estrangeiros, na sua maioria portugueses. As composições eram reflexo das ideologias 

políticas e económicas da época, características de composições no espaço, domínio técnico, 

jogo de cores e, até um certo ponto apenas decorativos.   

Os artistas moçambicanos, mesmo já tendo iniciado as suas práticas artísticas em 

Moçambique, passaram a fazer murais desde os anos 60. Esta situação pode ser relacionada 

com o contacto e as experiências do colonialismo, que trouxe a nossa sociedade alterações 

profundas a vários níveis e, naturalmente, influenciou as produções estéticas e culturais. Mais 

os temas abordados nos murais eram de: libertação e de denuncia colonial, conquistas da 

Revolução, expor a realidade moçambicana como forma de sensibilização popular, e são 

vistos e aproveitados como nova forma na luta pela independência.  

Na fase pós-independência percebe-se que a expressão muralista procurava exaltar as 

mudanças que aconteciam no País. As temáticas abordadas, as conquistas da revolução, são 

manifestos refletindo estas e outras questões que se discutiam e preocupavam a sociedade. 

Através do mural procurava-se a construção da identidade cultural moçambicana.  

Refletindo sobre as localizações dos murais em Moçambique – Maputo, pode-se concluir que 

a maioria, se não todos murais, resultam de encomendas e estão associadas a empresas que 

financiaram a sua produção.  

A título de exemplo é o BM que é o maior repositório de murais em Maputo, por outro lado, a 

UEM é hoje responsável por 8 murais. Em conversa com o Curador assistente da galeria da 

UEM – Maputo, Rafael Bordalo Mouzinho, sabe-se que a UEM monitora os seguintes 

murais: 2 no Centro de Estudos Africanos; 1 na Fortaleza de Maputo; 1 no Centro Cultural 

Universitário; 1 na Faculdade de Veterinária; 1 na Faculdade de Medicina e 2 murais no 

Museu da História Natural. Alguns dos quais já a precisar de retoques/restauro.  

Refletindo sobre acessibilidade dos murais ao público heterogéneo, o Mouzinho diz que está 

em curso um projeto de inclusão dos murais num roteiro de visitas associado à visita da 

galeria e à produção de um folheto com pequenos textos para dar a conhecer ao público a 

existência dos mesmos (2016).  
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Murais produzidos em territórios semipúblicos configuram um campo que possui uma 

determinada lógica operativa o que cria barreira de entrada para poder atuar como campo de 

debate. Importante nuance de princípio da museologização radical das empresas.  

Este fato implica que há uma redução ou manipulação do contacto entre o público e o projeto.  
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3 CAPÍTULO – PROJETO DOS MURAIS  
 

Nos capítulos anteriores avançamos com a apresentação da investigação, os percursos que 

nortearam a investigação. Definiram-se os conceitos fulcrais para o enquadramento e 

compreensão do projeto, fez-se a relação e o enquadramento dos conceitos no campo de 

estudo (Moçambique – Maputo). Neste capítulo procura-se partilhar a ideia e o processo do 

projeto com o tema: “Arte Pública em Moçambique – Maputo – Intervenção nos Espaços 

Públicos a partir da Prática Artística do Mural”, projetos desenvolvidos no âmbito desde 

mestrado que procuram refletir sobre o uso, ocupação e mercantilização do espaço público.  
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3.1 Intervenção muralista nos espaços públicos 
 

3.1.1 Fases do trabalho  
 

Para dar início ao projeto teve-se que apresentar a ideia à direção da FA, que por sua vez, 

emitiu uma credencial e uma carta de pedido de autorização para intervenção em espaços 

públicos da Matola, anexada a ideia do projeto do mestrado. A carta foi endereçada ao 

Conselho Municipal da Matola e depois passou para a Vereação da Cultura do Município da 

Matola em Setembro de 2015 e obteve-se a resposta favorável (credencial47) em Dezembro do 

mesmo ano.  

Enquanto esperava pela resposta do município, a turma do segundo ano do Curso de 

Licenciatura em Gestão e Estudos Cultural da FEC – ISArC, convida para fazer parte de um 

painel com o tema: “Higiene Ambiental e Desenvolvimento Comunitário sob o lema: 

Ambiente Limpo, Vida Saudável” em Novembro de 2015. Fiz uma apresentação sobre a 

minha experiência em murais onde incorporei materiais reutilizáveis.  

Esta turma do ISArC, que tinha inicialmente intenção de executar um mural na entrada do 

ISArC, depois de assistir à apresentação, pediu para eu orientar os trabalhos do grupo. A 

orientação deste projeto implicou um acompanhamento próximo que se estendeu desde a 

recolha dos resíduos, à sua seleção, tratamento e aplicação.  

