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 LLOSA. M. V. Cartas a um jovem escritor: toda vida merece um livro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
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RESUMO 

AMARAL, C. Curadoria Educativa e Mediação: Práticas em Arte Urbana. 2015. 130 f. 

Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo, 2015. 

Esta dissertação tem o objetivo de refletir sobre as práticas de Curadoria Educativa e 

Mediação da Arte Urbana a partir da observação de suas relações com Instituições Culturais e 

Educacionais na cidade de São Paulo. Analisamos exposições de Arte Urbana, entre 2009 e 

2013, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP e no Museu Brasileiro da 

Escultura - MuBE, os quais, a partir de agora, serão representados pelas siglas MASP e 

MuBE. Nosso foco está nas mostras: De dentro para fora/De fora para dentro e De Dentro e 

de Fora, ambas no MASP; e nas I e II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, ambas no 

MuBE. As mostras citadas foram escolhidas por se tratarem de exposições em museus, visto 

que nosso intuito é investigar de que forma essa manifestação artística vem sendo abordada 

pela curadoria educativa, como se deu a mediação direcionada às escolas e/ou grupos que 

visitaram essas exposições. Além dessa análise, realizamos dois estudos de caso, duas 

propostas de práticas em Arte Urbana, direcionados à educação. A primeira delas é o trabalho 

do Eduqativo do Instituto Choque Cultural que, desde 2011, mantém projetos como o 

“Linguagens Artísticas: Arte Urbana na Escola”, um projeto de Arte Urbana, ligado à 

educação junto às instituições educativas públicas no município de São Paulo. A segunda 

proposta trata-se de um projeto de Arte Urbana, que acontece na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Deputado João Sussumo Hirata, citada de forma abreviada (EMEF) Dep. João 

Sussumo Hirata, no decorrer da dissertação, localizada no bairro Jardim Ofélia, periferia da 

cidade de São Paulo, que pelo segundo ano consecutivo, acompanhado neste trabalho, 

realizou o Fazendo Arte no Sussumo, sob a orientação de uma das professoras de Artes da 

escola, com base na cultura hip hop cujo encerramento é a festa do Grafite no Sussumo, 

nomeada de Graffitassu. Preocupados com a leitura dessas imagens, trazemos também uma 

discussão sobre o processo de comunicação entre o emissor e o receptor dessas imagens 

quando estas transitam em diferentes espaços como os institucionais e os públicos, a rua. Com 

intuito de refletir acerca das práticas e abordagens aplicadas por instituições culturais e 

educativas, de forma social, política e educativa para contribuir com as discussões 

direcionadas à Arte Urbana quando em diferentes ambientes, visando a Arte-educação. 

Palavras-chave: Arte Urbana, Grafite, Curadoria Educativa, Mediação, Práticas 

Educativas, Educativos.   
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ABSTRACT 

AMARAL, C. Educational Curating and Mediation: Urban Art Practices. 2015. 115 f. 

Master Dissertation – University of São Paulo, 2015. 

 

This paper aims to reflect on the practices, Educational Curating and Mediation of Street Art, 

from the observation of its relations with cultural and educational institutions in the city of 

São Paulo. For this, we analyzed Street Art exhibitions that happened at MASP (Museum of 

Art of São Paulo Assis Chateaubriand) and at MuBE (Brazilian Museum of Sculpture), made 

between 2009 and 2013. Our focus is on the exhibitions: De dentro para fora/De fora para 

dentro e De Dentro e De Fora/Inside out Outside in, both at MASP; and the 1
st
 and 2

nd
 

International Biennial of Graffiti Fine Art, both at MuBE. The samples cited were chosen 

specifically as they were exhibitions based in cultural institutions, as our goal is to investigate 

how this art manifestation has been addressed by the Educational Curating, and how the 

work mediation was directed to the schools and/or groups that have visited these exhibitions. 

In addition to this analysis, we conducted two case studies, two proposal practices in Street 

Art. The first is the work of the Eduqativo of Institute Choque Cultural that, since 2011, keeps 

projects like the Artistic Languages: Street Art at school, and Street Art project connecting 

education with the public educational institutions in São Paulo. The second proposal deals 

with a Street Art project, which takes place at EMEF Dep. João Sussumo Hirata, school 

located at Jardim Ofélia neighborhood, suburb of Sao Paulo, which for the second year 

carries the project Making Art at Sussumo, under the guidance of one of the Arts teacher, 

based on the hip hop Culture whose final event is the Graffiti party at Sussumo, named 

Graffitassu. Concerned with the reading of the Graffiti images also bring a discussion of the 

process of communication between the sender and the receptor of the images. The last goal of 

this research is to reflect in a social, political and educational way about the practices and 

approaches surveyed with a view to contributing to discussions regards Street Art through 

different environments with the overriding aim of Art education. 

 

Keywords: Street Art, Graffiti, Educational Curating, Mediation, Educational 

Practices  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O artista é sempre contra. Eu não acredito em artista que não seja marginal. 

 Amilcar de Castro, 1983.
2
 

 

 

Derivada da palavra italiana graffito que, de acordo com Ganz (2008, p.8), significa 

rabisco, ranhura, o grafite faz parte da História da humanidade desde os seus primórdios, de 

quando foram encontradas figuras nas paredes das Grutas de Lascaux, na França, feitas com 

ossos ou pedras. Segundo o autor, ao formar silhuetas usando ossos furados para soprar pó 

colorido em volta das mãos, os primeiros homens também anteciparam a técnica do estêncil e 

do spray (GANZ, 2008, p.8). 

O Grafite
3
 contemporâneo, que cobre os muros de grandes cidades como São Paulo, 

tem suas raízes na Europa e nos EUA. Segundo Costa (2000, p.21), a raiz europeia é 

proveniente dos eventos sócio-políticos do mês de maio de 1968, em Paris, quando a classe 

estudantil parisiense iniciou um movimento de protesto, contestando as autoridades de 

maneira firme e incisiva. Incitando greves e manifestações nas ruas e em instituições de 

ensino de Paris, o movimento que teve início na Universidade de Paris, em Nanterre, e foi 

seguido pela Universidade de Paris – Sorbonne. No final da década de 1960, influenciados 

pelo contexto cultural mundial, principalmente pelas manifestações na França e diante da 

repressão política no Brasil, os estudantes utilizaram-se largamente de pinturas nas paredes 

como forma de protesto (COSTA, 2000, p.32). 

 Os protestos se espalharam pelo mundo e deram origem ao que seria o maior e mais 

contestador movimento sócio-político e cultural do século XX, o Situacionismo. O 

movimento anárquico
4
 do final dos anos 1960, pós-Segunda Guerra Mundial, criava situações 

em vez de esperar que acontecessem. Pregava que cada indivíduo poderia fazer da sua vida 

uma obra de Arte. Porém, essa Arte deveria estar comprometida com o seu dia a dia, não 

                                                 
2
 MORAIS, Frederico. Manifesto Do Corpo à Terra. In: Neovanguardas: Belo Horizonte, anos 60. Belo 

Horizonte: Editora C/arte, 1997. (p.296) 
3
 Ao longo de toda a dissertação será utilizada a grafia em língua portuguesa para se referir às pinturas em 

muros, chamadas em inglês de Graffiti. 
4
Desordenado, desorganizado. 3. Provocador de desordens. Disponível em 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=an%E1rquico 

Acesso em abril de 2012. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=an%E1rquico
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deveria ser limitada a uma noção de objeto, de produto, de algo que pudesse ser negociado. A 

Arte seria agora um processo político de reelaboração da vida.  

 

A construção de situações começa após o desmoronamento moderno da noção de 

espetáculo. É fácil ver a que ponto está ligado à alienação do velho mundo o 

princípio característico do espetáculo: a não-participação. Ao contrário, percebe-se 

como as melhores pesquisas revolucionárias na cultura tentaram romper a 

identificação psicológica do espectador com o herói, a fim de estimular esse 

espectador a agir, investigando suas capacidades para mudar a própria vida. A 

situação é feita de modo a ser vivida por seus construtores. O papel do “público”, se 

não passivo pelo menos de mero figurante, deve ir diminuindo, enquanto aumenta o 

número dos que já não serão chamados atores, mas, num sentido novo do termo, 

vivenciadores. (JACQUES, 2003, p.57) 

 

 

A Internacional Situacionista foi um coletivo
5
 criado a partir da fusão de grupos 

situacionistas, entre as décadas de 1950 e 1960, dentre eles o grupo COBRA
6
, os 

Psicogeográficos
7
 da Alemanha, o MIBI

8
 (Movimento Internacional para uma Bauhaus 

Imaginista). Este coletivo revisitava o pensamento do Dadaísmo
9
 e do Surrealismo

10
 e 

                                                 
5
 Termo eventualmente utilizado para se referir a grupos de pessoas que assumem uma mesma orientação 

política, artística e/ou estética e reúnem-se associações (normalmente de caráter informal) conhecidas 

como coletivos.  
6
 O grupo COBRA foi um movimento artístico da vanguarda europeia, criada na Europa em 8 de novembro de 

1948, influenciado pela Arte popular nórdica, pelo expressionismo e pelo surrealismo, atuante entre 1948 e 1951, 

embora reconhecido internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa na década de 1960. O 

nome foi criado pelo poeta e pintor belga Christian Dotremont, (o teórico e mecenas do grupo) e resulta a 

agregação das letras iniciais das cidades que constituíram os núcleos de formação do movimento: Asger Jorn de 

Copenhagen (Co), Cornelis Van Beverloo de Bruxelas (Br), Nieuwenhuis Constant e Karel Appel de Amsterdam 

(A). COBRA é formado por artistas que cultivam a pintura, a música e a poesia. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/COBRA. Acesso em abril de 2012. 
7
 A técnica da deriva é um modo de comportamento experimental associado à vida na sociedade urbana (técnica 

de passagem rápida por ambiências variadas). Ela está diretamente ligada à psicogeografia, uma vez que a última 

estuda os efeitos exatos do meio geográfico sobre o comportamento afetivo dos indivíduos estudados e por meio 

desses estudos produz mapas. Os mapas situacionistas, que podem ser vistos na obra Apologia da deriva, 

produzidos pelo grupo psicogeográficos, realizados em função de derivas reais, eram imaginários e subjetivos; 

eles simplesmente ilustravam uma nova maneira de apreender o espaço urbano através da experiência afetiva 

desses espaços. Esses mapas, experimentais e rudimentares, desprezavam os parâmetros técnicos habituais, pois 

não levavam em consideração aspectos sentimentais, psicológicos, ou intuitivos, e que muitas vezes caracterizam 

muito mais um determinado espaço do que os simples aspectos meramente físicos, formais, topográficos ou 

geográficos. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.035/696. Acesso em abril 

de 2012. 
8
 É a resposta para a questão de onde e como encontrar um lugar justificado para os artistas na era da máquina. 

Essa resposta demonstra que a educação realizada pela antiga Bauhaus estava enganada, e a Bauhaus de Max 

Bill era a solução. É importante ressaltar que o escultor e arquiteto suíço Max Bill foi a grande vedete da 

Primeira Bienal de São Paulo em 1951 e influenciou toda uma geração de artistas brasileiros de tendência 

concretista, principalmente o grupo paulista. 
9
 Dadá (Dada) ou Dadaísmo foi um movimento da vanguarda artística moderna. Iniciado simultaneamente em 

Zurique, em 1916, durante a 1ª Guerra Mundial, no chamado Cabaret Voltaire e nos EUA, no Armory Show, 

exposição aberta à Arte de vanguarda, por Duchamp e Picabia. 
10

 O Surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, inserido no 

contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas Grandes Guerras 

Mundiais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/COBRA
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.035/696
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propunha a desconstrução do conceito de Arte e a aproximação da Arte com a vida. Seus 

representantes mais importantes foram Guy Debord
11

, Raul Vaneigem
12

. Embora a ideia de 

Coletivo Artístico tenha surgido com as vanguardas históricas, sua base não era a produção 

conjunta. Foi na década de 1950 na Europa e nos EUA, com o Fluxus e o Art and Language, e 

na década de 1970 no Brasil, que a ideia de Coletivo Artístico, baseada na produção 

colaborativa entre os participantes, foi criada (ALBUQUERQUE, 2006, p.15).  

Mesquita (2008, p.232) lembra que no final dos anos 1970, os coletivos de artistas se 

espalharam por São Paulo, fomentando o discurso da redemocratização do país durante a 

abertura lenta e gradual do regime militar. Os coletivos 3Nós3, Viajou Sem Passaporte e 

TupiNãoDá, dentre outros, fizeram parte da cena paulistana em momentos diferentes, porém, 

em concomitância com a greve dos metalúrgicos no ABC (1980) e a volta do movimento 

estudantil às ruas. O coletivo TupiNãoDá, composto por grafiteiros, mostrava grande 

atividade nessa época, grafitavam nos muros frases que já buscavam desmistificar os símbolos 

culturais. Escolhiam espaços em demolição ou lugares deteriorados onde pudessem revitalizar 

com seu grafite. 

 

Acabei me juntando ao Tupinãodá, como o John Howard, criamos o Beco do 

Batman, começamos a grafitar a Vila Madalena inteira, começamos a pegar espaços 

deteriorados, invadir, e ocupar esses espaços e “dar um tapa” por meio dos desenhos 

de Grafite, tudo de forma ilegal. E começamos, não só a fazer na rua, mas a pegar 

espaços, prédios abandonados e pintar dentro, onde ninguém via, o que hoje em dia o 

pessoal chama de site specific
13

. A gente fazia isso sem saber o que era. Era uma 

coisa que acontecia muito na Europa, de invadir casas para pintar e tal. Depois do 

John, eu era o cara que mais fazia Graffiti na rua, eu acho. (Rui Amaral, em 

entrevista
14

 à autora
15

). 
 

                                                 
11

 Guy Debord (1931-1994), escritor e cineasta de vanguarda. 
12

 Raul Vaneigem (1934), escritor e filósofo belga, um dos principais articuladores do grupo político e artístico 

conhecido como Internacional Situacionista. 
13

 O trabalho site-specific em sua primeira formação focava no estabelecimento de uma relação inextricável, 

indivisível entre o trabalho e sua localização, e demandava a presença física do espectador para completar o 

trabalho. A (nova-vanguardista) aspiração de exceder as limitações das linguagens tradicionais, como pintura e 

escultura, tal como seu cenário institucional; o desafio epistemológico de realocar o significado interno do objeto 

artístico para as contingências de seu contexto; a reestruturação radical do sujeito do antigo modelo cartesiano 

para um modelo fenomenológico da experiência corporal vivenciada; e o desejo autoconsciente de resistir às 

forças da economia capitalista de mercado, que faz circularem os trabalhos de arte como mercadorias 

transportáveis e negociáveis – todos esses imperativos juntaram-se no novo apego da arte à realidade do site 

(KWON, 2002, p.167/168). 
14

 As citações referentes às entrevistas que constam nessa dissertação não serão anexadas na íntegra ao trabalho 

por questões éticas. No entanto, a divulgação parcial, os fragmentos que aqui se encontram foram aprovados e 

autorizados pelos seus autores.  
15

 Em entrevista concedida à autora em julho de 2014. 
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Já a vertente americana do Grafite surgiu agregada à cultura hip hop
16

, da qual faz 

parte como um de seus pilares, juntamente com o MC (Mestre de Cerimônia), o DJ (disc-

jockey ou em português, disco-jóquei, quem comanda o aparelho de som), o Breakdance, b-

boying ou breaking (break traduzido para o português como quebra ou pausa), o Beat Box 

(traduzido por caixa de batida, som reproduzido por meio do aparelho fonador, utilizando a 

boca e a cavidade nasal) e o RAP ou REP (Rhyme and Poetry: Rima E Poesia), letra de 

música que rima os versos de forma a construir um poema. Souza (2011, p. 76) diz que a 

principal fonte referência do movimento é o bairro do Bronx, em Nova York. No final dos 

anos 1960, início dos 1970 e integrado por negros e hispânicos, o movimento Hip hop 

reconheceu as ruas da metrópole como o lugar para expressar sua cultura, uma vez que lhes 

era negado o direito às políticas públicas e que seus integrantes eram vítimas de preconceito e 

discriminação racial. O Graffiti é um texto verbal e não-verbal utilizado de forma intencional 

para interferir na paisagem urbana. Os grafiteiros se utilizam dos muros para expressar uma 

opinião referente a um assunto atual que os toca naquele momento. Souza
17

 nos chama 

atenção ainda sobre o quão é interessante observar como a escola, por meio de oficinas ou 

nas aulas de artes, em uma tentativa de envolver alunos e comunidade, vem abraçando o 

grafite como uma expressão artística válida e relevante. 

