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Políticas*publicas*para*a*cultura*nos*lugares*da*industrialização:*uma*

proposta*de*pesquisa*

!

Laura!Pomesano!

!

A* desindustrialização* tem* deixado* uma* herança* de* edifícios* e* áreas*

abandonadas*que*eram*da*produção,*sem*mais*alguma* função*no* interior*de*

uma*malha*urbana*espelho*da*condição*da*metrópole*contemporânea,*definida*

pelos* estudiosos* da* cidade,* como* Koolhas,* através* a* continuidade* de* uma*

infraestrutura*ininterrupta*onde*os*limites*raramente*são*reconhecíveis.*Andando*

pelas* ruas* da* cidade* contemporânea,* assisteEse* a* mudanças* repentinas* na*

paisagem*muitas* vezes*sem* referências* físicas*que*deem*contextualização*e*

definição*ao*espaço*urbano.*Neste*contexto,*que*Massimo*Di*Felice*indica*como*

“pós*urbanidade”*(2007)*inseremEse*os*traços*que*testemunham*uma*Revolução*

Industrial*concluída.*

*

O*futuro*das*inúmeras*áreas*industriais*abandonadas*dentro*das*cidades*é*

um* tema*de* debate* recente,* trazido* à* tona* pelas* problemáticas* inerentes* ao*

consumo*de*solo*urbano*e*pela*crescente*necessidade*de*espaço*a*destinar*

tanto* às* atividades* econômicas* quanto* a* uma* população* sempre* crescente,*

atraída* pelas*maiores* oportunidades* da*metrópole* respeito* aos* centros*mais*

periféricos.*Os*edifícios*industriais*da*era*moderna*inseriramEse*nos*limites*dos*

centros*históricos*por*questões*puramente*de*vantagens*práticas*e*produtivas,*

a* expansão* urbana* incorporou* essas* áreas* que,* pela* localização* central* no*

contexto*urbano,*atraem*interesses*imobiliários*e*especulativos.*

*

A*conformação*típica*e*fragmentária*Barata*Salgueiro*(1998:71)*a*identifica*

como* resultado* do* produto* social* do* jogo* do* mercado* imobiliário* pouco*

regulamentado,*favorecido*por*processos*especulativos*de*valorização.*
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Mendes* (2011:474)* reconheceEos* como* gentrificação,* ou* seja,*

procedimentos* de* recomposição* urbana* que* “têm* contribuído* para* a*

fragmentação*social*e*residencial*do*espaço*urbano*contemporâneo”.*

*

A* tese* de* doutoramento* “Cartografias* da* indústria* demitida* nos* contextos*

metropolitanos* de* Lisboa* e* São* Paulo:* a* influência* da* arte* performativa* na*

definição*de*politicas*públicas*de*regeneração*urbana”*tem*o*objetivo*de*pensar*

como* reintegrar* fisicamente* esses* lugares* ao* contexto* da* metrópole,* com*

referencia*ao*papel*fundamental*que*é*o*envolvimento*da*sociedade*que*ali*mora*

e*reconhece*a*própria*identidade.*Na*tese*propõeEse*dar*um*novo*significado*ao*

património* industrial* encontrando* as* suas* razões* na* expressão* do*

contemporâneo*que,*do*ponto*de*vista*cultural,* inevitavelmente*se*referem*às*

performances*artísticas,*enquanto*fundadas*no*fragmentário*e*na*instabilidade*

próprias*da*contemporaneidade.*A*performance*artística*como*evento*tem*uma*

forte* relação* com* o* lugar* cujo* cenário* coincide* com* o* contexto* pósEurbano*

exposto.*TornaEse*fundamental,*avaliar*o*potencial*económico*das*artes*em*jogo*

que,*transformando*o*espaço*urbano,*de*repente*podem*ativar*os*fenómenos*de*

gentrificação*posteriormente*definidos1.!

*

Para*seguir*esse*objetivo*na*pesquisa*será*averiguada*a*definição*de*uma*

serie*de*políticas*publicas,*espelho*da*sociedade*do* lugar,* instrumentadas*na*

indústria* cultural* e* no* reuso* temporário* de* estruturas* industriais* desativadas*

para*que*possam*dar*ao*cidadão*da*metrópole*um*espaço*de*qualidade*urbana*

coerente*à*sua*identidade*cultural.*Com*essa*intenção*vai*haver*um*foco*sobre*

o* bairro* de* Marvila* em* Lisboa,* que* oferece* o* território* privilegiado* onde*

desenvolver* e* aplicar* reflecções* e* resultados* sobre* o* património* urbano*

considerando* as* dinâmicas* presentes,* típicas* do* contexto* metropolitano* do*

passado* industrial* ignorado,*quais*especulação* imobiliária,*gentrificação,*mas*

também*impulsos*às*atividades*culturais*e*artística*qua*abrangem*uma*bacia*de*

utentes*espelho*da*identidade*da*sociedade*da*metrópole.***

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Mendes!(2011:474)!
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*!
Hub*Criativo*do*Beato,*ex*indústria*alimentar*