Na primeira fase do trabalho, o grupo fez a recolha de vários tipos de resíduos [f: 37], na sua 

maioria garrafas (de vidro) vazias de álcool. Este grupo colocou no recito do ISArC vários 

caixotes improvidos de papelão para dinamizar a recolha dos resíduos enquanto decorria o 

projeto mural, com particular atenção para recolha de garrafas e latas, promovendo assim um 

ambiente limpo, saudável e sustentável.  

Do material recolhido as garrafas de vidro foram usadas para a decoração do jardim no espaço 

do mural [f: 38]. Algumas pessoas da comunidade académica do ISArC, ficaram 

sensibilizadas e mobilizadas com esta iniciativa. 

 

       

                                                
47 Credenciava-me omo artistas e docente do ISArC e autorizava as intervenções nos locais. 
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F: 37. Trabalho coletivo. Material recolhido na primeira fase. 2015. 

F: 38. Trabalho coletivo. Preparação do espaço para o jardim. Espaço para o mural. ISArC. 2015. 

 

Chegar ao resultado visual do mural foi complicado, porque a turma era constituído por 35 

estudantes com várias ideias. De modo a operacionalizar o trabalho repartimos a turma em 

cinco grupos de trabalho, cada grupo tinha a responsabilidade de apresentar propostas e 

soluções para o mural. Após a apresentação das ideias de cada grupo tivemos várias 

discussões coletivas de modo a chegar a um consenso quanto ao resultado final pretendido. 

A composição final é o resultado da combinação de duas propostas. As ideias foram 

associadas e ficamos com uma composição visual [f: 39] que acomodou a todos e que 

respondia aos objetivos pretendidos pelo colectivo.  

 

O mural resulta de técnica mista e foi apresentado no dia 17 de Dezembro de 2015, e na 

mesma semana encerram as atividades académicas. Deixou de haver recolha e seleção de 

material para reciclar. As pessoas foram de férias e os que ficaram no lar do ISArC não deram 

continuidade a iniciativa, pois, para além de separar o material por tipo, era necessário 

recolher e armazenar em local apropriado.  

Como não foram criadas as condições adequadas o processo fracassou. Por outro lado, pode-

se observar que a turma praticamente termina com o movimento de recolha dos resíduos 

quando o mural fica concluído. Ou seja, não era ação assumida pela causa do ambiente 

saudável mas uma performance que integrava a ideia do mural. Ficam as questões. Será que o 

mural terá assistência e manutenção? De que forma é que poderíamos motivar os estudantes 

para ações de reciclagem, valorização do ambiente, e promoção de uma vida saudável e 

civicamente envolvida?  
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F: 39.Trabalho coletivo. Estudantes do ISArC. Mural do ISArC. 2015. 

 

Em última análise foi positivo trabalhar com este grupo de estudantes, na sua maioria não 

tinham ainda tido contacto com as artes visuais e não estão a seguir os seus estudos numa área 

próxima às artes visuais. Foi um grupo muito curioso, sempre com muitas perguntas, 

participavam de forma ativa e interessada.  

O resultado final é positivo, reativou o espaço, e serve como painel indicativo do ISArC.    

 

3.1.2 Identificação e preparação dos espaços públicos 
 

Para a identificação dos espaços fez-se visitas a vários mercados: ao Mercado do Patrício 

Lumumba, ao Mercado Municipal de T3, ao Mercado de Mantlemele, ao Mercado de 

Godinho, ambos no Município da Matola, e a uma feira de barracas de venda de bebidas no 

bairro da Maxaquene – Maputo.  

Durante o processo de identificação dos espaços foram observadas mensagens de proibição ao 

ato de urinar em parede e muros. Estes elementos visuais chamaram a nossa atenção [fªs: 40 e 

41], reflete a preocupação dos proprietários das paredes e muros em relação à degradação dos 

mesmos e ao respeito pela higiene e qualidade do espaço público.  
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O projeto Intervenções nos Espaços Públicos a partir da Prática Artística do Mural, para além 

de refletir sobre a mercantilização do espaço público, procura também refletir sobre este 

fenómeno que acelera a degradação dos espaços.  

 

  
F: 40. Proibição ao ato de urinar em espaço público. Muro de uma residência. Matola – 700. 2015.  

F: 41. Proibição ao ato de urinar em paredes e muros. Parede de uma barraca. Bairro T3. 2015. 

 

As paredes e muros identificados para a realização dos murais estavam em estágios diferentes 

de conservação. Para a preparação das paredes e muros, suporte destes trabalhos artísticos, 

contactou-se pessoas para limpar os espaços e pedreiros para fazer rebocos e colocação de 

rodapé. As pessoas contactadas são todas dos bairros onde se localizam os murais, deste 

modo, procura-se envolver a comunidade e “agitar” o sentido de pertença.  

Pretendia-se intervir em 4 espaços. Um muro na feira de barracas da Maxaquene – Maputo, 

outros dois na Matola 700, próximo ao Mercado Mantlemele e um muro no bairro T3 

próximo do Mercado Municipal T3, ambos na Matola. 