Esta cultura, assimilada no Brasil no final dos anos 1970, início dos anos 1980, 

especificamente nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, faz-se cada dia mais presente 

em muitas escolas no município de São Paulo, principalmente escolas localizadas na periferia 

da cidade. Como a escola é uma instituição que não tem em seu histórico o hábito de legitimar 

ou sequer reconhecer as diferentes culturas e identidades inseridas em seu meio, isso 

despertou a vontade de investigar como esta manifestação artística, o Grafite, então, tem sido 

abordada no ambiente escolar. O tema consta como objeto de estudos do Caderno
18

 de 

Orientações Didáticas para Artes para o Ciclo II do Ensino Fundamental da Secretaria 

Municipal da Educação de São Paulo, lançado no ano de 2006. No entanto, o que causa 

frustração é que no decorrer das noventa e três páginas do documento, o Grafite é abordado 

apenas uma vez, referido como texto pertencente à esfera artística, porém, no que se refere as 

suas formas de abordagem em sala de aula nada consta.  

 

                                                 
16

 Expressão que significa balançar os quadris to hop the hips. Ver Letramento de reexistência: poesia, grafite, 

música, dança: hip hop. Ana Lúcia Silva Souza. São Paulo: Parábola editorial, 2011. 
17

 Op. Cit. p.3. 
18

 Caderno de Orientações Didáticas de Artes. Disponível em:  

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EnsFundMedio/CicloII/LerEscrever/CadernoOrienta

caoDidatica_Arte.pdf 

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EnsFundMedio/CicloII/LerEscrever/CadernoOrientacaoDidatica_Arte.pdf
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/EnsFundMedio/CicloII/LerEscrever/CadernoOrientacaoDidatica_Arte.pdf
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Esfera artística – Gêneros de textos mais frequentes na esfera artística: desenhos; 

gravuras; pinturas; fotografias; quadrinhos; grafites; esculturas; arquitetura; 

performances; instalações; outras manifestações (Caderno de Orientações Didáticas, 

2006, p. 54).  

 

 

Logo, podemos pressupor que o Grafite
19

 deve ser tratado como os outros gêneros 

textuais. Ou seja, o professor deverá descobrir por si só como abordá-lo em suas aulas. O 

Grafite está sendo abordado em escolas públicas de São Paulo e de que maneira isso acontece 

é o que pretendemos apresentar nesta pesquisa.  

A década de 1980 foi marcada por, além da consagração do Graffiti na 18ª Bienal de 

São Paulo, pela consolidação do Educativo nas Bienais, pela criação de novos espaços da Arte 

(espaços de experimentação), pela criação de novos espaços de cultura
20

, pelo surgimento das 

galerias, da crítica dentro das instituições e dos artistas propositores. A partir daí, a Arte é 

pensada nos intercâmbios, artista e instituição juntos, construindo a crítica. 

Nos anos 1990, aconteceram as primeiras Mostras de Arte Urbana, que foram 

realizadas Museu da Imagem e do Som (MIS) sob a curadoria de artistas urbanos
21

, nos anos 

de 1992, 1993, 1994. Cada Mostra abarcou proposta educativa diferenciada
22

. A escolha do 

curador foi por expor registros fotográficos das obras; oferecer oficinas, mesclando público de 

diferentes gerações; trazer textos
23

 que se preocupavam em discutir sobre a manifestação 

artística dentro e fora da academia. 

A I Mostra Paulista de Grafite aconteceu do dia 12 a 31 de maio de 1992, 

aproximadamente duas semanas e meia, com organização geral de Juneca e Tuca Bala (Arthur 

                                                 
19

 A grafia Grafite será adotada daqui em diante, em substituição da grafia Graffiti, conforme a grafia que consta 

nos Dicionários Brasileiros de Língua Portuguesa: Aurélio e Michaelis. Grafite do francês graphite: Palavras, 

frases ou desenhos escritos em muros e paredes como mensagens, como contestação ou simplesmente de caráter 

obsceno. Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=grafite Acesso em janeiro de 2015. 

Significado de Grafite: Desenho, inscrição, assinatura ou afim, feito com tinta, geralmente de spray, feito em 

muros, paredes e outras superfícies urbanas. Disponível em http://www.dicionariodoaurelio.com/grafite Acesso 

em janeiro de 2015. 
20

 SESC/SP, criado no final da década de 1940, inovou ao introduzir novos modelos de ação cultural e sublinhou, 

na década de 1980, a educação como pressuposto para a transformação social. A concretização desse propósito 

se deu por uma intensa atuação no campo da cultura e suas diferentes manifestações, destinadas a todos os 

públicos, em diversas faixas etárias e estratos sociais. Disponível em http://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-

sesc/quem-somos/ Acesso em junho de 2013. 
21

 Vide catálogos em anexo. 
22

 Vide catálogos em anexo. 
23

 Vide catálogos em anexo. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=grafite
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=grafite
http://www.dicionariodoaurelio.com/grafite
http://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/
http://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/
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Lara), e apresentou trabalhos de dezoito
24

 artistas que faziam parte da cena, tanto da primeira, 

quanto da segunda geração, do Grafite de São Paulo. O artista plástico Luiz Paulo Bavarelli 

em texto que consta no encarte da primeira mostra no ano de 1992 escreveu: “Parece que o 

Graffiti é uma atividade que não tem maior interesse para os teóricos da arte. Tratado 

condescendentemente como uma molecagem urbana, apenas matéria para sociologias light, 

não é levado a sério como manifestação artística”. O que comprova que estas Mostras vieram 

como resposta a uma necessidade de diálogo, não só do Grafite com a sociedade, mas, 

também de um diálogo interno entre os integrantes do próprio movimento. 

 

 

Não é a primeira vez que o grafite entra no museu, mas com a dinâmica e o tempo 

desse movimento é necessário confrontar, discutir e questionar conteúdos. A análise 

desta interferência urbana permite um aprofundamento e uma nova experiência para 

públicos que desconhecem esta arte própria das ruas (Arthur Lara, encarte da II 

Mostra Paulista de Grafite, 1993). 

 

 

Além do trabalho expositivo, a Mostra contou com eventos paralelos de teatro, dança, 

reprodução de audiovisuais, conversas com radioamadores. E em homenagem ao grafiteiro 

Wilson Limongelli, que, nas décadas de 1940 e 1950, grafitava super-heróis em carvão nos 

muros do bairro Pinheiros, foram executados grafites de super-heróis em diferentes locais da 

cidade, especialmente nas colunas da Estação Santana do metrô. De acordo com o grafiteiro 

“carvão tinha de monte, pois naquele tempo não havia gás”
25

. Segundo Lara (1996), para 

realizar esta primeira Mostra, teve de mediar conflitos internos que partiram de artistas de 

outras vertentes da Arte cujos trabalhos seriam expostos no museu na mesma época. Não 

havendo uma seleção prévia de artistas para a mostra, alguns problemas tiveram de ser 

resolvidos conforme se evidenciavam a exemplo da separação das obras de grafiteiros da 

primeira geração em um espaço expositivo direcionado apenas a elas, já que alguns dos 

grafiteiros mais antigos não admitiam dividir o mesmo espaço expositivo com os iniciantes. 

                                                 
24

 Alex Vallauri (in memoriam), Arthur Lara, Carlos Delfino, Carlos Matuck, Celso Gitahy, Daniel, Rodrigues, 

Ivan Taba, Jaime Prades, Júlio Barreto, Juneca, Lucila Maia, Moacir Vasquez, Rui, Amaral, Speto! & Binho, 

Tina Vieira, Waldemar Zaidler e Zé Carratu. 
25

 Disponível em 

http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100:ao-mestre-

com-carinho&catid=100:cultura-grafica&Itemid=187 Acesso em abril de 2013. 

http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100:ao-mestre-com-carinho&catid=100:cultura-grafica&Itemid=187
http://www.revistatecnologiagrafica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100:ao-mestre-com-carinho&catid=100:cultura-grafica&Itemid=187
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A II Mostra Paulista de Grafite foi realizada de 16 de junho a 11 de julho 1993, sob a 

curadoria de Arthur Lara. Esta Mostra durou quase um mês e contou com dez artistas
26

 dentre 

os trinta que se inscreveram para a seleção. Artistas esses previamente selecionados por grupo 

de jurados, dentre eles grafiteiros, jornalistas, arquitetos e artistas plásticos, para evitar 

qualquer tipo de conflito como o ocorrido na I Mostra por falta de seleção anterior. Com a 

proposta de estimular novos grafiteiros, videomakers
27

, designers
28

, fotógrafos e artistas 

plásticos a intervirem no espaço público, a II Mostra foi criada. Ao mesmo estilo da primeira, 

contou com eventos paralelos, que formavam uma extensão do museu nas ruas da cidade, 

porém esta edição contava com alguns deles durante todo o período da Mostra, expôs 

fotografias dos trabalhos dos artistas selecionados e textos, um deles descrevia o Grafite como 

uma forma de Arte inventiva, livre e libertária, conforme palavras de Olney Krüse
29

 no 

encarte da II Mostra Paulista de grafite:  

 

 

(...) o Grafite não está atrelado (A-L-E-L-U-I-A!) ao mercado enganoso de arte, nem 

aos inescrupulosos marchands, nem à sandice dos que escrevem sobre arte nos 

principais jornais do Brasil. Filha dileta e direita da primeira manifestação estética 

do ser humano surgida em Altamira, Lascaux ou Sete Cidades, a grafitagem 

paulistana é, para o Brasil hoje, o que Orozco, Siqueiros e Rivera foram, um dia, (ele 

será eterno) para o México. Como é realmente livre, essa forma de Arte prescinde de 

catálogo, de correio, de coquetel, de cartaz e do pavoroso vinho branco (brasileiro) 

quente e sem sabor, servido nos vernissages... Viva e alerta, a grafitagem do Brasil é 

corajosa, franca e direta (...). A verdadeira Arte Brasileira, hoje, está nas ruas da 

cidade de São Paulo, fervilhando de ideias, de invenção, de beleza, de criatividade 

(Onley Krüse, em texto para o encarte da II Mostra Paulista de Grafite, 1993). 

 

 

                                                 
26

 Grupo Xavantes, Gustavo Lima, gêmeos & Speto!.Neto e Mona, Job Leocádio, Jorge Tavares, Silvio Vieira 

Lima, Achiles, Lore, Os Gêmeos e Edinho. 
27

 Profissional que utiliza o vídeo para expressar-se criativamente.   
28

 O termo Designer do Inglês adotado para nomear o desenhista técnico, profissional que desempenha atividade 

especializada de caráter técnico-científico, criativo e artístico para elaboração de projetos de desenho técnico 

passíveis de serialização ou industrialização que atendam, tanto no aspecto de uso quanto no aspecto de 

percepção, às necessidades materiais e de informação visual. Esse estrangeirismo foi adotado no final do século 

XX no Brasil com o objetivo de universalizar as profissões ligadas ao projeto. Segundo a conceituação 

tradicional, a diferença entre design e artesanato reside justamente no fato de que o designer se limita a projetar o 

objeto para ser fabricado por outras mãos, ou, de preferência, por meios mecânicos. (...) O momento exato de 

inserção de meios mecânicos no processo produtivo é discutível, mas certamente já fazem parte da equação ao 

tratar-se da imprensa com tipos móveis, inovação introduzida na Europa no século 15. Os impressos nessa época 

já cumprem todos os quesitos propostos pelo modelo citado acima: objetos fabricados em série por meios 

mecânicos com etapas distintas de projeto de execução, e ainda uma perfeita padronização do produto final 

(CARDOSO, 2004, p.15). 
29

 Membro da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. 
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A III Mostra Paulista de Grafite, última da série, apresentou obras de artistas
30

, que 

foram selecionados - depois de participarem de workshops - de quatro artistas plásticos, 

pertencentes à primeira geração do Grafite de São Paulo, convidados pelos organizadores da 

Mostra. Essa experiência proporcionou a essas duas gerações a oportunidade de trabalhar 

juntas, de poder desfazer animosidades que pudessem existir e de compartilhar seus saberes. 

A exposição tomou o MIS por vinte e seis dias, de 03 a 28 de agosto de 1994, sob a curadoria 

de Arthur Lara. No formato fotográfico com exposição de textos, esta versão manteve a 

proposta de incentivar novos artistas a intervirem de algum modo no espaço público, no 

entanto, trouxe uma discussão visionária, a discussão da linguagem do Grafite nos anos 1990, 

as novas tendências e os suportes da manifestação artística. E deixa com esta última passagem 

pelo museu, o legado de ter proporcionado aos diferentes públicos o contato com essa arte de 

forma mais íntima, apoiada a um conteúdo textual e discussões pertinentes à cena do Grafite 

da década de 1990. A exemplo do texto “Profecia e liberalismo”
31

, que consta no folder desta 

última Mostra, de Luiz Roberto Alves
32

 cuja mensagem foi direcionada ao Grafite: 

 

 

Os profetas, antes exilados e mortos, hoje são logo que possível ofuscados pela 

brilhante perspectiva das “oportunidades”, “espaços” e “estúdios”. Basta que se 

inviabilizem os confrontos capazes de operar mudanças estéticas e políticas. Tomara 

os sinais ainda existentes no grafite, internos e externos aos espaços públicos ou 

publicizáveis, evidenciem a existência de algo novo sob o sol. E que não seja o vale-

tudo, que pode significar o vale-nada. Ou o vale-qualquer coisa.  

 

As Mostras Paulistas de Grafite vieram para evidenciar as tensões existentes dentro e 

fora do movimento do Grafite e para apresentar seus artistas, seus complexos discursos, como 

tudo o que se refere à humanidade, no entanto, pertinentes e carregados de sentido – uma vez 

que tratam de questões relativas às diferentes áreas de conhecimento e que se referem à troca 

de conhecimento.  

                                                 
30

 A III Mostra Paulista de Grafite contou com a participação de Alexandre da Silva, Arnaldo Vuolo, Arthur 

Lara, Binho, Carlos Delfino, Carlos Matuck, Chico Américo, Edinho, Fabiana Marchesi, German, Gilberto R. 

M. Filho, Herbert Baglione, Job Leocádio, Jorge Tavares, Júlio Dojcsar, Júlio Barreto, Juneca, Luigi Stavale, 

Marcelo Bassarani, Marcos Muzi, Sebastião Alexandre, Sidney Haddad, Tinho, Ulisses Marcelus, Zé Carratu e 

dos grupos Bill & Fábio, Bride, Brisola & Kobra, Os Gêmeos e Rice & Beans – que participaram de trabalhos 

coletivos -, bem como de artistas especialmente convidados para expor suas obras individualmente, como Ivan 

Taba, Jaime Prades, John Howard e Rui Amaral. A III Mostra expôs ainda trabalhos inéditos de Maurício 

Vilaça. 
31

MIS, III Mostra Paulista de Grafite, São Paulo, 1994. Folder elaborado para III Mostra Paulista de Grafite. 
32

 Ex-Secretário da Cultura de São Bernardo do Campo/SP. Professor e pesquisador da Escola de Comunicação e 

Artes da Universidade de São Paulo. 
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Esta pesquisa mostra como esta manifestação artística, o Grafite
33

, que não encontra 

leitura nos cânones tradicionais da arte – uma vez que por vezes é produzido por artistas sem 

formação acadêmica, logo, sem conhecimento técnico prévio das artes plásticas – é abordada 

em museus e escolas na cidade de São Paulo. Com base em pesquisa bibliográfica, entrevistas 

e pesquisa de campo, observa os possíveis pontos de conflito e de tensão nas relações da Arte 

Urbana com a instituição cultural e com a instituição educacional – no que diz respeito à 

educação, à aprendizagem –, assim como os ruídos produzidos nessas relações.  

O primeiro capítulo tratará da análise de quatro Mostras de Arte Urbana sediadas na 

cidade de São Paulo entre 2009 e 2013, duas no Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand – MASP e duas no Museu Brasileiro da Escultura – MuBE. Faremos aqui uma 

análise do trabalho dos Educativos das instituições nessas exposições com intenção de 

observar como as obras de Arte Urbana são mediadas ao público e como é feita a Curadoria 

Educativa dessas Mostras. 

O segundo capítulo aborda dois estudos de casos: o primeiro caso é referente ao 

Instituto Choque Cultural – o objetivo é descrever o trabalho do departamento Eduqativo do 

Instituto Choque Cultural, auxiliando o leitor na compreensão da dinâmica de atuação desta 

instituição no ambiente de ensino a partir do estudo de três projetos escolares que receberam a 

ação do Eduqativo. Sua importância se faz na medida em que a instituição é a única na cidade 

de São Paulo que presta serviço educativo especificamente direcionado à Arte Urbana junto às 

escolas da cidade por meio do Projeto Arte Urbana na Escola. O segundo caso diz respeito à 

EMEF Dep. João Sussumo Hirata – tem caráter exploratório e visa identificar demandas e 

mostrar uma forma diferenciada de abordagem da Arte Urbana na escola, por meio de um 

projeto aplicado anualmente, desde 2013, no qual Grafite é trabalhado a partir da vertente da 

Cultura Hip hop. O projeto é resultado da pesquisa de uma das professoras de Artes da escola, 

que motivada pela potência da Arte Urbana no processo de comunicação entre a escola e a 

comunidade escolar, decidiu produzir este projeto e torná-lo um evento fixo no calendário da 

escola. A partir da relação da Arte Urbana com as instituições de ensino por meio da análise 

dos casos citados, iremos evidenciar como a Arte Urbana vem se relacionando com a escola 

pública na cidade de São Paulo. 