*

Dentro* dos* objetivos* expostos* da* tese* aparece* fundamental* o*

acompanhamento*do*projeto*europeu*H2020*Rock*Project* E*Cultural*Heritage*

leading*urban*futures*que,*no*caso*de*Lisboa*como*Replicator*city,*tem*o*objetivo*

de* instaurar* iniciativas*colaborativas*de*participação*em*projetos*de* reuso*de*

prédios*abandonados*e*não*utilizados*com*alto*potencial*para*a*indústria*cultural,*

será* experiencia* fundamental* para* conhecer* aquele* instrumentos* práticos* e*

teóricos*que*levarão*à*definição*de*uma*série*de*diretivas*de*políticas*públicas*

desfavoráveis* à* gentrificação* de* áreas* urbanas* afetadas* pela*

desindustrialização.*

*

O* foco* principal* será* a* realização* do* Interpretive* Centre* of* Marvila* cujo*

objetivo* será* a* recolha* em* mapa* georreferenciado* do* património* cultural*

imaterial*através*métodos*participativos,*para*representar*a*realidade*social*das*

comunidades* locais* e* incluir* informações* que* permaneceram* até* agora*

excluídas*dos*mapas*oficiais.**
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As* informações* resultantes* serão* selecionadas* com* atenção* às* que*

evidenciam*os*lugares*onde*a*sociedade*da*época*industrial*“parava”,*portanto,*

sublinhando*os*pontos*de*encontro*e*relação*que*foram*lugar*de*implementação*

de*atividades*culturais*e*artísticas.**Cruzando*esses*dados*com*o*mapeamento*

digital* colaborativo,* obtido* através* os* instrumentos* tecnológicos* das* redes*

sociais,* dos* aplicativos* digitais* e,* em* geral,* da* Internet* que* permitem* uma*

participação*coletiva*mais*espontânea*pela*familiaridade*com*tais*ferramentas,*

do*cenário*sociocultural* ligado*ao*panorama*artístico*atual*será*possível*obter*

uma* cartografia* das* narrativas* urbanas* que* sucederamEse* e* participaram* a*

constituir*o*debate*hodierno*entorno*a*industria*cultural.*

*

Através*o*acompanhamento*do*projeto*Rock,* com*a*observação*direta*do*

trabalho*do*parceiro*ICS,*será*possível*definir*as*metodologias*para*desenvolver*

a*proposta*de*um*conjunto*de*politicas*publicas,*que*refletindo*os*sentimentos*

de*identidade*contemporâneos*gerados*pela*mudança*do*sistema*produtivo*com*

o*atual*da*produção*do*património*cultural*urbano,*irão*reconectar*os*edifícios*e*

áreas* industriais* criando* condições* de* contexto* para* apoiar* a* cultura* e* a*

criatividade*como*alavanca*para*o*desenvolvimento*económico*e*social*de*um*

território.* Resinificar* essas* áreas* coincidirá* com* uma* projetação* inclusiva* da*

identidade* sociocultural* que* surgirá* por* meio* do* desenho* do* território*

metropolitano*fragmentado.!
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Marvila,*obra*de*street*art*do*artista*Okuda*San*Miguel*

*

Lembrando* que* a* reconversão* de* áreas* industriais* abandonadas* ou* a*

recuperação*de*áreas*degradadas*muitas*vezes*coincidem*com*operações*de*

grande* valorização* imobiliária* que* têm* como* principal* consequência* a*

transformação* do* tecido* social* das* cidades,* favorecida* ainda* mais* pela*

morfologia*fragmentaria*da*malha*urbana*desses*lugares,*entre*os*objetivos*tem*

um* papel* fundamental* a* observação* de* ações* que* impeçam* fenómenos* de*

gentrificação.**

*

O* estudo* do* contexto* tão* variegado* de* Marvila,* sujeito* então* a* essas*

dinâmicas* extremas* rápidas,* típicas* do* contemporâneo,* dará,* portanto,* a*

possibilidade* de* encontrar* novas* formas* de* intervir,* mais* flexíveis,* mais*

integradoras*que*tenham*a*industria*cultural*como*motor*para*a*difusão*de*um*

património*urbano*às*vezes*intangível,*pertence*de*uma*sociedade*viva*não*mais*

fragmentada,*mas* heterogénea* e* coerentemente* amalgamada* com* o* próprio*

lugar.**
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