 

Começou-se o trabalho pela intervenção no muro do bairro da Maxaquene em técnica de 

pintura. O trabalho plástico neste muro não envolveu tanta burocracia do município. Foi 

apenas necessário falar com o proprietário da parede, que autorizou na hora.  

Pretendia-se seguir pelo muro do bairro T3, mais dois meses depois de ter identificado e 

fotografado [f: 42] ainda esperava pela autorização do Município para poder proceder à 

intervenção. Finalmente quando voltou-se ao local, já com autorização para intervir no muro, 

somos surpreendidos, já estava lá uma barraca para venda de roupas usadas [f: 43]. Isso 

aconteceu antes da limpeza do local, uma vez que para a limpar precisava-se antes do avale 

do Município. Em conversa com a dona da barraca, que não possui uma licença para 
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atividade48, ficou claro que não seria possível intervirmos no muro, porque ela não teria outro 

local para ir desenvolver o seu negócio. Reflexo da batalha pela sobrevivência no espaço 

público no contexto de Moçambique. 

  

 

   

 
F: 42. Proibição ao ato de urinar em paredes e muros. Muro pretendido. Bairro T3. 2015. 

F: 43. Proibição ao ato de urinar em paredes e muros. Barraca instalada. Bairro T3. 2016. 

 

3.1.3 Recolha do material 
 

No início do projeto não tinha ideias claras sobre o que realmente iria fazer e que tipo de 

materiais recolher. Parte da metodologia de estudo dos locais, passa pelo uso dos mesmos, 

assim estava eu sentado com amigos numa das barracas conhecida por “SV” no bairro da 

Maxaquene a consumir cerveja 2M. Quando passou uma senhora, já com uma certa idade, 

que recolhia as latas vazias de cerveja. Daí decidi recolher também latas da 2M [f: 44]. 

Durante o processo de recolha, percebeu-se que são recolhidas apenas latas da cerveja 2M e 

lite e de bebidas energéticas Red bull, Dragon e monster. Segunda a senhora Marta Sebastião 

Moiane (2016), estas “latas contém um teor elevado de alumínio”, um negócio recente em 

Maputo49.  

As latas de refrigerantes produzidos pela Coca-Cola, não são recolhidas porque têm pouco 

teor de alumínio e são muito resistentes. Isso fez despertar o interesse em recolher as latas 

vazias da Coca-Cola.  

Por outro lado, desperta também a ideia de fazer murais com este material. Um mural com as 

latas da 2M e outro com as latas da coca-cola. Porque a nível de hegemonia dos espaços 

                                                
48 É comum em Maputo pessoas desenvolverem atividades informais nas vias públicas sem licença para tal.  
49 Segundo a senhora Marta Sebastião Moiane, as sucatas e empresas caseiras compram por 200 meticais um saco cheio de 
latas amolgadas [15kg] para o fabrico de panelas, colheres e fogões de alumínio. (2016). 
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públicos através de publicidade de bebidas em Moçambique temos, por um lado, a 2M, por 

outro lado, a Coca-Cola. 

 

 
F: 44. Tembo Dança. Material recolhido. 2015. 

 

A ideia de reutilizar concretamente este material produzido pela demanda do capitalismo, 

procura refletir sobre essa invasão, com intenção de provocar questionamentos para uma 

compreensão crítica do comportamento sócio cultural. 

 

3.2 Intervenções nos Espaços Públicos a partir da Prática Artística Do 

Mural  
 

É um projeto financiando pelo ISArC no âmbito da bolsa do Mestrado em Práticas Artísticas 

Contemporânea 2014/2016 na FBAUP – Portugal. O projeto procura refletir sobre o uso de 

espaços públicos aliado ao comportamento cívico não aceitável de alguns cidadãos 

moçambicanos tem de urinar em paredes, muros e árvores. Em simultâneo considera-se a 

dinâmica do capitalismo que mobiliza a sociedade ao consumo, assim como procura reativar 

os espaços confinados por paredes e muros abandonados. Para além de refletir sobre os 

fenómenos acima referidos, resulta da necessidade que temos de promover os murais 



66 

	  

artístico-culturais. Retirar os murais das empresas e levar ao público “distante” das artes, de 

modo a criar as condições para que o público que se cruza com as intervenções possa atribuir 

significados e sentido aos murais. 

 

3.2.1 Mural da Feira das barracas da Maxaquene – Maputo 
 

A primeira intervenção foi em técnica de pintura na parede de uma das barracas de venda de 

bebidas, numa feira com mais de 35 barracas no bairro da Maxaquene, barracas decorados na 

sua maioria por murais publicitários da 2M e Coca-cola. Este local é estratégico porque ficar 

na entrada/saída da feira, é um corredor que corta o quarteirão ligando uma rua a outra, varias 

pessoas usam este corredor [f: 45].  