No terceiro capítulo, trataremos da questão da leitura das obras de Arte Urbana. A 

Arte Urbana é uma linguagem visual com efeito impactante e de abrangência massiva. Suas 

obras são passíveis de leitura, pois, expressam subjetividades que são acionadas pelo emissor 
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- o grafiteiro - constantemente, para o receptor, por meio de imagens, que ao serem 

decodificadas, fazem com que o processo de comunicação seja efetivado. Refletiremos sobre 

esse processo, que utiliza os muros como mídia, para fazermos leituras das imagens impressas 

nesse mobiliário urbano, trazendo o olhar educativo norteado por Ana Mae Barbosa e Paulo 

Freire, sem esquecer também o contexto político social e econômico que envolve a Arte de 

um modo geral, mais especificamente em nossa pesquisa, a Arte Urbana. 

Nosso estudo intenciona colaborar criticamente com a reflexão sobre as diferentes 

formas de abordagem da Arte Urbana nos distintos espaços e contextos aqui referidos.  
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Figura 1- Olhar de criança, Travessa Tutoia, São Paulo, 2013. 

Produção e registro elaborada pela autora  
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CAPÍTULO 1 

A ARTE URBANA NA INSTITUIÇÃO CULTURAL: QUATRO 

MOSTRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 
A galeria ideal subtrai da obra de arte todos os indícios que interfiram no fato de que 

ela é “arte”. A obra é isolada de tudo que possa prejudicar sua apreciação de si 

mesmo. (O’Doherty, 2002, p. 3) 

 

 

De acordo com O’Doherty
34

, a concepção do museu moderno, rompendo com o 

modelo expositivo do século XIX, foi concebido pela estética de um espaço sagrado para a 

exposição da obra de Arte, para que o objeto artístico ganhasse destaque e nada dentro dele 

fosse importante, nascia o conceito do Cubo Branco: 

 

A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos quanto os da 

construção de uma igreja medieval. O mundo exterior não deve entrar, de modo que 

as janelas geralmente são lacradas. As paredes são pintadas de branco. O teto torna-

se fonte de luz. O chão de madeira é polido, para que você provoque estalidos 

austeros ao andar, ou acarpetado, para que você ande sem ruído. A arte é livre, como 

se dizia, “para assumir vida própria”. Uma mesa discreta talvez seja a única mobília. 

Nesse ambiente, um cinzeiro de pé torna-se quase um objeto sagrado (...). Completa-

se a transposição modernista da percepção, da vida para os valores formais. Esta, 

claro, é uma das doenças fatais do modernismo (O’Doherty, 2002, p. 4). 

 

 

No entanto, a obra, que era legitimada como Arte, dentro daquele espaço, ganhara 

novos contornos. Essa legitimação foi posta em xeque durante o Modernismo, em um 

primeiro momento por Marcel Duchamp
35

 com os readymades
36

, contestando a Academia e 

sua autoridade legitimadora da arte, (re)significando objetos comuns, elevando-os ao status de 

obra de arte, mais tarde, dentro da Arte Contemporânea, por Andy Wahol
37

 com a Pop Art
38

, 

                                                 
34

 O’Doherty, 2002, p. 4. 
35

 Artista francês criador do readymade, objetos que continham um conceito que viria revolucionar o pensamento 

artístico relativo ao objeto de arte e ao papel da Arte na sociedade Moderna. 
36

 Com o readymade dava-se o derradeiro golpe contra os modelos convencionais modernos. De certa forma ele 

é a própria agonia da ideia de modernidade, pois desmantela os princípios e técnicas que regulam os programas 

modernos e nega o sistema de valores que edificou a própria noção de objeto artístico. O aparecimento do 

readymade parecia mesmo ser o ponto terminal do debate acerca da morte da pintura, mas, preconiza a redenção 

da arte enquanto ideia (CANONGIA, 2005 apud LOPES, p.147). 
37

 Andy Warhol, nascido Andrej Varhola, Jr. (Pittsburgh, 6 de agosto de 1928 — Nova Iorque, 22 de fevereiro 

de 1987), foi um empresário, pintor e cineasta norte-americano, bem como uma figura maior do movimento de 

pop art. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol Acesso em agosto de 2012. 
38

Traduzida para o português: Arte Pop. Na década de 1960, os artistas defendem uma arte popular (pop) que se 

comunique diretamente com o público por meio de signos e símbolos retirados do imaginário que cerca a cultura 

de massa e a vida cotidiana. A defesa do popular traduz uma atitude artística contrária ao hermetismo da arte 

moderna. Nesse sentido, a arte pop se coloca na cena artística que tem lugar em fins da década de 1950 como um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
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que chamava atenção para o poder do mercado de consumo. Além do conceito de obra de 

Arte estar em constante mutação, também, o Sistema da Arte passa por uma redefinição de 

seus espaços de produção assim como dos espaços de circulação (CAUQUELIN, 2005, p.23-

121).  

Fioravante (2001, p.6), lembra que os anos 1950 foram marcados por uma sequência 

de eventos no mundo da Arte brasileira, com o fechamento gradual de algumas das galerias 

inauguradas em São Paulo, dá-se início ao que foi chamado de crise nas Artes plásticas, 

atribuída
39

 a uma provável falta de um marchand
40

. No entanto também foram anos muito 

produtivos. Com as iniciativas políticas e econômicas do Governo de Juscelino Kubitschek e 

com seu Programa de Metas, o país entrou em uma era voltada ao desenvolvimento, o que 

contemplou também o mercado da Arte.  

Cayses (2014, p. 115), diz que se estabeleceu uma ruptura da arte do começo dos anos 

1950, entre e geração de Di Cavalcanti e Portinari, os abstratos geométricos ou orgânicos 

compreendidos pelas telas figurativas, narrativas, suas representações do operário assalariado 

das cidades industriais e rurais nesse cenário devastado, e a arte revolucionária dos anos 1960. 

Após a Segunda Guerra Mundial, não era possível manter a figuração, caminho que parecia 

esgotado, não por ela, mas, pelo regime stalinista
41

, inicia-se um período de abstração no país. 

Baseada na teoria da Gestalt que elucida a percepção como um ato de organização, diálogos 

e bate-papos promovidos por Mario Pedrosa
42

, difundindo a obra de Calder, fecundou a 

concepção do objeto não como algo apenas passivo de contemplação, mas possível de 

estabelecer instantaneamente uma estrutura lógica. O olho agora era instrumento de ativação 

da cognição, aqui os jogos de palavras, de percepção, que os poetas concretos construíram, 

ganhavam espaço rumo ao exercício do perceber, da experiência sensível.  

 

                                                                                                                                                         
dos movimentos que recusam a separação arte/vida. E o faz - eis um de seus traços característicos - pela 

incorporação das histórias em quadrinhos, da publicidade, das imagens televisivas e do cinema. Disponível em 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo367/arte-pop Acesso em maio de 2013. 
39

 Favoretto, 2001, p.7. 
40

 Marchand: indivíduo que negocia com abjetos de Arte, chamado em inglês de Art Dealer, tradução literal: 

negociante de arte. Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=marchand Acesso em maio de 2013.  
41

 A Estética Totalitária é um tipo de manifestação estética típica dos regimes totalitários e seus fenômenos do 

século XX, como o stalinismo, o nazismo, o fascismo, o maoísmo e até o salazarismo. A arte totalitária é um tipo 

incontestável de cultura de massa que utiliza de forma peculiar a indústria cultural sob o controle rígido do 

Estado (e políticas estatais para a produção cultural). Essa estética, assim, é geralmente considerada típica da 

Arte e design de Propaganda, bem como resultante dela, eventualmente aliada ao uso da violência do estado. 

Desta forma, pensadores mais atuais, como Noam Chomsky apontam para a existência de uma outra forma de 

estética totalitária, sustentada basicamente pela propaganda e reinante no âmbito das democracias ocidentais. 

Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica_totalit%C3%A1ria Acesso em maio de 2013. 
42

 Mário Pedrosa (Timbaúba PE 1900 - Rio de Janeiro RJ 1981). Crítico de arte, jornalista, professor. Disponível 

em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445/mario-pedrosa Acesso em maio de 2013 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo367/arte-pop
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=marchand
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=marchand
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica_totalit%C3%A1ria
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445/mario-pedrosa
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Convidando a identificar ou a perceber, a abstração encarava uma 

questão que, até o momento, não tinha sido enfrentada: a recepção da 

obra de arte, o papel desempenhado por aquele que vê a obra. O 

espectador então passou de observador passivo, encarregado de digerir 

uma mensagem dada, à posição de partícipe, encarregado de completar a 

mensagem e, inclusive, de criá-la (CAYSES, 2014, p. 116). 

 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960, essas técnicas abstracionistas foram exploradas por 

artistas como Lygia Clark (Bichos), Hélio Oiticica (Parangolés), Lygia Pape (Balé 

Neoconcreto I): 

 

Da mesma geração artística e filiação estética que Lygia Clark e Hélio 

Oiticica, Lygia Pape pertenceu, como eles, ao Grupo Frente
43

 (1953), 

núcleo do Concretismo no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos cinquenta, 

junto aos demais artistas deste grupo, amadureceu as divergências poéticas 

com os concretistas de São Paulo, até chegarem à dissidência Neoconcreta, 

formalizada em manifesto e numa exposição, em 1959 (Cocchiarale, 

1994)
44

. 

 

Na década de 1970, a Arte assumia novos contornos no Brasil, Artur Barrio fizera seu 

Manifesto
45

, contra as categorias de Arte, contra os salões, contra as premiações, contra os 

júris, contra a crítica de Arte. No entanto, Freire (2006, p.49) atenta para o que acontece, 

hoje, com a obra desse artista: ao ser exposta como objetos autônomos, esse ato se transforma 

na estetização de um gesto político. Essa importância fundamental do contexto na definição 

de seus projetos fez Barrio escrever no chão de uma galeria junto a uma trouxa: “Isto não é 

uma obra de arte – é apenas um protótipo”. Hoje o que foi projeto se torna objeto, 

mercadoria, quando expostos em museus e galerias.  

 

O corpo e as ações de artistas como Artur Barrio, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, 

Lygia Clark, Lygia Pape, Antônio Manuel
46

 e Paulo Brusky, entre outros, passam a 

                                                 
43

 Grupo Frente, RJ, 1954-1956: “Os seus membros são todos jovens. (...) Isso quer dizer que o grupo está 

aberto... para o futuro, para as gerações em formação. Mais promissor ainda é o fato de o grupo não ser uma 

panelinha fechada, nem muito menos uma academia onde se ensinam e se aprendem regrinhas e receitas para 

fazer Abstracionismo, Concretismo, Expressionismo, Futurismo, Cubismo, realismos e neo-realismos e outros 

ismos. (...) Aí está Elisa ao lado de Serpa; Val junto a Lygia Clark; aí estão Franz Weissmann e Lygia Pape; 

Vincent, romântico, encostado a João José, concretista; e Décio Vieira e Aluísio Carvão, irmãos mas tão 

diferentes! E não falemos nesse terrível Abraham Palatnik, inventor, construtor, novelista”, prefaciou Mário 

Pedrosa a II Mostra Coletiva do grupo, no MAM-RJ, em julho de 1955. Disponível em 

http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo3/frente/ Acesso em setembro de 2014. 
44

 Texto Entre o olho e o espírito, Fernando Cocchiaralli, 1994. Disponível em http://www.lygiapape.org.br/pt/ 

Acesso em setembro de 2014. 
45

 Disponível em http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2008/10/manifesto_31.html. Acesso em abril de 

2014.  
46

 Ao ter uma obra rejeitada no Salão Nacional do MAM/RJ, Antônio Manuel apresenta-se nu no dia da abertura 

da exposição, o que foi noticiado em páginas de periódicos da época como “inserções clandestinas”, tornando a 

http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo3/frente/
http://www.lygiapape.org.br/pt/
http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2008/10/manifesto_31.html
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ser esse locus privilegiado onde o social, o político e o subjetivo se configuram em 

seus múltiplos sentidos e direções. (...) Não só o corpo do artista, mas a galeria e, 

mais além, a cidade tornam-se esse espaço privilegiado de intervenção. Realidade e 

representação fundem-se nessas poéticas que tomam o contexto (institucional ou 

urbano) como ponto de partida (FREIRE, 2006, p. 51). 

 

 

Em Nova Iorque, no início em 1975, o Grafite começou a se relacionar com 

instituições de Arte. Lá aconteceu a sua primeira exposição, apresentada por Peter 

Schjeldahl
47

, na Artist’Space, futura PS1
48

. 1981 foi o ano no qual o Grafite foi realmente 

consagrado na América com a mostra New York/New Wave, apresentada por Diego Cortez
49

, 

na PS1. Segundo Morais (1991, p.43), logo depois dessa exposição, despontaram na cena do 

Grafite Keith Haring
50

 e Jean Michel-Basquiat, que estampavam os muros e os metrôs de 

Nova Iorque, e que em seguida foram convidados a fazer parte da 7ª Documenta de Kassel
51

 

em 1982. 

De acordo com Santos (2009, p.40), em 1977, um anônimo marcava os muros e 

paredes de Nova Iorque com signos e inscrições sob o pseudônimo de SAMO – the same old 

shit traduzido por “a mesma merda de sempre” – com seu amigo Al Diaz, mesmo sem nunca 

ter estudado pintura ou desenho. Algum tempo mais tarde, foi descoberto que quem produzia 

tais inscrições era um menino de 16 anos chamado Jean Michel-Basquiat, filho de mãe porto-

riquenha e pai haitiano, que saíra de casa para sobreviver nas ruas de Nova Iorque, vendendo 

camisetas e postais.  

 

                                                                                                                                                         
ação, por meio do registro fotográfico, a própria obra que o artista nomeou de Corpobra (1970) (FREIRE, 2006, 

p. 51). 
47

Disponível em 

http://www.newyorker.com/magazine/bios/peter_schjeldahl/search?contributorName=peter%20schjeldahl 

Acesso em 18 de julho de 2012. 
48

 Fundada em 1972, pela curadora Trudie Grace e pelo crítico de arte Irving Sandler como um projeto piloto 

para o Conselho Estadual de Nova Iorque para as Artes (NYSCA), com o objetivo de ajudar jovens artistas e 

artistas emergentes. Artist’Space, rapidamente, tornou-se uma organização líder na cena de artes alternativas do 

centro de Nova York, e que também incluiu instituições que despontavam, como a 112 Workshop (mais tarde 

White Columns), e o Instituto de Arte e Recursos Urbanos (PS1, Public School n.1, que mais tarde recebeu o 

nome de Contemporary Art Center, a qual mudou desse espaço no ano de 1977). Para continuação da história da 

PS1 ver CAP 3. Disponível em http://artistsspace.org/about/mission-and-history. Acesso em 18 de julho de 

2012. 
49

 Disponível em  http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Cortez Acesso em 18 de julho de 2012. 
50

 Disponível em  http://keithharingfoundationarchives.wordpress.com/ Acesso em 10 de agosto de 2012. 
51

 Disponível em http://de.wikipedia.org/wiki/Documenta_7 Acesso em 10 de agosto de 2012. 

http://www.newyorker.com/magazine/bios/peter_schjeldahl/search?contributorName=peter%20schjeldahl
http://artistsspace.org/about/mission-and-history
http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Cortez
http://keithharingfoundationarchives.wordpress.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Documenta_7
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       Figura 2 – The So-Called Avant-Garde, 

©SAMO, s/d. Fonte Arquivos de Al-Diaz
52

 

   Figura 3 – The counterculture of SAMO, 1976. 

Fonte Arquivos de Al-Diaz
53 

 

 

Grandes museus como o Whitney e o MoMA torciam o nariz para seu trabalho a 

ponto de, vejam só, devolver doações de obras do artista. (Ménage artístico, Revista Vogue 

junho 2014, n. 430, p.161). Não sabiam eles que aquele menino seria reconhecido por críticos 

como sendo um artista criador de obras dotadas de rudeza e eficácia, ganhando espaço nas 

galerias e museus, no circuito de Arte, juntamente com Keith Haring.  

 

 

Eu acho que Keith Haring foi inovador, com sua vida, com ele mesmo e com sua 

obra. Nesse sentido, é semelhante a Paul Klee, o artista, provavelmente, mais 

importante do século XX – por sua Arte, sua escrita e seus ensinamentos. Keith 

Haring, por sua vez influenciou outros pintores – profundamente, com certeza. Keith 

faz parte, por associação, do sistema de metrô de Nova York. Da mesma forma que 

você não pode olhar para um girassol sem pensar Van Gogh, não se pode entrar no 

metrô de Nova Iorque sem pensar em Keith Haring
54

 (tradução nossa).   

 

 

Após a formatura no Ensino Médio, em 1976, Haring se matriculou na Ivy School of 

Profesional Art em Pittsburgh, uma escola de Artes comerciais. Ele logo percebeu que tinha 

pouco interesse em se tornar um artista gráfico comercial e, depois de dois semestres, desistiu. 