Para a intervenção tivemos que pedir autorização aos donos da barraca, um casal de origem 

nigeriana que está no local à mais de 5 anos. Desenvolvem atividade de restaurante/bar. Nos 

finais de semana convidam um DJ para noites dançantes, já tentaram antes música ao vivo e 

não deu certo porque não conseguiam bilheteira para pagar os músicos. Os donos da barraca 

gostaram muito da ideia porque se viram beneficiados com o tratamento do espaço, disseram 

que já estavam fartos de limpar e colocar avisos de proibição para que não urinassem no local. 

A barraca tem sanitário para os clientes separado por género, mas segundo o dono – e o 

estado da parede – à noite depois de algumas cervejas os homens optam sempre por urinar em 

lugares próximos como paredes, muros ou ao lado das viaturas estacionadas no local. Grande 

parte das mulheres usa os sanitários durante o dia, quando escurece e já embriagadas, optam 

também pelos lugares impróprios acima referidos. 

 

Na primeira fase do trabalho convidamos dois pedreiros do bairro, Manuel Artur e Sumalge 

Amade. A parede tinha lixo acumulado e vestígios de urina (marca e cheiro forte). Procedeu-

se à limpeza e a colocação do rodapé com apoio dos pedreiros. Nesta fase as pessoas já 

demostravam curiosidade, alguns dias depois, vimos no local sinais de Spray. Alguém 

pretendia fazer graffiti no local [f: 46] depois do princípio de trabalho de limpeza e rodapé.  

Na segunda fase, concluiu-se a colocação do rodapé de modo a tornar o lugar diferente. O 

desafio foi pintar a parede, uma superfície com textura rugosa e dificultava as pinceladas e a 

aplicação das tintas. As condições de trabalho também não eram as melhores porque foram 

improvisadas. 
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F: 45. Tembo Dança. Corredor da feira das barracas. Bairro da Maxaquene – Maputo. 2015. 

F: 46. Tembo Dança. Tentativa de ocupação por graffiti. Bairro da Maxaquene – Maputo. 2015. 

 

A fase de execução foi interessante pela interação com o público, as pessoas sugeriam para 

que fossemos fazer o mesmo nas paredes das suas barracas. Faziam comentários como: aqui 

já não se vai urinar; está a ficar bonito. Estavam curiosas e queriam saber mais sobre o 

projeto. Queriam saber o que significam os motivos apresentados? Ou se a obras seria pagas 

pelo dono da barraca? 

  

Mesmo sem pedir apoio, várias pessoas se voluntariaram para colaborar com o projeto. Um 

amigo, ex-colega e professor nas disciplinas de Educação Visual e Oficio, Saíde Amade, que 

vendo a pintar, apareceu para ajudar. O conhecido norueguês, construtor de barcos, Tord 

Sigmund Bentsen, que estava em Maputo para intercâmbio no âmbito da MoNo50, interessou-

se pela motivação do projeto e também colaborou com a pintura. Também tivemos apoio de 

adolescentes e alunos que, ao usar o corredor voltando da escola, paravam e pediam para 

pintar [f: 47]. Estes alunos relacionavam esta atividade com aulas de educação visual e 

pareceram ficar motivadas para fazer também um mural na sua escola. 

O mural executado é em técnica de pintura. As cores usadas ajudam a fazer contraste com as 

publicidades da coca-cola e da 2M, que decoram a maioria das barracas. A composição visual 

foi pensada na relação do espaço com o espectador uma vez que é uma feira de barracas, um 

espaço que proporciona ambiente de descontração e lazer aos seus utilizadores. Optou-se por 

formas e movimentos que nos remetem à dança, à música e às artes plásticas. Está ação 

reativou o espaço e obrigou a uma nova relação público – espaço. Dois meses depois da 

                                                
50	  MoNo – Moçambique – Noruega, é uma associação cultural internacional que promove atividades de caráter artístico -  
cultural.	  	  
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execução do mural, o espaço continuava limpo e sem vestígios de urina. O público em geral 

quando passa pelo local observa e outros param para fazer fotografias.   

 

 
F: 47. Pintura: Tembo Dança. Mural da Maxaquene, feira das barracas. 2015. 