Enquanto ainda estava em Pittsburgh, o artista continuou a estudar e trabalhar por conta 

                                                 
52

 Disponível em http://al-diaz.com/category/graffiti/samo/#prettyPhoto/4/ Acesso em setembro de 2014. 
53

 Idem a nota 23. 
54

 Citação no idioma original: Je pense que Keith Haring a été novateur, par as vie, as personne et son travail. En 

ce sens, il se rapproche de Paul Klee, l’artiste sans doute le plus importante du XXe siècle – qu’il s’agisse de son 

art, ses écrits ou son enseignement. Keith Haring influencera à son tour d’autores peintres—certainement 

profondément.  Keith fait partie, par association, du systéme de metro new-yorkais.de la même façon qu’on ne 

peut regarder un tournesol sans penser à Van Gogh, on ne peut se trouver dansle metro à New York sans penser 

à Keith Haring. BUCHHART, D. La ligne politique infinite: catálogo. Paris: Paris Musées, 2013. p.15. 

Catálogo da exposição do artista Keith Haring.  

http://al-diaz.com/category/graffiti/samo/
http://al-diaz.com/category/graffiti/samo/#prettyPhoto/4/


29 
 

própria e em 1978 teve uma exposição individual de seu trabalho no Centro de Artes e Ofícios 

de Pittsburgh. No mesmo ano, Haring se mudou para Nova Iorque, onde ganhou visibilidade, 

por meio de suas obras no metrô, produzidas com giz branco, e ganhou também as galerias, 

entrando definitivamente no circuito da Arte
55

. 

Em 1982, participou da Documenta de Kassel, em 1985, participou da 18ª Bienal 

Internacional de São Paulo
56

, onde conheceu Rui Amaral, grafiteiro e parte do Educativo da 

Bienal daquele ano. Em 1986, o artista foi convidado para deixar seu trabalho no muro de 

Berlim, três anos antes dele ser derrubado. 

 

 

Optei por um tema, que era uma corrente interligando continuamente figuras 

humanas que estavam conectadas por suas mãos e pés – a corrente obviamente 

representava a unidade das pessoas contra a ideia do muro. Eu pintei isso nas cores 

da bandeira da Alemanha, preto, vermelho e amarelo. (...) Quando nós voltamos [no 

dia seguinte], alguém já havia começado a pintar por cima do que eu havia feito. O 

artista que fez isso estava lá e disse que o muro não deveria ser colorido ou artístico. 

Ele deveria permanecer cinza. Naturalmente, o que aconteceu a seguir foi que a 

maioria de minhas pinturas foram apagadas, porque agora se tornara mais 

importante pintar para apagar. Disseram-me que havia apenas pequenos fragmentos 

que permaneceram no muro como testemunhas de que a pintura um dia existiu. 

Keith Haring
57

 (tradução nossa). 

 

                                                 
55

 Disponível em  http://www.haring.com/!/about-haring/bio#.VbeML_leiM8. Acesso em agosto de 2012. 
56

 Durante o período de redemocratização brasileira, a XVIII Bienal Internacional de São Paulo (1985) gerou 

grande polêmica em torno da Grande Tela. Sob curadoria de Sheila Leirner, a sala A Grande Tela configurou-se 

como um corredor abarrotado de telas de grandes formatos de artistas internacionais e nacionais. Ela defendia 

um afastamento das exposições de visão historicista e academicista. Ao eliminar fronteiras de tempo e espaço, 

queria abordar um sentimento que permeasse a globalização e a nova liberdade conquistada pelos brasileiros. 

Disponível em http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo6/18bienal/index.html  

Acesso em maio de 2014. 
57

 Citação no idioma original: I decided on a subject, which is a continuous interlocking chain of human figures, 

who are connected at their hands and their feet –the chain obviously representing the unity of people as against 

the idea of the wall. I paint this in the colors of the German flag–black, red and yellow. (…)When we return [the 

next day], someone has already begun to paint out part of what I’d done. The artist who did this is there, and he 

says that the wall should not be colorful or artistic. It should remain gray. Of course, what happens next is that 

most of my painting gets covered over, because now it’s become the most important painting to obliterate. I’m 

told there are only small fragments that remain as testimony of its former existence. (Keith Haring) Disponível 

em https://keithharingfoundationarchives.wordpress.com/2009/11/09/794/ Acesso em outubro de 2012. 

http://www.haring.com/!/about-haring/bio#.VbeML_leiM8
http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo6/18bienal/index.html
https://keithharingfoundationarchives.wordpress.com/2009/11/09/794/
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Figura 4 – Keith Haring, Muro de Berlim, 1986. 

Foto Tseng Kwong Chi © 1986 Muna Tseng Dance Projects Inc
58

. Arte de Keith 

Haring © 1986 The Keith Haring Foundation 

 

Haring tinha uma visão extremamente crítica do capitalismo percebida em sua 

exposição “The policial Line”, que abriga aproximadamente 200 obras, entre fotografias de 

suas ações, esculturas e murais. Seu trabalho fazia uma forte crítica ao sistema capitalista, ao 

fundamentalismo de cunho religioso, ao racismo. Falava sobre questões relacionadas aos 

males causados pela AIDS (em português, SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) e 

também sobre a ameaça nuclear. Nos seus últimos anos de vida, vendeu a licença de suas 

imagens para financiar programas de apoio aos portadores do vírus HIV, pacientes com AIDS 

e a programas infantis. Seu último trabalho foi um mural na Itália, chamado de Tuttomondo
59

, 

antes de sua morte em 1989.  
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 Disponível em www.tsengkwongchi.com. Acesso em setembro de 2014. 
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 Disponível em http://www.lakinzica.it/tuttomondo-murale-di-keith-haring. Acesso em maio de 2012. 
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Figura 5 – Keith Haring, Metrô de Nova Iorque, 1982-1984. 

Fonte Exposição The Political Line, 2013, Paris. 

 

De acordo com Gitahy (1999, p.33), no que tange o Grafite, a partir da segunda 

metade dos anos 1970 é que os trabalhos de Grafite começaram a entrar em evidência. Alex 

Vallauri, Carlos Matuck, John Howard, Waldemar Zaidler e outros de mesma importância 

ganharam alguma visibilidade
60

, mas passaram-se alguns anos ainda até que esses artistas 

conseguissem construir um portfólio com suas produções por meio de registros fotográficos e 

a partir daí o Grafite de qualidade
61

 pode conquistar o espaço que tem hoje e ganhar mais 

notoriedade.  

No Brasil, em 1980, a exposição Como vai você, geração 80?
62

, no Parque Lage, foi 

marco de uma mudança na postura dos artistas e da Arte brasileira, ela contou com 123 jovens 

artistas da época, dentre eles Alex Vallauri, Cristina Canale, Frida Baranek, Beatriz Milhazes, 

Jorge Guinle etc. Esta geração é marcada pelo retorno à pintura, não mais de forma 

racionalizada, mas, sim, privilegiando um novo caminho, a pintura de figuração livre
63

, não 
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Apesar da visibilidade dada ao Grafite na década de 1970, de acordo com Gitahy (1999:33), em 1998, o 

Governo Federal sanciona a lei número 9.605, que declara Grafite e pichação, colocando-os nos mesmos termos, 

crime contra o meio ambiente.  
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 Os artistas, em um primeiro momento, passaram por uma fase “marginal”, na qual realizavam Grafite em preto 

e branco, faziam incursões pela cidade pesquisando e realizando Grafite. Para que algum tempo mais tarde, esses 

artistas conseguissem registrar seus trabalhos fotograficamente e o Grafite de qualidade pudesse conquistar seu 

espaço e se tornar história. (Gitahy, 1999, p.33) 
62

Disponível em http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/modulo6/vaivc/index.html. 

Acesso em abril de 015. 
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Conceitual. Em vários países, jovens artistas propõem uma pintura figurativa e colorida: Neoexpressionismo ou 
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conceitual. Já não nutria ilusões ou utopias, era descrente da política e de um futuro. Não 

estando preocupados com o que viria, os artistas dessa geração focavam-se em viver o 

presente, investindo no prazer, em materiais precários, construindo trabalhos efêmeros, em 

vez de trabalhos para serem expostos em museus pela eternidade. Este foi o contexto no qual 

o Grafite no Brasil ganhou visibilidade e entrou no circuito oficial da Arte Contemporânea.  

Alex Vallauri, artista etíope – residente entre São Paulo e Nova Iorque e educado em 

Buenos Aires – foi um personagem importante para o Grafite do país. Ele utilizava suas 

máscaras, a técnica do estêncil, e aplicava suas imagens por toda a cidade, como um vírus e 

de forma aleatória. Esse sucesso rendeu um convite a participar, em 1985, da 18ª Bienal 

Internacional de São Paulo.  

 

 

 
Figura 6 – Alex Vallauri, Rainha do Frango Assado ou Pic-nic no Glicério, s/d. 

Fonte Website Bienal de São Paulo. Foto Kenji Ota. 

 

 

 

Quatro grandes exposições aconteceram em São Paulo entre 2009 e 2013, duas no 

MASP e duas no MuBE. Essas exposições foram escolhidas para nossa pesquisa por trazerem 

a Arte Urbana para dentro da instituição, embora isso não fosse novo, se lembrarmos das 

                                                                                                                                                         
Neo-fauvism, na Alemanha, Transvanguarda na Itália, Bad Painting nos Estados Unidos, Figuração livre na 

França. Este movimento frequentemente é associado ao fenômeno Grafite.  
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Mostras Paulistas, o contexto agora é o dos anos 2000, no qual havia uma aceitação maior da 

Arte Urbana por parte do Mercado da Arte, que já estava lançando seu olhar sobre a Arte 

Urbana e seus produtores. No ano de 2008, os artistas brasileiros Nunca e a dupla de irmãos 

Os Gêmeos foram convidados para gravarem seus trabalhos junto a outros artistas urbanos na 

exposição que cobriu a fachada da Tate Modern, em Londres, em frente ao rio Tâmisa, na 

primeira grande exposição de Arte Urbana da Inglaterra, onde a instituição foi pioneira ao 

expor obras de Arte Urbana, já que estas até então não eram vistas com bons olhos no país. 

Continua não sendo tão bem aceita naquele país, na verdade, existem leis duras aplicadas a 

grafiteiros que são pegos grafitando pelo Reino Unido. Alguns artistas, no entanto, foram 

eleitos por instituições culturais e comerciais de arte ao redor do mundo, por suas técnicas, 

por seus discursos, pela estética de suas obras, etc. 

 

 

 
Figura 7 – Tate Modern Street Art, 2008. Fonte Website Street Art Scene

64
 

 

Imagine uma cidade onde o Grafite não fosse ilegal, uma cidade onde todos 

pudessem desenhar onde quisessem. Onde todas as ruas fossem inundadas por um 

milhão de Cores e pequenas frases, onde esperar um ônibus não fosse chato. Uma 

cidade na qual você se sentisse como em uma festa para a qual todos foram 

convidados e não apenas o Estado e os barões das grandes companhias. Imagine 

uma cidade como essa e pare de se escorar no muro – a tinta está fresca. (Banksy, 

2006, p. 97)
65

 

 
Os artistas urbanos entram no Mercado da Arte normalmente por meio de galerias, as 

quais têm autorização de venderem suas obras, no entanto, não há um contrato de 
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 Disponível em: https://streetartscene.files.wordpress.com/2010/12/tate-modern-street-art-2008.jpg. Acesso em 

outubro de 2012. 
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 Imagine a city where Graffiti wasn’t illegal, a city where everybody could draw whenever they liked. Where 

every street was awash with a million colours and little phrases. Where standing at a bus stop was never boring. 

A city that felt like a party where everyone was invited, not just the estate agents and barons of big business. 

Imagine a city like that and stop leaning against the wall – it’s wet. 

https://streetartscene.files.wordpress.com/2010/12/tate-modern-street-art-2008.jpg
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exclusividade com elas, tornando esses artistas livres para negociarem eles mesmos suas obras 

de arte. Banksy, artista londrino, realizou muitos grafites ilegais e até mesmo invadiu a 

National Art Gallery de Londres e fixou uma de suas obras na parede. Hoje, o artista as 

negocia e fatura milhões em leilões por todo o mundo
66

. Todas as suas obras recebem um selo 

de autenticidade, sem ele nenhuma obra tem valor financeiro. Isso se deu porque um de seus 

trabalhos foi roubado de uma parede de Londres, na Inglaterra, no ano de 2013, e posto à 

venda em um leilão na cidade de Miami, EUA
67

.  

 
Figura 8 e 9 – Mural do artista Banksy antes e espaço cimentado depois de ser roubado da parede, s/d. (Grafite 

anônimo ao lado do espaço cinza – Cuidado: ladrões). Fonte Website UOL
68

 

 

Recentemente, uma obra sua, doada por um ator de Hollywood, foi leiloada na cidade 

de Cannes, França, por R$3,4 milhões, ultrapassando o valor de uma obra autentica de Pablo 

Picasso. 

De acordo com Gompertz (2013, p. 413), quando um museu na cidade de Bristol, local 

de nascimento de Banksy, decidiu abrir as portas para ele, o artista optou por ter obras em 

todas as salas do museu, pois assim poderia interagir com obras de outros artistas já expostas 

no espaço. O público da exposição foi recorde, com filas imensas, pessoas que moravam perto 

da instituição, mas nunca haviam entrado nela, compareceram e esperaram pacientemente 
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 Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/05/banksy-supera-picasso-em-leilao-de-cannes-e-

chega-r-34-milhoes.html. Acesso em maio de 2015. 
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Disponível em: 

http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3071858&seccao=Artes%20Pl%E1sticas. Acesso em 

abril de 2013.  
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Disponível em: http://imguol.com/2013/02/20/grafite-atribuido-a-banksy-e-retirado-de-muro-de-londres-para-

ser-leiolado-em-miami-1361362203152_615x300.jpg Acesso em maio de 2013. 
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para ver as obras do artista e lá ficaram por horas. O autor diz ainda suspeito que se Marcel 

Duchamp estivesse vivo hoje seria um artista de rua.   

A arte do final do século XX, de acordo com Gompertz
69

 foi posta em um patamar 

elevado por todas as publicações e investimentos das grandes instituições de arte para a 

divulgação de novos artistas envoltos em uma névoa de glamour o que criou um público 

novo, descolado e cosmopolita para arte e para artistas novos, também descolados e 

cosmopolitas. Pode-se citar Jeff Koons, artista pertencente ao movimento Pop, que depois de 

produzir uma obra em fora de um filhote de cachorro gigante, Puppy, incrustado com flores, 

no ano de 1992, vendeu suas esculturas por centenas de milhares de dólares e no ano de 2010 

teve suas esculturas “cor de bala” vendidas por milhões.  

 

 

E se não há nenhuma arte moderna ”clássica” de alta qualidade disponível, a melhor 

alternativa é a arte moderna contemporânea (a obra de artistas vivos). Aqui, mais 

uma vez, os preços elevaram-se de maneira inexorável para aqueles considerados de 

primeira linha como, o artista Jeff Koons (GOMPERTZ, 2013, p.13).  
 

Nesse cenário favorável para o mercado da arte também se vê inserida a Arte Urbana 

nos anos 2000. As instituições do mundo inteiro começaram a voltar seus olhos para ela como 

objeto de desejo, pois ela mostrava ter potencial para trazer ao mercado jovens 

colecionadores, e às instituições um público novo, jovem, difícil de ser conquistado pela arte 

Acadêmica. Desta forma, surgiu, em São Paulo, a Galeria Choque Cultural, que captou 

artistas, formou um público jovem voltado à Street Art e atraiu colecionadores jovens, 

interessados neste tipo de manifestação artística e cultural para esse mercado.  

 

Galeria Choque Cultural, que já nasceu em um seguimento novo, na época, há 10 

anos, quando não havia conceito ou legitimidade da Arte Urbana, ela ainda era 

muito controvertida e underground. Como o conhecimento do Mercado de arte de 

Mariana Martins
70

 e do grande número de artísticos urbanos que Baixo Ribeiro
71
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 GOMPERTZ, W. Op. Cit. p. 15. 
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 Mariana Martins estudou arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo e chegou a realizar 

experiências em design e arquitetura, mas apesar dessa formação, desde sempre vem desenvolvendo um 

consistente corpo de trabalho artístico e plástico. Entre seus trabalhos mais intimistas e pessoais ou produções 

colaborativas de fôlego, a artista tem apresentado uma visão humanista sobre a arte do nosso tempo e de como 

esse instrumento pode aproximar pessoas. Em 2004, Mariana fundou a Choque Cultural, espaço de discussão e 

experimentação no campo da arte contemporânea, centro que abraçou novas linguagens e empenhou importante 

papel no cenário nacional e tornou-se referência para as novas gerações. Em 2012, com Baixo Ribeiro e Raquel 

Ribeiro, fundou o Instituto Choque Cultural. Disponível em http://www.institutochoquecultural.org.br/#sobre 

Acesso em junho de 2015. 
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Baixo Ribeiro estudou arquitetura e urbanismo, trabalhou com design gráfico e moda, cenários, figurinos e 

branding. Em 2004 fundou a Choque Cultural, projeto artístico que propõe a valorização de novas linguagens, 

artistas e públicos para a arte contemporânea, tendo apresentado no Brasil e internacionalmente mais de 300 

http://www.institutochoquecultural.org.br/#sobre
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conhecia por conta de seu trabalho com marcas, Speto, Titi Freak, ect, foi que 

nasceu a Choque. Primeiro como uma editora de gravuras desses artistas do círculo 

de contatos. Esse era o início desses artistas no mercado de arte. Na verdade, não 

tinha espaço específico para comercializar. O mercado era o foco deles, trabalhar 

com os jovens que eram grandes colecionadores por meio das marcas de camisetas e 

tênis e eles eram vistos como divulgadores e colecionadores da cultura. Se esses 

jovens já tinham interesse grande em colecionáveis, haveria uma grande chance de 

eles serem colecionadores deste tipo de arte, ampliar o conhecimento e apreciação 

da arte por meio do colecionismo, com essa visão de arte e cultura. Mas não havia 

mercado para este seguimento jovem (Raquel Ribeiro
72

).  

O espaço, em princípio era para ser um local de encontro de artistas que se conheciam 

apenas por meio da rede social da época, o Fotolog. A Galeria Choque Cultural em si nasceu 

de forma intuitiva e orgânica, conta Raquel Ribeiro, apesar do foco que Baixo Ribeiro e 

Mariana Martins tinham nos tópicos a serem discutidos e na formação desses artistas.  

Mas, não dá para você pegar esses artistas que têm experiências muito negativas 

com escolas, muito autodidatas, e fazer uma escola. Já não funcionaria dessa forma. 

Então, a Galeria surgiu nesse contexto, entre um papo e uma cerveja, conversas, 

formando esses artistas na carreira deles, porque muitos já tinham uma carreira 

consolidada com o trabalho que faziam nas ruas, mas para entrar no mercado de arte, 

que era muito restrito, muito específico, e que ainda não tinha espaço para arte 

urbana (Raquel Ribeiro
73

).  

Início dos anos 2000, nessa efervescência do Mercado da Arte entra em cena a Galeria 

Choque Cultural especializada na comercialização de Arte Urbana em São Paulo. Na busca de 

reacender a chama acesa por galerias como a Subdistrito
74

, nos anos 1980. 

                                                                                                                                                         
artistas. Curou e realizou inúmeras exposições com artistas brasileiros e estrangeiros sempre com grande 

visitação em associação com museus, como MASP, AfroBrasil, Paço das Artes e Memorial da América Latina 

entre outros. Em 2012, juntamente com Raquel Ribeiro e Mariana Martins, fundou o Instituto Choque Cultural. 

Disponível em http://www.institutochoquecultural.org.br/#sobre Acesso em junho de 2015. 
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Estamos falando de dez anos atrás. A Galeria Choque Cultural foi uma das primeiras 

galerias que impactou bastante o Mercado de Arte ao trazer essa Arte Urbana para 

dentro de galerias e museus, a fazer esse trabalho de legitimação desses artistas e da 

Arte Urbana no Mercado de Arte que estava inserido naquele contexto de dez anos 

atrás. Foram um dos precursores nisso (Raquel Ribeiro em entrevista à autora). 

 

Em um primeiro momento, apresentaremos as exposições ocorridas no MASP, De 

dentro para fora/De fora para dentro e De Dentro e De Fora, nos anos de 2009/2010 e 2011. A 

seguir, as Mostras sediadas no MuBE, I e II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, nos 

anos de 2011 e 2013, para que no final do capítulo façamos uma análise das 4 mostras, 

focando na questão educativa. 

 

1.1 Mostras de Arte Urbana no MASP: De dentro para fora/De fora para dentro 

(2009/2010) e De Dentro e De Fora – Inside out/Outside in (2011) 

 

 

1.1.1 De dentro para fora/De fora para dentro 

 

Uma exposição de Arte Urbana em um museu não era novidade em 2009, quando 

aconteceu a primeira mostra no MASP, um dos mais tradicionais espaços de legitimação da 

arte, no entanto, a exposição trouxe ao museu um grande número de visitantes diferenciados, 

alguns deles nunca haviam entrado em um museu como o MASP antes – repetindo o caso do 

museu de Brighton que abriu para expor as obras de Banksy – e talvez nunca fossem entrar, 

tamanha imponência e tradição que esta instituição detém. Além de proporcionar um 

intercâmbio de públicos, como disse Teixeira Coelho
75

 em texto publicado no catálogo da 

exposição:  

 

                                                                                                                                                         
está sendo escrita( FIORAVANTE, C, 2013).  FIORAVANTE, C. Arco das Rosas: o marchand como 

curador. São Paulo: Casa das Rosas/SEC, 2013. Catálogo da mostra curada e realizada por José Roberto Aguilar.  
75
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Nossa ideia com a exposição De dentro para fora/De fora para dentro foi colocar 

esses dois mundos em contato: o melhor da pintura ocidental em contraste com 

alguns dos mais representativos artistas da arte urbana contemporânea da cidade (...). 

Além de celebrar o talento desses jovens artistas, nosso objetivo foi inspirar o 

público a expandir sua visão sobre a arte que está a sua volta, sugerindo uma 

visitação-passeio, como se estivessem andando pelas ruas da cidade. Em 

contrapartida, esperamos que as pessoas passem a ver a cidade com outros olhos, 

mais atentos à arte que surge em cada quarteirão.  

 

Analisamos essas Mostras que se deram na cidade de São Paulo quase uma década 

depois das Mostras Paulistas de Grafite, focados na questão Educativa, cientes de que o 

contexto já não era o mesmo, mas, que agora a Arte Urbana ganhara a névoa de glamour dos 

anos 2000. Verificamos que houve um aumento substancial de público nas exposições 

promovidas nos anos 2000, como iremos evidenciar no decorrer deste capítulo. 

A exposição De dentro para fora/De fora para dentro
76

 aconteceu no período de 20 

de novembro de 2009 a 14 de fevereiro de 2010.  

 

Figura 10 – Catálogo da Mostra De Dentro Para Fora/De Fora Para Dentro, 2012. 
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 Curto documentário sobre a Exposição De dentro para fora/De fora para dentro. Disponível em 

https://vimeo.com/23701271. Acesso em agosto de 2014. 
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A Mostra que ocupou o Primeiro e o Segundo Subsolo do MASP e teve como curador 

geral José Teixeira Coelho, diretor do museu na época, e curadoria coletiva de Baixo Ribeiro, 

Mariana Martins e Eduardo Saretta
77

. Atendendo ao convite do curador do MASP, por conta 

do cancelamento de uma exposição que aconteceria no museu, o projeto para a mostra foi 

realizado em um curtíssimo espaço de tempo, segundo Saretta. 

 

A gente recebeu um convite, a gente tinha um mês para criar um projeto e dali um 

mês e meio a gente tinha que inaugurar uma exposição. Teixeira falou “olha, tem um 

buraco na agenda” e se vocês tiverem um bom projeto, eu submeto ao conselho e se 

aprovado, eu banco a exposição aqui”. Mas o bancar era, eu tenho um espaço, 

alguns funcionários, horas de trabalho e vocês precisam arrumar verba para esse 

projeto acontecer. Aí a gente montou um projeto em cima do que tinha da exposição 

anterior a nossa, o lixo da exposição passada, vamos aproveitar essa madeira. A 

gente criou todo um raciocínio de logística para aproveitar que a gente tinha na mão. 

A escolha dos artistas foi muito em cima, dos artistas que estavam ao nosso redor no 

momento
78

. 

 

Os artistas foram escolhidos por critérios de qualidade, ou seja, artistas que 

representariam com igual grandeza os artistas que não poderiam fazer parte da Mostra por 

questões de agenda. De acordo com Saretta, a curadoria foi realizada em parceria com 

Teixeira Coelho, que foi instrumentalizado para entender a obra de cada artista e analisar o 

que cada um deles poderia render naquelas condições, naquele curto período de tempo. Com 

pouca verba, curto tempo e uma logística pensada para essa situação, a exposição apresentou 

o trabalho de sete artistas brasileiros que já tinham reconhecimento na cena do Grafite da 

época. Inclusive, alguns deles já haviam conquistado espaço no cenário da Arte Urbana 

Internacional, tendo realizado exposições anteriores a essa fora do país. Boa parte do material 

utilizado era proveniente de sobras da exposição anterior que o museu havia abrigado, o que 

fez com que a criatividade dos artistas fosse desafiada ainda mais, já que teriam de trabalhar 

em condições precárias. Isso poderia ser problema para alguns artistas, não foi problema para 

os artistas urbanos, acostumados a trabalhar financiando suas latas de spray, seus pincéis e a 

ter as paredes e os muros da cidade como tela. Saretta conta que a verba foi conseguida e uma 

das empresas que patrocinaram o evento foi a marca Melissa e em contrapartida o grupo de 

artistas participantes da exposição realizou um trabalho na fachada da galeria da loja da 

marca. 
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Figura 11 – Intervenção visual na fachada da Galeria Melissa. São Paulo, 2009

79
. Projeto coletivo. 

Foto Rômulo Fialdini. 

 

Segundo Teixeira Coelho, em texto do Catálogo da exposição, mesmo que essa 

manifestação artística já tivesse sido reconhecida por outras instituições internacionais, trazê-

la para dentro do MASP sob muitos pontos de vista contrários não foi fácil. Os argumentos 

foram, dentre eles, que o museu era essencialmente voltado à pintura e que o Grafite não teria 

qualidade para estar dentro do museu. Pintura e qualidade ele tem, diz o curador, “o que essa 

arte parecia não ter era transcendência, parecia pura imanência”. Localizando o Grafite como 

parte de uma cultura Pop, cultura urbana, trazida pelos novos meios de comunicação de 

massa, novas tecnologias e novos costumes, comparando-o ao movimento da Pop Art nos 

anos 1950. Ressalta ainda como é precioso o poder de comunicação e empatia que a Arte 

Urbana carrega. 
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Figura 12, 13,14 e 15 – Panorâmicas da exposição De dentro para fora/De fora para dentro, s/d. 

Fonte Website MASP
80

 Foto Gal Oppido 

 

Diferente da discordância em dividir o mesmo espaço expositivo que se apresentou na 

primeira Mostra Paulista de Grafite, de acordo com o curador do MASP, os artistas desta 

mostra não tiveram tais problemas, “a impressão é que seus artistas e seus curadores 

conspiraram para mostrar a força coletiva desta arte”. Disse ainda que as diferentes obras e 

artistas dialogaram entre si no espaço formal e neutro do museu, o que deveria ser a proposta 

em toda exposição (toda curadoria), no entanto, não é sempre que isso acontece. O curador 

disse que a partir de uma opção deliberativa do comitê curatorial do MASP foi decidida que 

se realizada exposição de Arte Urbana no museu, esta não apresentaria um artista ou um 

coletivo, mas sim vários representantes dessa manifestação artística. Decisão que se mostrou 

acertada ao observarmos o recorde de público no período da exposição e também faz bastante 

sentido, uma vez que a Arte de Rua é extremante à diversidade de indivíduos produzindo arte 

em um espaço sem um público.   

Esta primeira exposição gerou grande público, de acordo com as mídias, e o próprio 

catálogo da exposição, o museu recebeu cerca de 144.000 visitantes durante o período da 

mostra.  
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Segundo o curador do MASP, na época, Teixeira Coelho, havia algum tempo a 

instituição vinha discutindo uma forma de explorar a arte de rua: “O museu tem como papel 

construir uma ponte com duas mãos: atraindo o pessoal mais jovem, que possa subir e se 

encantar com Rodin e o nosso acervo, e abrir os olhos dos mais velhos para essas 

manifestações contemporâneas”
81

.  

Apesar do grande sucesso de público, de acordo com o Educativo do museu, não 

houve trabalho específico voltado à exposição, e não houve trabalho de agendamento, pois a 

exposição foi realizada no período de férias escolares. Nem todos os orientadores de museu 

que trabalham no MASP hoje trabalharam na época da primeira exposição.  

O MASP carrega ainda o estigma de ser um cubo branco
82

, onde as obras são isoladas 

e sacralizadas, papel que não cabe à Arte Urbana. O Grafite mantém seu diálogo com o 

passante dos lugares e não-lugares espalhados pela metrópole. Apesar de se tratar de uma 

exposição composta por artistas que fazem parte de uma mesma manifestação artística, que 

fazem Grafite, suas obras estetizadas dentro da galeria, estavam aprisionadas, observando o 

lado de fora – pelas frestas das janelas – que por sua vez não dialoga com o lado de dentro. Na 

Arte Urbana, existe uma conversa entre a obra e o local onde ela é gravada, conversa essa que 

não acontece quando a obra é colocada dentro do cubo branco. Ao menos não aconteceu nesta 

exposição. 

A exposição em si tinha grande potencial educativo, até mesmo para que se pudesse 

refletir sobre os lugares dessa Arte Urbana contemporânea, sua função e o papel de seus 

artistas. Assim como qualquer obra de pintura, também poderia ser discutido sobre as técnicas 

utilizadas, sobre os padrões de exposições naquele próprio espaço que abrigou outrora tantos 

conflitos, que foi construído para ser uma local onde a comunhão pudesse acontecer, no 

entanto, com o passar dos anos, ganhou tamanha imponência que por vezes afugenta e assusta 

alguns públicos. No quesito Curadoria Educativa, a exposição deixou uma lacuna.  

Teixeira Coelho, em texto para o Catálogo da exposição, afirma que a intenção foi 

colocar a obra do acervo, pautada pelos grandes mestres da pintura universal, com essa nova 

vertente da arte contemporânea que é a Arte Urbana. A transição de um espaço para o outro 

acontecia, segundo o diretor do MASP. O público que costumava visitar o museu para ver as 

obras do acervo, muitas vezes estendiam a visita ao subsolo para apreciar a Arte Urbana ali 

exposta. Como a exposição aconteceu em um período de férias escolares, não foi possível ter 

um feedback da exposição, já que público espontâneo não preenche ficha de avaliação no final 
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da visita. A leitura que se tem a partir do nome da exposição ficou confusa, estaria ela 

buscando construir um diálogo entre o dentro e fora? Mas, as obras não foram retiradas das 

ruas e postas no museu, foram confeccionadas no espaço, para o espaço, tentando remontar 

uma ambiência que existe na rua. Será que ainda se pode chamar esse objeto de Arte Urbana? 

O curador geral da mostra afirmou que além de celebrar o talento dos jovens artistas, o 

objetivo foi inspirar o público a expandir sua visão sobre a arte que está a sua volta, 

sugerindo uma visitação-passeio, como se estivesse andando pelas ruas de São Paulo
83

.  

No entanto, os registros da mostra apresentam como uma exposição de arte 

contemporânea como as que vemos normalmente, sem um discurso curatorial consistente, 

sem o mencionado (nos textos do catálogo) diálogo.  

No ano de 2011, com mais tempo e mais verba, aconteceria a segunda exposição de 

Arte Urbana no MASP, sob a curadoria do mesmo grupo de curadores da primeira exposição. 

Vem aí: De Dentro e De Fora – Inside out/Outside in. 

 

1.1.2 Dentro e de fora-Inside out/Ouside in 

 

 

Figura 16 – Catálogo da Exposição De Dentro e De Fora/Inside out Outside in, 2012. 
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A segunda exposição no MASP, De Dentro e De Fora/Inside out Outside in, 

aconteceu no período de 17 de agosto de 2011 a 28 de novembro de 2011. De acordo com 

Teixeira Coelho, em função do sucesso de público da primeira exposição foi decidido que 

seria realizada outra mostra de Arte Urbana, convidando a mesma equipe curatorial da 

primeira Mostra, no entanto, agora, os artistas seriam internacionais, com exceção do coletivo 

BIJARI cujas obras são comercializadas pela Galeria Choque Cultural e que não entrou na 

lista de artistas da primeira exposição.  

 
Nesse contexto de renovação da arte e das ideias sobre arte que a exposição se 

apresenta como a incursão do MASP no terreno da arte urbana – convidada para vir 

outra vez ao museu. A experiência de 2009/2010 superou todas as expectativas. O 

público do museu se renovou, os mais jovens se aproximaram e os outros também 

vieram. Alguns se surpreenderam, outros confirmaram suas preferências, todos 

gostaram. O fato é que todo museu deve abrir-se para as diferentes sensibilidades de 

seu tempo, não apenas para as já confirmadas. (Catálogo da exposição De Dentro e 

De Fora/Inside out Outside in) 

 

Ainda de acordo com Teixeira Coelho, a exposição não estava lá para travar uma 

disputa com a cidade, mas para propiciar condições de renovação para o modo de pensar e 

perceber a arte do século XXI.  

 

Aquilo que antes girava apenas na esfera dos iniciados agora se coloca ao alcance de 

novos públicos. E o que era quase invisível, embora se escancarasse nos muros da 

cidade, com iniciativas como esta apresenta-se sob o foco de um potente holofote. 