 

3.3 Murais em técnica mista – MATARTE 
 

Os textos de proibição (à urinar) nas paredes e muros remetem para a degradação/morte 

daqueles espaços públicos, o uso das latas recolhidas que de certa forma contribuem para a 

poluição do meio ambiente, remetem para a degradação/morte do meio ambiente, associado à 

publicidade promovida pela ASOMAS no ano de 2012, com a mensagem central “não mate a 

nossa arte comprando obras piratas ou pirateando obras de arte”51. O conceito da publicidade 

remete para a morte do artista, não na visão do filosofo e linguista Roland Barthes quando diz 

que  “...o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do autor.” (1968: p.6), mas sim, 

na visão mais capitalista, como reforça o Barthes “…resumo e desfecho da ideologia 

capitalista, a conceder a maior importância a «pessoa» do autor”. (1968: p.1). A campanha 

publicitária promovida pela ASOMAS procura deixar claro que ao piratear ou comprar uma 

                                                
51 Noticias, (05 de Julho de 2012). 



69 

	  

obra pirateada, o artista não terá capital para continuar a produzir, consequentemente a “morte 

da arte e do artista”. Com essas nuances de “morte”, chegou-se a palavra MATARTE. É uma 

palavra subjetiva/ambígua que, não deixa claro a direção da palavra, tem a possibilidade de 

abrir um debate público.  

MATARTE é uma palavra que responde aos questionamentos do projeto, remete para a 

autodestruição, consequência do mau uso e ocupação dos espaços públicos. A intervenção 

MATARTE, é uma ação que também reflete sobre reaproveitamento dos resíduos e a 

reciclagem.  

 

Depois da recolha das latas e definido o trabalho, contactamos o serralheiro Alcido Américo 

Chifutelo para apoiar no trabalho. Furamos as latas na base usando um berbequim com a 

broca de 8mm, depois foi preparada uma estrutura metálica (varão de construção de 8mm), 

onde foram colocadas as latas e soldada a estrutura de modo a formar as letras. As letras 

criadas formam a palavra MATARTE, a palavra torna-se a imagem do mural. 

 

3.3.1 Mural do Mercado Mantlemele, MATARTE. Matola   
 

Segunda intervenção foi em técnica mista no muro de frente a uma das entradas do Mercado 

Mantlemele. Muro de vedação da residência e loja no estado de abandono. Para intervir no 

local tivemos que mostrar a credencial, e pedir autorização ao Sr. Augusto Magaia52 o guarda 

do local. Optou-se também por envolvê-lo no projeto. O proprietário do espaço, um 

moçambicano de origem indiana, já falecido, deixou o espaço para os herdeiros que nada 

fazem para o dinamizar. Pagam apenas o salário ao guarda. 

O Sr. Augusto aceitou colaborar no projeto e incentivou muito a intervenção. O guarda já 

estava preocupado com o estado do muro, ele acredita que com a intervenção poderá reduzir a 

situação de urinarem. Colaborou no contacto com os pedreiros do bairro, Augusto Fenias 

Matsinhe e o Valdemiro Silva, e a negociar a corrente eléctrica para o uso do berbequim. 

Negociamos a corrente elétrica com o dono de uma barraca de venda de artigos diversos (um 

senhor de nacionalidade nigeriana), localizada bem de frente ao muro. O proprietário da 

barraca também gostou muito da iniciativa e aceitou fornecer a energia necessária, pois via-se 

afectado pela situação de cheiro forte da urina.  

                                                
52 Augusto Magaia trabalha como guarda da residência e loja, vive atualmente na dependência do espaço, sem água 
canalizada porque a empresa de águas cortou por falta de pagamentos. 
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O muro é um dos locais daquela zona escolhidos para urinar, já estava num estágio muito 

avançado de degradação [f: 48]. Ao lado funciona uma padaria, e os proprietários, para 

reduzir ou evitar este comportamento, criam uma barreira com uma barra metálica e 

espalharam cinza no local para ajudar a reduzir o cheiro forte da urina [f: 49].  

 

  
F: 48. Tembo Dança. Muro identificado. Mercado Mantlemele. Matola – 700. 2015. 

F: 49. Tembo Dança. Lado da padaria, preparação do muro. Mercado Mantlemele. Matola – 700. 2016. 

 

Na primeira fase de manutenção da superfície os pedreiros limparam e rebocaram o espaço. 

Nesta fase as pessoas já demostravam curiosidade e incentivavam a ação, outras mostravam-

se aborrecidas (todos do sexo masculino) porque vinham aflitos, com intenção de urinar, e já 

não podiam. Ficou no alto uma acusação de eu ter tirado o sanitário público com a 

intervenção.  

Na fase do reboco, tivemos que ir buscar água à casa do pedreiro Augusto Fenias Matsinhe, 

uma distância de 100 metros. Feito o reboco dois dias depois voltamos ao local para a 

execução do mural, na companhia do meu filho Cristiano Dança que fez as fotos do processo 

de trabalho, encontramos vestígios de urina, mas tudo leva a crer que reduziu, a intervenção 

atua como um fiscal/autoridade que inibe as pessoas de urinar no local [f: 50].  

A composição visual MATARTE é feita de latas vazias de refrigerantes da Coca-Cola, 

fixadas com buchas e parafuso. O mural reativou o espaço e contrasta com o muro rústico, 

estará no espaço por 2 meses, o tempo cedido pelo município da Matola.  
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F: 50. Relevo: Tembo Dança. Mural de frente ao Mercado Mantlemele. Matola – 700. 2016. 