Algo se perde no processo, como sempre: no caso, uma certa (e em parte já 

superada) clandestinidade. Apesar disso, muito se ganha. (Catálogo da exposição De 

Dentro e De Fora/Inside out Outside in) 
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Figura 17 – Panorama da exposição De Dentro e De Fora, 2011. 

Fonte Website Bijari e Website V-Urban Contemporâneo
84

 

 

O MASP
85

, desde 1947, é precursor no país em realizar cursos e atendimento a grupos, 

ateliês e atividades voltadas ao público infantil. E desde 1997, com o ingresso de Paulo 

Portella
86

, que implantou o Educativo do MASP, o departamento educativo concebe e 

implanta de forma continua programas para diferentes tipos de público. Agora com uma 

exposição que acontece em período letivo escolar, o trabalho tanto do Educativo do museu 

quanto o trabalho educacional da equipe da Galeria Choque Cultural, que até então estava em 

processo de formação e experimentação, pode ser visto. 
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Mesmo com um público estimado de aproximadamente 144 mil visitantes, a exposição 

de Arte Urbana não teve um programa educativo voltado especificamente para ela. De acordo 

com a equipe educativa do museu, o Serviço Educativo se divide entre orientadores de visita
87

 

e orientadores de ateliê
88

 não houve trabalho de ateliê específico para esta Mostra. O trabalho 

do Educativo do museu funciona de forma complementar, enquanto o primeiro grupo trabalha 

com a vertente teórica e conceitual das obras, o segundo trabalha a vertente da prática, das 

técnicas de produção da obra de arte. Se fizermos um paralelo com a Abordagem Triangular 

no Ensino da Arte, o Educativo seria responsável pelo Ler e Contextualizar, enquanto o Ateliê 

trabalharia com o Fazer. Segundo as orientadoras de ateliê
89

, o público era abordado por elas 

no ponto de encontro para a visita-ateliê, no primeiro subsolo. Nesse mesmo local, nos 

horários nos quais não haviam visitas-ateliê agendadas, elas convidavam o público a realizar 

uma visita espontânea pela exposição, organizando grupos que desciam até os andares 

inferiores do museu para visitar a mostra de Arte Urbana.  

Esta Mostra apontava alguns diferenciais, um deles era seu projeto curatorial cujo 

desenvolvimento apresentava mais maturidade que o primeiro, possivelmente devido ao maior 

período de tempo que a equipe dispunha para desenvolvê-lo e para selecionar os artistas que 

seriam convidados assim como para pensar a exposição como um todo. A exposição manteve 

o conceito de abertura física do museu, retirando as paredes que ladeavam as janelas, 

deixando todos os ambientes expostos e em constante diálogo, no entanto, desta vez, além da 

tentativa de trazer de volta o conceito da caixa de vidro
90

 de Lina Bo Bardi, as obras dentro do 

espaço, dialogavam, estavam conectadas com obras que foram produzidas do lado de fora do 

museu também, como foi o caso da obra do artista Invader
91

, do artista JR
92

 e da artista 

Swoon
93

. 
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Além desse diálogo entre o lado de dentro e lado de fora do museu, a equipe da 

Choque Cultural mostrou uma preocupação maior com o lado educativo dessa exposição. O 

motivo para esse enfoque também na questão educativa é o fato de a Galeria ter criado seu 

Instituto cujo braço educativo estava sendo implantado. O Eduqativo da Instituição, que hoje 

faz parte do Instituto Choque Cultural, local voltado para a formação de artistas e professores, 

para diálogos sobre arte, cultura e cidade, separando suas atividades das atividades comerciais 

da Galeria Choque Cultural. 

Os educadores recordam que Baixo Ribeiro foi taxativo quanto à liberação para que o 

público pudesse fotografar a exposição à vontade, o que não poderia ser feito em nenhum 

espaço dentro do museu, nem mesmo as áreas comuns como café, tampouco nas salas de 

exposição naquela época. Isso causou confusão para o público, uma vez que os orientadores 

precisavam lembrar a todo instante que não era permitido fotografar em nenhum outro espaço 

do museu. O que do nosso ponto de vista, apesar da confusão, veio a enriquecer a discussão 

em torno da diversidade de manifestações artísticas habitando aquele espaço naquela ocasião, 

pois, ao responder a esse questionamento, os orientadores se viam a fazer conexões entre os 

momentos da História da Arte, dos quais Monet e Rodin faziam parte e do qual a Arte Urbana 

faz parte, a recente e atual História da Arte. 

 

 

1.2 Mostras de Arte Urbana no MuBE: I Bienal Internacional do Graffiti Fine Art 

(2010) e II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art (2013) 

 

 

1.2.1. I e II Bienais Internacionais do Graffiti Fine Art  

 

                                                                                                                                                         
colagens, nas paredes dessa comunidade, levando aos moradores um sentimento de pertencimento e identidade 

com o local.  
93
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Figura 18 – Mural da I Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, 2013. Fonte Website Fotolog

94
 

 

Em um primeiro momento, discorreremos sobre as exposições para que no final 

abordemos questões da ordem do Educativo. Seguindo uma tendência mundial de 

institucionalização das imagens do Grafite e a ela associando o termo Fine Art (belas Artes), a 

I Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, já nasceu nesse paradoxo, uma arte criada, de 

acordo com o próprio curador da exposição, Binho Ribeiro
95

, pelas minorias – uma vez que 

seu Grafite é fruto da vertente da cultura hip hop – estava agora sendo associada às “Belas 

Artes
96

”, expressão cunhada no século XVIII para distinguir a arquitetura, escultura e pintura, 

consideradas artes nobres, do produto do ofício de trabalhadores artesãos. Antes das Bienais 

de Grafite, Binho Ribeiro havia curado outras mostras menores de Grafite também no 

MuBE
97

. De acordo com o museu
98

, depois de seis
99

 pequenas mostras Graffiti Fine Art, a 
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instituição decidiu promover uma grande mostra com artistas internacionais. A exposição 

trouxe ao museu um público
100

 de 16.650 visitantes. 

A I Bienal Internacional do Graffiti Fine Art aconteceu de 3 de setembro a 3 de 

outubro de 2010. A intenção era apresentar o trabalho de alguns artistas de talento e de 

influência no Grafite mundial
101

. Vindos dos EUA, Inglaterra, Japão, Portugal, Alemanha, 

Argentina, Chile, Austrália, África do Sul, Dinamarca e República Tcheca, os artistas
102

, 

inclusive alguns deles viriam a expor na segunda mostra de Arte Urbana do MASP, em 2011, 

expuseram suas obras no MuBE. Além das pinturas gravadas nas paredes internas e externas 

da instituição, a mostra contou também com instalações e esculturas dentro e fora do prédio 

do museu. O evento, além da exposição, realizou um ciclo de debates e exibição de 

filmografia sobre o tema. Para os debates, a delimitação temática foi: Grafite e Arte, Grafite e 

Urbanismo, Grafite e Social, Grafite e História, Grafite-Brasil e Exterior. De acordo com 

Murilo Kammer
103

, não houve um trabalho específico realizado entre Equipe Educativa e 

Curadoria, o que houve foi uma fala sobre Grafite. A Curadoria da exposição promoveu um 

ciclo de debates e filmografia, no entanto, nenhum trabalho em conjunto com o Educativo ou 

direcionado aos grupos escolares. A exposição não gerou material impresso seja para o 

público, seja para o Educativo. Geraria depois da II Bienal, um livro ilustrando o trabalho de 
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ter maior agilidade e razoabilidade em prestar contas. Disponível em http://alfabrasil.org.br/oscip. Acesso em 

outubro de 2013. 
98

 Website MuBE. Disponível em: http://mube.art.br/expos/1a-bienal-internacional-graffiti-fine-art/. Acesso em 

agosto de 2013. 
99

Exposições curadas por Binho Ribeiro no MuBE, incluindo as duas Bienais Internacionais do Graffiti Fine Art: 

Graffiti Fine Art XIV e XV – Arte para a rua e Olhar para a rua (2013), visitantes: 3587; 2ª Bienal Internacional 

Graffiti Fine Art (2013) visitantes: 34883; XI Graffiti Fine Art – ‘Murales’ (2012) número de visitantes não 

localizado; X Graffiti Fine Art – Kosmopolite Art Tour (2011) visitante: não localizado;  IX Graffiti Fine Art – 

Acervos (2011) visitantes: 3755; VIII Graffiti Fine Art – Murais Coletivos (211) 2,878; 1ª Bienal Internacional 

Graffiti Fine Art (2010) visitantes: 16650; VI Graffiti Fine Art (2010) visitantes: 1949; V Graffiti Fine Art – 

Estilos (2009) visitantes: não localizado. De acordo com a produção cultural da instituição, cera de 1/5 dos 

visitantes é composto por grupos agendados. 
100

 Os dados de público das exposições foram fornecidos pelo MuBE. 
101

 Website MuBE. Disponível em http://mube.art.br/expos/1a-bienal-internacional-graffiti-fine-art/ Acesso em 

agosto de 2013. 
102

 Artistas presentes na I Bienal Internacional de Graffiti Fine Art: (nacionais) Anjo, Binho, Boleta, BR (RJ), 

Brown, BTS, Ciro, Chivitz, Dalata (BH), Does, Flip, Graphis, Gueto, Highraff, Hyper (BH), Izolag (PE), Jerry, 

Jey, Markone, Ment (RJ), Mignore, Nem,Nina, Nove, Os Gêmeos, Pato, Presto, Ronah, Rui Amaral, Shock, 

Tikka, Tinho, Titi, Vito – A Firma, Victorone, Zezão; (internacionais) Bates (Dinamarca), Belin (Inglaterra), 

Can 2 (Alemanha), Cern  (EUA), Dmote (Austrália), Faith 47 (África do Sul), Jaz (Argentina), Mr. Dheo 

(Portugal), Point (Rep. Checa), Saile (Chile), Suiko (Japão), Totem 2 (EUA). 
103

 Murilo Kammer é responsável pelo Setor Educativo do MuBE. Graduado em Artes Visuais no Centro 

Universitário Belas Artes de São Paulo em 2000, Pós-graduado em Fundamentos da Cultura e das Artes pela 

UNESP, pós-graduação em Vídeo, Cinema e Foto pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, pós-

graduação em Psicologia Junguiana, em andamento, pós-graduação em Psicologia Integral e Transpessoal 

(IGEP). Informações dadas em entrevista à autora em julho de 2014. 

http://alfabrasil.org.br/oscip
http://mube.art.br/expos/1a-bienal-internacional-graffiti-fine-art/
http://mube.art.br/expos/1a-bienal-internacional-graffiti-fine-art/
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51 artistas que participaram das exposições de Grafite no MuBE sob curadoria de Binho 

Ribeiro.  

 

 
Figura 19- II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, artista Airá O Crespo, 2013. 

Foto Cíntia Amaral. 

 

Estamos em um momento forte de profissionalização. A galera que começou no ano 

2000, por exemplo, está mais madura, se institucionalizando. Por outro lado, o 

público começa a entender os elementos da cultura hip hop e o seu contexto. Hoje, 

temos uma expansão do rap e do grafite. Os públicos são cada vez maiores. A dança 

também está se afirmando. Este foi um ano importante para conquistarmos novos 

espaços, e a perspectiva para 2010 é que consigamos maiores mobilizações e 

estejamos mais organizados (Grafiteiro Airá O Crespo)
104

. 

 

No caso da citação acima, direcionada ao movimento hip hop, o artista falava da 

institucionalização da cultura hip hop. Contudo, os discursos sobre a Arte Urbana como 

mercadoria e o papel do artista urbano como operário nesse processo de produção sempre 

gerou polêmica, dualidade que pode ser vista na obra acima. A Arte Urbana está sendo 

institucionalizada? O Grafite se vendeu ao sistema, ao mercado da Arte? Como diz Cripta 

Djan, ‘pixador’ de São Paulo (informação verbal)
105

. 

Depois do número de visitantes que a primeira Bienal levou à instituição, a sequência 

da exposição era uma certeza. E com um recorde de público maior que o dobro da primeira, 

foi realizada, em 2013, no MuBE, a II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art. Um total de 

34.883 mil pessoas passaram pela instituição durante o período da segunda mostra.  

                                                 
104

 Disponível em http://www.conexaoaluno.rj.gov.br/especial.asp?EditeCodigoDaPagina=2820 Acesso em abril 

de 2015. 
105

 Informação verbal fornecida pelo pichador Cripta no ciclo de discussões São Paulo: a cidade apresentada 

por suas intervenções urbanas, oferecido pelo SESC/SP em abril/maio de 2015. 

http://www.conexaoaluno.rj.gov.br/especial.asp?EditeCodigoDaPagina=2820
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Segundo Murilo Kammer, o Educativo não realizou um trabalho em conjunto com a 

Curadoria das Bienais, em nenhuma delas: 

 

Acho muito relevante esse tipo de proposta [de Street Art] em uma instituição, mas, 

faltou muita coisa. Desde legenda até consistência do próprio curador. Vendo de 

fora, sem muito contato com a produção geral, percebi que ele é uma pessoa que 

viveu toda a história da street art de uma maneira informal e verdadeira, estava 

junto em muitos contextos, mas falta muito. Às vezes, o cara tá muito envolvido, 

conhece, participou, mas, o trabalho em si não é um trabalho reflexivo, seja como 

artista, ou mesmo como curador. Não propõe uma reflexão, compreende? Não 

propõe um desdobramento, não constrói um conhecimento, uma linha curatorial 

realmente. Então, não consigo ver consistência como curador para chegar e 

conversar, debater e ampliar ideias e conceitos. Sem falar da expografia que foi 

sofrível. Nada pessoal, falo tudo isso do ponto de vista da ação educativa. Enfim, na 

relação de material reflexivo gerado deixou muito a desejar
106

. 

 

O que o Educativo do museu buscou fazer foi ressignificar questões, procurar uma 

conexão com o contexto do Grafite em sua essência. A equipe conversou com alguns artistas 

da mostra que estavam dispostos a somar, estudou e a partir daí surgiu a proposta do Grafite 

Sonoro
107

. No entanto, segundo o curador educativo do MuBE: 

 

A exposição não teve nenhum folder, existe apenas um livro hoje da segunda bienal, 

só tem fotos, bons artistas, mas, a grande maioria está equivocada nessa questão de 

ilustrações e algumas intenções instalativas ingênuas, que acabam ficando forjadas 

no espaço expositivo, uma tentativa fraca e literal de criar instalações/intervenções 

pelo espaço. O que há de melhor na arte urbana é afirmar a questão que ela traz de 

estar inserida na cidade. Não há problema em pôr numa tela dentro de uma galeria, a 

questão é como este artista desdobra certos pensamentos, se ele desdobra muito bem 

tudo isso e também faz a tela, vende em galeria, tudo bem. Mas, a questão é isso se 

tornar um fetiche, sem potência cultural. Virar certa codificação e fazer a escola do 

vazio cultural... e tem fila para fazer essa escola. A identidade deles a meu ver é 

justamente não estar nesse lugar, não que não possam, mas, que não percam o que 

eles têm de mais forte, não percam o desenvolvimento daquilo que está na rua, sua 

própria origem e de seus antecessores
108

.  

 

Enquanto estávamos finalizando nossa escrita, aconteceu a III Bienal Internacional 

Graffiti Fine Art, que não foi sediada no MuBE, mas, no pavilhão da cultura brasileira no 

Parque Ibirapuera. Desta vez, os curadores/organizadores do evento colocaram uma chamada 

em rede social para monitores interessados em realizar trabalho voluntário na mostra. 

Importante salientar que as mostras de Grafite no MuBE levaram um número de visitantes 

superior a 63740 pessoas, número expressivo e que deveria ser levado em conta uma vez que 
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 Em entrevista à autora em julho de 2014. 
107

 Grafar no grande espaço que pode ser o vácuo, não bidimensional, construíamos megafones e dávamos para 

as pessoas produzirem grafias sonoras na exposição... Tentando trazer formas de pensar algo diferente que a 

exposição em si acabava não instigando, a gente tenta fazer esse papel de provocar algo "a partir de". Isso 

aconteceu em ambas Bienais. O trabalho do educativo pode ser visto em http://educamube.tumblr.com/page/5.  
108

 Em entrevista à autora em julho de 2014. 

http://educamube.tumblr.com/page/5
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se trata de capital humano. E apesar dos debates presentes em ambas as Mostras, não houve 

uma preocupação real por parte da curadoria com a mediação das obras para grupos escolares 

e que fazem parte da rotina do museu.  

Tanto as mostras no MASP quanto as mostras no MuBE foram escolhidas por terem 

algo em comum, terem sido promovidas e curadas, por personagens que não só fazem parte 

do Sistema da Arte, mas, que também promovem de diversas maneiras a mercantilização da 

Arte Urbana, seja por meio da comercialização das obras, como objeto de arte, seja na 

comercialização de trabalhos ligados a marcas, promovendo discursos “invisíveis” carregados 

de significados ainda não muito claros perante a sociedade. Pensadas em um primeiro 

momento como cooptação
109

 de artistas, que vinculados às galerias e ou curadores de eventos, 

ganhariam visibilidade no circuito oficial da arte, alguns já obtinham o reconhecimento no 

exterior, no entanto, depois das mostras receberam reconhecimento no âmbito nacional, 

podendo realizar trabalhos para marcas e corporações.  

Peter Schjeldahl (CAP 1), referindo-se ao Grafite, escreveu no periódico The New 

York Times em primeiro de setembro 1973: O engraçado nesse tipo de coisa é óbvio, mas 

mesmo o melhor Grafite tende a ser tão rude e ersatz
110

 que a apreciação disso pode 

dificilmente ser criticamente refinada
111

. Por conta disso, não soa coerente colocar essa 

manifestação dentro da instituição da forma como foi feita nas exposições do MASP e do 

MuBE, uma vez que a expografia não falava por si, a relação entre as curadorias e os setores 

Educativos deveriam ter sido melhor pensados para que se pudesse ter um reflexo mais 

positivo no campo educativo. A diferença entre uma obra de arte urbana que está na rua e 

uma que está dentro do museu é o tempo que você tem para vê-la. Diferente de você pagar 

um ingresso e entrar em uma exposição, a qual você já sabe o que vai ver, é você passar por 

uma obra na rua e ter a surpresa, colocar algo, legal ou ilegal no olho de uma pessoa sem 

que ela esteja esperando, diz TEC (informação pessoal)
112

. 

 

 

1.2.2 Outras formas de Curadoria de Arte Urbana  

 

                                                 
109

Cooptar, de acordo com o Dicionário Michaelis, significa: 1. Agregar. 2. Admitir numa sociedade, por escolha 

dos seus próprios membros, com dispensa das formalidades de praxe. Disponível em 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=cooptar. 

Acesso em setembro de 2014. 
110

 Do idioma alemão, algo fabricado ou utilizado como um substituto, tipicamente inferior, para outra coisa. 

Aqui a comparação se refere à substituição da Arte por algo inferior, o Grafite. 
111

 Reportagem em anexo. 
112

 Em entrevista à autora em  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=cooptar
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Existem outras formas de se expor Arte Urbana, como o trabalho que tem 

desempenhado instituições como o SESC/SP, que vem promovendo discussões sobre o lugar 

da Arte no mundo contemporâneo e ressaltamos, sobretudo, a visível preocupação em lançar 

discussões sobre a Arte Urbana e suas relações com a cidade, com a sociedade e com a 

própria História da Arte, desenhando mapas culturais existentes na cidade de São Paulo. 

O SESC/SP é uma instituição que vem abrindo espaço para a Arte Urbana já há alguns 

anos. No ano de 2007, em suas unidades nos bairros Pinheiros e Pompéia, antes mesmo das 

Mostras no MASP e no MuBE, a instituição realizou a exposição “A conquista do espaço – 

Novas Formas de Arte de Rua” que contou com onze artistas, entre coletivos e artistas com 

trabalho individual, sendo três brasileiros
113

. A exposição vem ao encontro do trabalho que a 

instituição propõe que é o de fomentar e divulgar a produção dos mais diversos tipos de 

manifestações artísticas e culturais em diferentes áreas de expressão. Nas artes visuais, com 

esta exposição, a instituição trouxe uma proposta condizente com a arte do nosso tempo, 

ampliando o diálogo arquitetura-arte urbana de forma interdisciplinar. Com curadoria do 

Grupo BaseV
114

, a exposição contou com um ciclo de palestras, com entrada gratuita, no qual 

foram discutidas questões como a relação da identidade com a memória na cidade de hoje,  a 

relação do artista do século XXI com o a produção de esculturas, que utilizam como matéria 

prima materiais reciclados, e a produção de estêncil como forma de protesto político e social. 

Contou também com Workshops, gratuitos, das técnicas utilizadas na exposição ensinadas 

pelos próprios artistas expositores. A mediação da mostra foi por meio de textos explicativos 

sobre o trabalho e o processo de criação dos artistas de forma a contextualizar suas 

intervenções.  

De acordo com Danilo Oliveira (2014), um dos integrantes do coletivo que assinou a 

curadoria da mostra, o futuro da mediação de arte será o da auto-explicação, as obras falando 

por si só (informação verbal)
115

. No caso dessa exposição, os trabalhos que não eram auto-

explicativos, eram acompanhados de vídeos que mostravam o processo de confecção das 

obras, oportunizando o espectador a acompanhar o desenvolvimento da proposta até sua 

execução.   

                                                 
113

 Artistas participantes das mostras: Alexandre Orion, Fefe Tavalera, Onesto e oito internacionais, BLU (Itália), 

Buenos Aires Stencil e Run Don’t Walk (Argentina), Leon Reid IV e Mark Jenkins(EUA), SAM3 (Espanha), M-

City (Polônia) e Jorge Rodriguez-Gerada (Cuba/EUA). 
114

 BASE-V é um grupo de artistas de São Paulo que atua desde 2002. Atualmente é formado por Zansky, Danilo 

Oliveira e David Magila. Trabalham a partir da experimentação livre e improvisação. Disponível em 

http://www.base-v.org/info/. Acesso em setembro de 2014. 
115

Informação fornecida por Danilo Oliveira no curso “Cidade como espaço e suporte: Artes de ruas”, oferecido 

pelo SESC/SP em setembro e outubro de 2014. 

http://www.base-v.org/info/
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Figura 20 – Mapa das obras nos respectivos espaços expositivos, s/d. 

Fonte SESC Memórias 

 

No ano de 2014, o SESC/SP, unidade do bairro Campo Limpo, por meio da ação 

Intervenções Visuais na Arquitetura, convida seis artistas urbanos brasileiros para interferirem 

na arquitetura da unidade, Mauro Neri, Fefe Talavera, Speto, Fábio Cristo, Laura Gorski e 

Flávia Mielnik.  

 

As intervenções visuais na arquitetura da unidade foram concebidas para a ocupação 

de um espaço em transformação. Intercalando arquitetura e arte, proporcionam 

diferentes olhares que podem acrescentar outros sentidos à construção. Os artistas 

convidados realizam um diálogo, cada um em seu estilo, mesclando arte, cotidiano e 

personalidade que percebem no bairro e nas pessoas. (Panfleto da ação
116

) 

 

 

Ao promover ações educativas como mediação cultural, a instituição mantém aberto o 

diálogo sobre a arquitetura, a Arte Urbana e sobre a percepção, o olhar do público que transita 

por ali, assim como do morador do entorno da instituição. No mesmo ano, 2014, promove o 

Curso “Cidade como espaço e suporte: Arte de ruas”, no qual apresenta um panorama 

histórico da Arte Urbana, pontuando questões conceituais sobre a manifestação, assim como 

suas transformações ao longo dessa história, sua relação com o ambiente público e com o 

institucional. 

 

 

                                                 
116

 Vide anexos. 
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Figura 21 – Vista SESC Campo Limpo depois da Intervenção, s/d. 

Fonte SESC Memórias
117

. Foto Guma. 

 

 

  
Figura 22 e 23 – Artistas realizando a intervenção e intervenção finalizada, s/d. 

Fonte SESC Memórias.  Fotos Zé Carlos Barreta 

 

 

                                                 
117

 Hoje o SESC/SP mantém no 3º andar do prédio da FECOMÉRCIO, SESC Memórias, responsável por 

guardar as memórias da instituição. No mesmo edifício está localizado, no 4º. Andar, o CPF, Centro de Pesquisa 

e Formação, espaço destinado para cursos de formação, ciclo de palestras. Esse também conta com uma 

biblioteca e salas que podem ser reservadas para grupos de pesquisa.  
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Figura 24 – Intervenções Fábio Cristo, s/d. 

Fonte SESC Memórias Foto Zé Carlos Barreta 

Figura 25 – Intervenção Fefe Talavera, s/d. 

Fonte SESC Memórias Foto Zé Carlos Barreta 

 

A Arte só existe porque existe o artista, o ser humano que se expressa por meio dela. 

Pensemos nele como o fazedor de mimesis, que enquanto vive de sua arte – podendo exprimir 

por meio dela sua sensibilidade, transforma-se no que Racière (2009, p.64), chama de homem 

duplo, aquele que confere, por meio de seu trabalho, ao princípio privado do trabalho uma 

cena pública –, ele perturba a partilha, que coloca o trabalho como encarceramento do 

trabalhador no espaço-tempo privado de sua ocupação, sua exclusão da participação ao 

comum. A partilha democrática do sensível faz do trabalhador um ser duplo. Ele tira o artesão 

do “seu” lugar, o espaço doméstico do trabalho, e lhe dá o “tempo” de estar no espaço das 

discussões públicas e na identidade do cidadão deliberante. O que o torna ainda mais perigoso 

que os simulacros
118

 que amolecem as almas. 

O artista, representante de qualquer vertente da arte, exerce também o papel do 

trabalhador, uma vez que estamos todos inseridos nesse sistema de produção. No entanto, ele 

assumindo o papel de produtor de arte sofre a pressão desse mercado para que produza e 

abasteça os mercados globais da arte, no entanto, nada o impede de continuar, por meio da 

prática artística, a se colocar no espaço das discussões públicas e construir, propor e partilhar 
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 Rancière. (2009a, p. 63-64) 
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sua visão de mundo, transformando realidades. É nesse ponto que reside a potência de seu 

discurso.  

A Arte Urbana dentro das Instituições Culturais geram frequentemente um vazio 

educativo que não é agradável de ser percebido, como já citado pelo curador educativo do 

MuBE. No entanto, este vazio tende a se dissipar quando nos reportamos à relação da Arte 

Urbana hoje com as Instituições Educativas. Diversos artistas realizam trabalhos com 

instituições educativas, muitas vezes, suprindo uma necessidade pessoal de participar dessa 

partilha no âmbito educativo como é o exemplo de artistas como Daniel Melim e TEC, que 

participaram das exposições do MASP e que ainda hoje atuam em projetos ligados ao 

Eduqativo do Instituto Choque Cultural.  

 

Acho que é primordial pensarmos o ensino da arte como parte do conhecimento 

humano, assim como aprendemos matemática, ciências, filosofia nas escolas, (não é 

porque estudo ciências na escola que me tornarei um cientista), pensando em um 

sentido mais amplo da formação do ser humano. Além disso tem toda a questão do 

desenvolvimento motor nos primeiros anos de vida, na auto expressão na 

adolescência e por ai vai. O Grafite ou Arte de rua em geral, ele dialoga mais 

próximo com a galera mais jovem e mostra um universo rico na hora de apresentar 

estes conceitos, porque no final é pintura, desenho, forma, cor, textura. O professor 

será um multiplicador, pois ele tendo o conceito básico, com sua bagagem, pode 

aplicar de inúmeras formas o conteúdo. Mas a ideia da formação dos professores 

seria nesse sentido, instrumentalizá-lo para aí sim ele poder ter a referência e 

autonomia na sala de aula e poder entender como trabalhar essa Arte com o aluno. 

Daniel Melim (Informação pessoal)
119

. 

 

Segundo Walter Zanini
120

, a coleção de Arte Moderna foi transferida para o Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo – MAC/USP, após uma crise no 

MAM/SP, fundado em 1948, uma instituição privada, que veio a dar origem à Bienal de São 

Paulo.  

De acordo com Mineirini Neto (2014, p. 265), o MAM/SP sempre se preocupou em 

oferecer cursos e palestras, desde sua fundação, sobre Arte Moderna. No entanto, as primeiras 

exposições modernistas
121

 levantaram importantes questões que apontavam para seus 

espectadores. Tais exposições continham obras de arte abstratas que não encontravam 

aproximação com as investidas das vanguardas que foram marca dessa época da 

                                                 
119

 Daniel Melim, artista urbano, em entrevista à autora via rede social em junho de 2015. 
120

 Em entrevista a Hans Ulrich Obrist, Walter Zanini explica que sem perspectiva de continuidade e tendo 

apenas um pequeno grupo de indivíduos preparados para enfrentar as dificuldades, que constantemente 

pioravam, surgiu a decisão, em uma reunião geral de parceiros, de transferir a coleção de obras para a 

universidade. Privado destas obras, o MAM/SP, apesar de tudo, manteve o nome e em seguida, reiniciou suas 

atividades. (OBRIST, 2010, p. 185)  
121

 As primeiras exposições modernistas em São Paulo foram protagonizadas por Lasar Segall e Anita Malfatti 

por conta da Semana de Arte Moderna, pelo Grupo Santa Helena por conta das ações da Sociedade Pró-Arte 

Moderna e por Flávio de Carvalho ligado ao Clube dos Artistas Modernos.  
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modernização da Arte no país. O fato é que isso causou a inquietação do público, cerca de dez 

mil estudantes que visitaram a I Bienal de São Paulo no ano de 1951. A organização dessa 

Bienal de São Paulo (composta por Lourival Gomes Machado, Ciccillo Matarazzo Sobrinho e 

Yolanda Penteado) colocou seus esforços em trazer artistas que representassem o panorama 

moderno. No entanto, não se dedicaram na mesma medida com a ação educativa.    

 
Por conta disso, coube a Gomes Machado organizar e proferir palestras e aos 

comissários que acompanhavam as delegações nacionais postarem-se nos espaços 

expositivos dos países que representavam para conduzir visitas comentadas. Estas 

chamavam-se “passeios explicativos”. Tais iniciativas foram soluções encontradas 

pelos organizadores para acolher os visitantes interessados em compreender o que é 

arte moderna e abstrata. (MINEIRINI, 2014, p. 266) 

 

 

Em vista de tantas questões vindas do público sobre a incompreensão das obras 

apresentadas na exposição, manifestadas em palestras e mesas redondas e sem um grupo de 

orientadores que pudessem auxiliar o público nas visitas, a tarefa ficou por conta dos 

Comissários de cada país, que foram responsáveis por acompanhar as visitas, orientando 

sobre as obras dos artistas de seus países. Esses passeios foram denominados “passeios 

explicativos” os quais explicavam o que era Arte Moderna, dessa forma, nasceram as ações 

educativas pioneiras da Bienal de São Paulo, o Educativo
122

.   

 
[...] a relação entre qualquer arte nova – enquanto nova – e o seu próprio momento; 

ou, invertendo a sentença: cada momento, durante os últimos cem anos, teve a sua 

própria arte ultrajante, de modo que cada geração, desde Courbet, teve uma 

experiência de desconforto em relação à arte moderna. E neste sentido seria 

inteiramente errado dizer que o espanto experimentado pelas pessoas em relação a 

um novo estilo não é importante, já que não dura muito. Na realidade, dura muito 

tempo: tem-nos acompanhado durante um século.  E o arrepio de sofrimento 

causado pela arte moderna é como que um enriquecimento – tão necessário a nós 

que sociedades como a Rússia Soviética, que não possuem uma arte própria 

ultrajante, parecem-nos estar vivas apenas pela metade. Elas não sofrem a perpétua 

ansiedade, ou a periódica frustração, ou o desconforto que é a nossa condição 

normal, e à qual chamo de “situação do público” (STEINBERG, 2004, p. 246-247).  
 

Comparadas às exposições de Arte Urbana que pesquisamos, realizadas no MASP e 

MuBE, com a exposição de Arte Urbana The Polical Line, no Museu de Arte Contemporânea 

- MAM/Paris, no que se refere a produção gráfica, especificamente em se tratando de 

Catálogos
123

 dessas exposições, podemos verificar que as brasileiras possuem um número 

grande de imagens e poucos textos, além desses serem meramente biográficos, não críticos, 

                                                 
122

 NETO, J. M. A origem dos projetos educacionais nas Bienais de Arte de São Paulo. Revista do Grupo de 

Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE), do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Volume 1, Número 2, Agosto/2014. 
123

 Fragmentos dos Catálogos produzidos nas exposições brasileiras e na francesa em anexo. 



59 
 

enquanto que a exposição francesa possuí vasta coleção
124

 de textos sobre o artista e sobre sua 

obra, que contextualizam seu trabalho de forma crítica e reflexiva.  

No que consiste na produção de literatura não acadêmica na área de Arte Urbana no 

Brasil, verificamos a existência de uma obra em dois volumes, intitulada Estética Marginal. O 

primeiro volume aborda alguns artistas da Nova Escola do Grafite, enquanto o segundo, 

aborda a Old School (os grafiteiros antigos), contando assim a história do Grafite de trás para 

frente. Além de imagens dos Grafites, os livros contêm textos que abrangem o contexto 

histórico das obras, entrevistas com artistas e um dos volumes possui uma linha do tempo da 

História da Arte na qual o Grafite está situado.  