 
Passados 2 meses, o mural continua no espaço, talvez porque as latas da Coca-cola não são 

comercializáveis, e o local com menos vestígios de urina, reflete aqui por um lado a aceitação 

pelo público e por outro a nova relação público-espaço, o público encontra no espaço uma 

nova imagem, de alguma forma são obrigados a refletir sobre o antes e o depois.   

 

 

3.3.2 Mural próximo do Mercado Mantlemele, MATARTE. Matola 
 

Desta vez é em uma parede com um mural publicitário da Coca-cola, na traseira de uma 

barraca de venda de bebidas e refeições próximo ao Mercado Mantlemele. A parede não está 

maltratada, tem pouco vestígio de urina, será por estar embelezada com a publicidade?  

Para intervir nesta parede também apresentamos a credencial e pedimos autorização à dona da 

barraca, aceitou na hora, para ela era indiferente, pois o mural é nas traseiras da barraca e não 

estava degradado.  

 

Para realização do mural seguiu-se os mesmos procedimentos técnicos já referidos no mural 

anterior, desta vez usando apenas latas vazias de cerveja 2M, mesmo sabendo que não iriam 
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permanecer por muito tempo devido ao seu valor comercial o que reflete a batalha pela 

sobrevivência no espaço público.  

Na companhia do meu filho Cristiano e o pedreiro Augusto, que já haviam colaborado no 

mural anterior negociamos a corrente elétrica com uma vizinha frontal à parede, que cobrou 

100.00 meticais (equivalentes a 1,5€) para uma hora e meia de trabalho.  

Furamos a parede e iniciamos a fixação da composição usando buchas e parafusos. Nesta fase 

do processo as pessoas já demostravam curiosidade, algumas aproximaram-se para fazer 

perguntas e comentários [fªs: 51 e 52]. Perguntas como: “ É para matar a 2M? A 2M mata? 

Estão para matar a Coca-cola? Serão pagos por isso? Vocês sabem que vendem-se essas latas? 

Sabem que isso não vai durar? As pessoas que recolhem as latas irão vandalizar isto! A 

empresa coca-cola não vai gostar…”.  

 

     
F: 51. Tembo Dança. Intervenção próxima ao Mercado Mantlemele. Matola – 700. 2016. 

F: 52. Tembo Dança. Intervenção próxima ao Mercado Mantlemele. Matola – 700. 2016 

 

Fui dando respostas e conversando com uns e outros, outras pessoas tiravam fotografias.  

A composição visual, “MATARTE” feita de latas de cerveja 2M vazias, sobre o fundo da 

publicidade da coca-cola cria questionamentos diversificados como vimos acima nas 

conversas [f: 53]. Esta ação procura refletir sobre a batalha de marketing no espaço público, 

uma dinâmica capitalista. O espaço público é frequentemente disputado para embelezamento 

com vista à sua valorização comercial, jogos hegemónicos que acabam criando adversários 

que partilham um terreno comum e lutam uns contra os outros na esfera pública para 

instituição da sua própria interpretação, isto é, eles lutam para que a sua interpretação se torne 

a hegemónica. (Cruz, 2013).  

Em Moçambique - Maputo, a 2M e a Coca-cola são as duas maiores empresas de bebidas. 

Assim, procuramos com esta intervenção participar na luta contra a ocupação desproporcional 

do espaço público pela publicidade, participando assim de uma possível contra-hegemonia. 
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F: 53. Relevo: Tembo Dança. Mural próxima ao mercado Mantlemele. Matola – 700. 2016. 

 
Esta intervenção incide na questão de reaproveitamento dos resíduos, e reativação dos 

espaços públicos. Uma semana depois voltei ao local e a obra ainda estava intacta, passados 

duas semanas a obra já tinha sido vandalizada, já tinham retirado algumas letras. Hoje ela não 

existe por completo. De certeza que as latas já foram comercializadas, uma situação que 

remete ao monumento em homenagem às vítimas das minas antipessoais no país e no mundo 

[1999] o carro blindado foi vandalizado53 por questões de sobrevivência em Maputo.   

 

3.4 Considerações sobre o projeto dos murais 
 

Os murais realizados no âmbito deste mestrado foram executados fora da moldura 

institucional, estão próximo de um público “distante” das artes e contou com a participação da 

comunidade. Os murais são entendidos como ações que refletem sobre o uso e ocupação do 

espaço público. 

Estas ações criam conflito espacial e existencial, nas pessoas que vivem e trabalham nas 

proximidades quando confrontados com o novo espaço, são convidadas a refletir sobre o seu 

papel no uso e cuidado do espaço público, assim como a valorização do mesmo.  

As pessoas que frequentam o local são convidadas a observar, a participar e a refletir sobre o 

lugar e sobre o uso destes espaços, em especial quando se faz a comparação entre o antes e o 

depois da intervenção. 

As intervenções nestes muros afetou particularmente o grupo de pessoas que usavam os 

espaços como urinol. Estas são confrontadas com novo espaço e são influenciadas a ter novos 

e mais cívicos comportamentos.  

                                                
53	  Notícias, (21 de Junho de 1999), p. 15.	  
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Percebe-se isso porque, passados dois meses de execução dos murais, os locais continuam 

limpos e sem vestígios de urina. As obras estão intactas o que mostra respeito e valorização 

pelo trabalho artístico. O mural remete as pessoas a uma situação de dupla vandalização, 

primeiro da obra e depois do espaço, induzem o público a reflexões e a nova relação com o 

espaço.  

O MATARTE, em particular reflete sobre autodestruição que pode resultar da forma como 

nós tratamos o espaço público, assim como sobre o reaproveitamento dos resíduos e 

reciclagem.  

O mural com as latas vazias da cerveja 2M acabou por ser vandalizado. Isto seria de esperar 

uma vez que estas latas são uma fonte de rendimento económico para várias pessoas, 

apontando assim para questões de luta pela sobrevivência e vida no espaço público. 
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Considerações finais 
 

Este trabalho foi iniciado com um grande entusiasmo e vontade de contribuir para um melhor 

conhecimento da situação da arte pública em Maputo, arte mural em particular. Cedo se 

tornou evidente a complexidade da pesquisa devido a falta de estudos similares. Apesar dessa 

complexidade decidimos aceitar o desafio de tentar traçar uma panorâmica extensiva do 

muralismo em Maputo ao longo do século XX e principios do século XXI.  

 

O espaço público em Maputo é um espaço que se compreende por ruas, praças, edifícios, 

barracas, muros, passeios, pessoas ou redes sociais e humanas. São espaços de conflito onde 

se travam batalhas de marketing através de publicidades de empresas que procuram disputar a 

sua hegemonia capitalista, mudando a vida das pessoas, compelindo-as a consumir produtos e 

modelos de vida globalizado. Esta realidade influência o custo de vida e promove outro tipo 

de conflito no espaço público moçambicano: a batalha pela sobrevivência. As pessoas 

ocupam os passeios nos centros das cidades e vilas para desenvolverem negócios informais, 

interferindo na circulação de pessoas e bens nas vias públicas. 

 

A arte em espaço público não pode estar indiferente  a questões de conflito. O conceito da arte 

em espaço público (físico ou virtual) é um conceito que está em discussão desde os anos 60. 

Há múltiplas interpretações do seu significado, tipos de ocupação no espaço e sua função. 

Não obstante o debate que o conceito suscita, a arte em espaço público constitui uma das 

manifestações artísticas mais características do nosso tempo. 

 

Em Moçambique, a arte em espaço público é entendida como escultura/estátuas em jardins e 

praças, estatuárias monumentais que glorificam dirigentes ou figuras de referência. As 

soluções práticas e estéticas atuais ainda são o reflexo do contato e do discurso colonialista 

que afetou a nossa sociedade. As estátuas monumentais representam agora personagens que 

se identificam com a história e o regime político atual moçambicano mas permanecem 

características formais e soluções estéticas dos monumentos do período colonial em 

Moçambique.  

 

Este documento e relatório apresenta um levantamento da arte pública muralista de Maputo. 

Este estudo é particularmente relevante por ser o primeiro documento produzido no contexto 
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moçambicano que faz um levantamento da Arte Pública - Arte Muralista em Moçambique – 

Maputo. Os registos fotográficos e reflexões feitas ao longo do estudo permitem localizar e 

identificar os principais artistas e contribuir com reflexões sobre o contexto do muralismo 

antes da independência até a realidade atual moçambicana. Para tal, faz-se a descrição das 

características técnicas, materiais e visuais dos murais e também o enquadramento histórico, 

mencionando as fases da evolução da Arte Muralista em Moçambique – Maputo. 

 

A prática do muralismo nos anos 60, por parte dos artistas moçambicanos, está associada ao 

período colonial, como já referido. Os murais começam por estar associados à Revolução, os 

artistas procuravam denunciar a opressão, a exploração e agitavam a construção da identidade 

moçambicana. Entre os anos 75/90, período pós-independência, os artistas passam a 

representar nos murais temas ligados à afirmação política, momentos históricos ligados à 

conquista da independência, entre outras preocupações. De 2000 em diante, com o 

desenvolvimento político e histórico, os artistas têm mais liberdade e oportunidades de 

representação nos murais. No entanto, muitas das vezes as temáticas estão associadas a um 

novo tipo de “colonização”: a mercantilização dos espaços, para posterior rendimento 

comercial.  

Na contemporaneidade, os murais são financiados por empresas públicas e privadas, 

executados por artistas nas instalações das empresas e os temas são na sua maioria 

representações visuais e emblemáticas destas empresas. A produção desses murais sob 

moldura institucional reduz o contacto com o público, o público tem o seu acesso 

condicionado devido à natureza e localização do lugar em que os murais estão inseridos. 

 

Esta é uma situação marcante na atualidade Moçambicana, por isso, no âmbito desta 

investigação com o tema: “Arte Pública em Moçambique – Maputo – Intervenção nos 

Espaços Públicos a partir da Prática Artística do Mural”, fez-se 3 murais. Estes murais são 

compreendidos como ações participativas que convidam o público “distante” das artes à 

colaboração na sua execução. Estes murais são executados em espaços “marginalizados”, 

lugares do povo, de livre acesso e informais, como mercados municipais, onde o público não 

tem restrições para ver e interagir com as obras. Estas opções permitem dissociar a arte da 

moldura institucional e convidar todas as pessoas, mesmo as distantes das artes, a refletir 

sobre o espaço público como lugar de todos e para todos. 

 

O projeto dos murais combina preocupações pessoais, ambientais, sociais e políticas. Procura 
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refletir sobre a mercantilização das nossas ruas através da publicidade e sobre a degradação 

dos espaços públicos que resultam de comportamentos sociais e cívicos errados. 

 

Por executar os murais nesses espaços entramos em contato com vários públicos e em várias 

situações. Por exemplo, durante o processo de trabalho para execução do mural do ISArC 

trabalham com a turma de alunos do Curso de Gestão e outras pessoas da comunidade 

académica do ISArC. Estas participaram desde a recolha dos materiais, à preparação do 

espaço e na execução do mural. 

Esta questão de participação também é notória no processo de execução dos três murais em 

Maputo e Matola desenvolvidos no âmbito deste Mestrado. Participaram vários públicos na 

realização destes murais: Autoridades Municipais, proprietários dos muros, transeuntes da 

rua, pessoal que recolhe as latas, donos das barracas, clientes das barracas de bebidas, 

pedreiros, serralheiros, guarda-residencial, amigos, voluntários, comunidade local e família. 

Os pedidos de autorização promoveram o contacto com as autoridades municipais, envolveu 

este público específico no projeto. Durante as visitas efetuadas nos espaços para a realização 

dos murais e o processo de documentação fotográfica dos mesmos, envolveu os proprietários 

dos muros e simples transeuntes da rua. O processo de recolha das latas também envolveu os 

donos das barracas, seus clientes e recolectores de latas, muitos acabavam por ajudar na 

recolha, faziam a questão de entregar as latas vazias depois do consumo. O processo de 

concretização dos murais envolveu outras pessoas como alunos, técnicos e o meu filho, na 

materialização dos muros, sua execução e levantamento fotográfico.  

 

Salta a seguinte questão: Poderá estar a nascer um novo processo de trabalho que levará à 

criação de murais participativos?  

 

Os diferentes diálogos que o MATARTE ia gerando com o público em função do espaço 

incomum. Curiosidade, estranheza, surpresa, indiferença, tentação pelas latas de 2M foram 

algumas das reações provocadas. Estes murais não podem ser vistos apenas como um 

resultado estético e visual, mas analisados como um processo que integra e muda a vida dos 

espaços públicos, uma experiência que não termina quando o mural é concluído, mas que 

continua na vida daqueles espaços e na vida das pessoas, influenciando na sua rotina. Têm um 

valor acrescentado na vida das pessoas que vandalizaram o mural das latas da 2M a fim de 

comercializá-las, contribuindo assim para o seu rendimento financeiro. Era de esperar a 

vandalização desta obra. O mesmo já aconteceu com o Monumento das Vítimas das Minas 
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Antipessoais instado na Praça da Independência, em 1999: o carro blindado construído em 

madeira foi vandalizado para combustível de casa.  

Este estudo em redor do espaço público levanta uma questão final a cerca da minha prática 

artística. Futuras incursões artísticas no espaço público moçambicano, em particular Maputo, 

responderão a esta questão participativa?  

Estas experiências em torno da arte em espaço público me permitiram compreender que não 

interessam as dimensões da obra de arte ou da ação artística, desde a dimensão artística à 

política, mas sim a sua localização e o acesso. A localização e o livre acesso da obra ao 

público permitirão a participação das pessoas com a arte e da arte nas pessoas. Deste modo as 

pessoas podem interagir e refletir sobre arte.  

Reflexos disso foram as conversas tidas com os diversos públicos durante o processo de 

trabalho dos 3 murais, executados no âmbito deste mestrado. Conversas essas que são 

compreendidas como parte relevante para o projeto e da intervenção mural. São um 

testemunho de como as pessoas participaram e aceitaram o meu trabalho artístico. 
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