Embora haja a falta de textos crítico-reflexivos nas publicações de Arte Urbana, como 

os Catálogos das exposições pesquisadas, diferente da preocupação mostrada pelas Mostras 

Paulistas dos anos de 1990, percebemos hoje que alguns artistas demonstram perceber o valor 

do texto em conjunto com a imagem. No caso dos livros
125

 do artista Alexandre Orion
126

, que 

possuem ensaios, entrevistas com o artista, textos sobre os contextos de suas obras escritos 

por terceiros. O que vai na contramão da reprodução indiscriminada de imagens desconexas 

para uso meramente mercadológico, mas sim buscando agregar conhecimento e reflexão aos 

impressos.  

 

 

  

                                                 
124

 Vide anexos.  
125

 ORION, A. Metabiótica, São Paulo: Via das Artes, 2006. É um livro publicado pelo artista, com o patrocínio 

da Aliança Francesa, no qual o artista expõe o desenvolvimento de sua poética. 
126

 Alexandre Orion Criscuolo (São Paulo SP 1978). Artista visual, fotógrafo e designer. Inicia, como autodidata, 

em 1993, seu trabalho com grafite e arte pública, e, em 2001, com fotografia. Em 2004, gradua-se em artes 

visuais pela Faculdade Montessori - Famec,. Disponível 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa202813/alexandre-orion. Acesso em abril de 2014. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa202813/alexandre-orion
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CAPÍTULO 2 

ARTE URBANA NAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS  

 

 

“Tenho o privilégio de não saber quase tudo. E isso explica o resto.”
127

 

 

 

Na década de 1960, Paulo Freire (1987, p. 28), discorreu sobre a questão do oprimido 

e do opressor na sociedade brasileira. O autor lembra que a relação oprimir versus ser 

oprimido reside na autorização por parte do segundo em se deixar oprimir. A auto desvalia é 

outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que eles 

têm do opressor. Levando a análise para dentro das escolas brasileiras, foi comprovada a 

relação depositante-depositário entre educador-educandos: 

 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será 

sempre o que sabe enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez 

destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca(...) 

Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua existência. Os 

educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, 

reconhecem em sua ignorância a razão da existência do educador, mas, não chegam, 

nem sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do 

educador (FREIRE, 1987, p.33). 

 

Em oposição à relação depositante-depositário é apresentada a proposta da educação 

libertária que se traduz na transformação dessa relação bancária em uma relação com via de 

mão dupla, diferente daquela que era aplicada na década de 1960, ainda vista hoje, no século 

XXI, e que habita as salas de aula de algumas escolas públicas no país. O discurso do autor 

aponta para uma inovação no campo da pedagogia que consiste em realizar constantes trocas, 

que enriquecem o processo de aprendizagem tanto do educador quanto do educando. 

 

É através do diálogo que se opera a superação de que resulta um termo novo: não 

mais educador do educando do educador, mas educador-educando com educando-

educador. Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa. Ambos assim se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 

(FREIRE, 1987, p. 39).  

 

 

                                                 
127

 BARROS, M. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2010, p. 461 
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O diálogo pressupõe questionamentos, que podem vir de ambos os lados, tanto do 

educador quanto do educando. Questionamentos impulsionam a busca por descobertas que 

podem ser individuais ou coletivas, porém sempre impossíveis de se medir por meio de 

percentuais numéricos, uma vez que se trata de capital humano, que se metamorfoseia dia a 

dia.  

Carr
128

 (2003, p. 93) atenta para o poder de uma questão e do quanto ela pode nos 

mover, já que somos indivíduos em constante transformação e nossa integridade é moldada ao 

longo do tempo justamente pela qualidade de nossos questionamentos e crenças e como eles 

nos movem. Nossas boas perguntas, mais que qualquer resposta, impulsionam-nos 

cognitivamente.  

Uma boa pergunta coloca o passado em risco. Ela introduz desafio e desordem. Ela 

marca nosso progresso em direção à mudança. Ela pode permanecer conosco 

durante toda vida e se tornar nossa própria questão de vida (...) Creio que o centro 

do propósito definitivo de um educador é construir uma situação na qual as 

perguntas encontrem forma (CARR, 2003, p. 94)
129

. 

  

Simon Schwartzman
130

 lembra que a redescoberta da educação se deve a percepção de 

que as instituições educacionais influem significativamente sobre as sociedades 

contemporâneas. Pesquisas de análises econômicas mostram que a educação como “capital 

humano” contribui decisivamente para o desenvolvimento econômico de uma nação que 

coloca a educação em primeiro plano, a exemplo do Japão, país que ascendeu visivelmente 

nas últimas décadas. No entanto, por outro lado: 

 

 

(...) é também bastante clara, e dramática, a limitação que a ausência de uma 

população educada coloca para um país como o Brasil, no momento em que o 

desenvolvimento da automação industrial coloca em risco uma de suas principais 

"vantagens" comparativas internacionais, que era a existência de mão de obra 

                                                 
128

 David Carr fala, escreve e ensina sobre o valor das Instituições Culturais como instrumentos essenciais para a 

nutrir a imaginação pública em sociedades democráticas. Após vários anos de ensino em escolas e universidades 

de referência, foi professor de biblioteconomia em duas universidades (Rutgers University, da Universidade da 

Carolina do Norte em Chapel Hill), enfatizando coleção de construções, leitura popular, e a exploração de 

ferramentas de referência. Por 30 anos, ele também foi consultor para diversos museus americanos. Escreveu três 

livros: A Promessa de Instituições Culturais (2003), Um lugar não é um lugar (2006) e Conversas abertas (2011), 

entre várias outras publicações. Disponível em http://library.si.edu/event/david-carr-lecture Acesso em abril de 

2015. 
129

 The good question places the past at risk. It introduces disorder and challenge. It marks our progress toward 

change. It can stay with us over our lifespan and become our own question for life.  
130

 Simon Schwartzman, nascido em Belo Horizonte, com formação também em pesquisador do Instituto de 

Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro. Foi, entre 1994 e 1998, Presidente do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e, entre 1999 e 2002, diretor para o Brasil do American Institutes for Research. 

Estudou sociologia, ciência política e administração pública na Universidade Federal de Minas Gerais (1961); 

tem um mestrado em sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Santiago do 

Chile (1963); e Ph.D. em ciência política pela Universidade da Califórnia, Berkeley (1973).  Foi professor da 

Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido afastado pelo golpe militar de 1964 e reintegrado em 2000, 

quando se aposentou. 

http://library.si.edu/event/david-carr-lecture
http://www.iets.org.br/
http://www.iets.org.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.air.org/
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abundante, desqualificada e barata. (...) estudos sobre o impacto dos sistemas 

educacionais sobre a estratificação social mostram que, ao contrário das expectativas 

otimistas do passado, estes sistemas tendem frequentemente a consolidar e acentuar 

a desigualdade social (...) (SCHWARTSMAN, 1997). 

 

Este capítulo apresenta a análise de dois estudos de casos: 

 

 O primeiro é sobre o Eduqativo do Instituto Choque Cultural, aborda o trabalho do 

departamento educativo desse instituto e tem a intenção de auxiliar o leitor na 

compreensão de sua dinâmica de atuação no ambiente de ensino formal. A 

singularidade desse caso está no fato de que esta instituição é a única que presta 

serviço educativo voltado a confeccionar projetos focados em levar a linguagem da 

Arte Urbana para a escola na cidade de São Paulo. 

  

 O segundo caso se refere ao projeto Fazendo Arte na Escola cuja essência é a Arte-

educação a serviço da Arte Urbana na busca da construção de um diálogo mais 

estreito entre a comunidade escolar e a Arte com base na cultura hip hop, com 

ênfase no Grafite.  

 

 

2.1 Eduqativo do Instituto Choque Cultural 

 

 

O Eduqativo do Instituto Choque Cultural tem desenvolvido seu trabalho arte-

educativo voltado à Arte Urbana junto às instituições educativas desde 2011. Desde então, 

contemplou um grande número de escolas que receberam a formação de professores bem 

como a intervenção de um artista urbano na escola. No intuito de compreendermos sua 

metodologia e refletirmos sobre os impactos de suas ações no ambiente educativo. 

Verificarmos de que forma as atividades são realizadas, tanto a formação de professores 

quanto a intervenção artística na escola. Para isso, pesquisamos os projetos aplicados em 

escolas públicas (estaduais e municipais), contidos no material disponível no acervo do 

próprio Instituto, tanto no virtual quanto no físico, entrevistamos professores, artistas urbanos 

e a coordenadora do Eduqativo, Raquel Ribeiro. 
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2.1.1 Do Instituto Choque Cultural  

 

O Instituto Choque Cultural é uma organização sem fins lucrativos com missão de 

tornar a Arte mais acessível às novas gerações, tendo como proposta o conceito de 

Educomunicação
131

. De acordo com o Instituto
132

, ele “busca trazer a arte para o centro do 

debate e da vida pública. Criar relações e intercâmbios entre diferentes regiões, seus artistas, 

educadores e suas técnicas”.  

No ano de 2011, começou-se a criar o “Eduqativo”, departamento educativo da 

Galeria Choque Cultural, com o intuito de tornar mais visíveis e potentes suas ações 

educacionais e públicas e também viabilizar projetos educativos e culturais com mais 

abrangência, em busca de estabelecer parcerias com organizações educativas, culturais, 

governamentais e sociais. Em 2012, o Instituto Choque Cultural é efetivado de forma jurídica 

e inicia sua jornada, visando à Arte e a Educação. Focado na qualificação profissional dos 

artistas, na formação de professores, de novos públicos e no desenvolvimento da Arte pública. 

A instituição ainda promove discussões sobre a permeabilidade dos ambientes da Arte, assim 

como do Mercado da Arte, da Escola e de outras Instituições por meio de ações artísticas 

experimentais em seus espaços e em espaços públicos e museus. 

 

 

 

 

 

                                                 
131

 Educomunicação é um conceito ou metodologia pedagógica que propõe o uso de recursos tecnológicos 

modernos e técnicas da comunicação na aprendizagem através de meios de mídia.1 Como se entende pelo nome, 

é o encontro da educação com a comunicação, multimídia, colaborativa e interdisciplinar. Pode ser desenvolvida 

com estudantes de qualquer idade e utilizada por professores de qualquer área. Conhecida abreviadamente como 

educom. Exemplos de comunicação são o uso de rádio escolar, rádio virtual, videogames, softwares de 

aprendizagem online, podcasts, blogs, fotografia, projetos de entrevistas e reportagens executadas pelos 

estudantes. No Brasil, várias ONGs e algumas prefeituras desenvolvem programas de educomunicação que 

possuem em comum a promoção ao protagonismo infanto-juvenil e a horizontalidade da comunicação, tentando 

diminuir as diferenças hierárquicas entre educadores e educandos, diferenças de idade e ampliando o acesso à 

cultura e à informação de maneira crítica e autônoma. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Educomunica. 

Acesso em agosto de 2013. 

132
 Em texto produzido para o website do Instituto Choque Cultural. Disponível em 

http://www.institutochoquecultural.org.br/institutomain/. Acesso em abril de 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educomunica
http://www.institutochoquecultural.org.br/institutomain/
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2.1.2 Do Eduqativo: Departamento Educativo do Instituto Choque Cultural  

 

 

O Eduqativo surgiu como o produto da pesquisa de Raquel Ribeiro, coordenadora 

educativa do Instituto, e pela preocupação que havia de se abordar com mais cuidado a 

questão educativa no trato com Arte Urbana. Ao cursar a especialização Gestão em 

Educomunicação da Universidade de São Paulo, um dos pré-requisitos para a conclusão do 

curso era a confecção de um projeto que utilizasse o processo de Educomunicação em seu 

corpo. Ao unir sua vontade de trabalhar com educação no Instituto à produção deste projeto 

surgiu o Eduqativo. Segundo Raquel Ribeiro, o Eduqativo age no espaço que é resultado do 

cruzamento da Arte, da Educação e da Comunicação.  

 

Meu olhar para a Galeria Choque Cultural sempre foi o educativo, no sentido amplo. 

Eu costumo explicar muito isso, porque quando você fala de educação, seja na área 

da arte, seja na área da cultura, vem uma série de conceitos estabelecidos muito 

diferentes do que o que eu estou querendo dizer. Meu olhar foi sempre para este 

olhar educativo e formador
133

 que a Choque tinha. (...) A Galeria seguiu seu 

caminho como empresa, no ramo comercial. (...) Eu tinha esse desejo, mas, falta a 

questão teórica que daria a ideia um corpo mais consistente. Nesse curso que fiz de 

especialização em Educomunicação, eu teria de fazer um projeto e o meu projeto foi 

criar um Educativo para a Choque. 

 
Figura 26 – Relação explicativa do Eduqativo Instituto Choque Cultural, s/d. 

Fonte Página do Eduqativo em rede social
134

 

 

                                                 
133

 Aqui, Raquel se refere ao início da história da Galeria Choque Cultural que começou como um ponto de 

encontro para artistas urbanos, que se tornou logo um espaço para oficinas e formação desses artistas. 
134

Disponível em 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.692256547524547.1073741836.117258345024373&type=3. 

Acesso em dezembro de 2014. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.692256547524547.1073741836.117258345024373&type=3
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Atua com base nesses três eixos da seguinte forma: Arte – como fator mobilizador que 

ativa a capacidade de inovar e consiste na plataforma de expressão; educação – como ponto 

de desenvolvimento humano individual e coletivo e agente da melhora qualitativa de vida; 

comunicação – como promotor das articulações e da formação de redes e de territórios nos 

quais o conector para a constituição das parcerias é o diálogo: 

Estes três eixos se inter-relacionam a partir do conceito de Educomunicação que tem 

como meta a criação de espaços físicos ou espaciais que sirvam para a 

implementação dos direitos humanos, especialmente o direito de todos à expressão e 

à comunicação, e aqui, também ao amplo acesso à cultura e à Arte. (...) Acreditamos 

que em qualquer modalidade de Arte é o diálogo e a troca que possibilitam a 

atribuição de novos significados e sentidos às experiências vividas, pois a Arte não 

precisa ser entendida, mas preenchida de significados. Da mesma forma acontece 

com a Educação que se constitui a partir da experiência vivida e ressignificada. 

 

A proposta base dos projetos do Instituto é a criação de um museu de Arte Urbana a 

céu aberto a partir das intervenções realizadas nas escolas que participam do projeto. 

 

2.1.2.1 Das Formações para professores 

 

Com uma bagagem de três décadas trabalhando como educadora – grande parte 

desse tempo com formação de professores – a coordenadora Raquel Ribeiro viu no Instituto 

Choque Cultural um potencial para continuar seu ofício de formação de educadores, agora, 

Arte-educadores.  

 

 
Figura 27, 28, 29 e 30 – Workshop com Professores da rede pública, 2012. 

Fonte página do Eduqativo Instituto Choque Cultural em rede social
135
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Disponível em https://www.facebook.com/Eduqativo/photos_stream?tab=photos_albums. Acesso em 

setembro de 2014.  

https://www.facebook.com/Eduqativo/photos_stream?tab=photos_albums
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Figura 31 e 32 – Oficina e Encontro de formação de professores, 2014. 

Fonte Website do Eduqativo em rede social
136

 

 

A formação se dá em três encontros, nos quais os professores são instrumentalizados 

de forma teórica e prática de forma que o educador se torne íntimo dessa manifestação que é 

considerada “nova”, enquanto Arte – ao menos para o grande público dos centros urbanos. O 

material oferecido aos professores é uma pasta contendo textos
137

 sobre Arte Urbana, arte 

pública, arquitetura, juventude, além de um CD ilustrando e esclarecendo cada item pautado 

nas formações para que o professor possa utilizar em sala de aula, de acordo com seu interesse 

e foco de trabalho. 

Alguns dos momentos inserção do Eduqativo, apresentados a seguir, no espaço de 

ensino de escolas públicas na cidade de São Paulo mostram como se dá a participação do 

departamento no ambiente escolar. Ao fazer uma busca nos arquivos do Eduqativo, foram 

selecionados alguns dos projetos os quais julgamos que ilustram de forma clara e objetiva o 

trabalho da instituição, a apropriação da arte urbana como forma de expressão e o 

protagonismo por parte dos alunos nas escolas, gravando nas paredes e nos muros suas 

identidades de forma lúdica, pois ao mesmo tempo em que se divertem, constroem 

conhecimento. Trazendo especificidades da relação escola-aluno, que deixam clara a 

necessidade de um diálogo menos hierárquico entre a instituição escola e o aluno, 

                                                 
136

Disponível em 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.692256547524547.1073741836.117258345024373&type=3. 

Acesso em dezembro de 2014. 
137

 Todos os textos estão disponíveis no website do Instituto Choque Cultural, já citado anteriormente, na sessão 

Downloads. Parte do material, como as fichas avaliativas e fragmentos do material oferecido aos professores está 

em anexo. *O Instituto não permitiu a divulgação do CD oferecido aos professores, apenas possui um exemplar 

dele quem participa da formação oferecida pelo Eduqativo.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.692256547524547.1073741836.117258345024373&type=3
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fundamental para localizar ambos no mesmo palco, protagonizando, juntos, uma história por 

meio da Arte-educação. 

 

2.1.2.2 Dos projetos educativos envolvendo a ação do Eduqativo  

 

Os projetos
138

 aqui estudados foram escolhidos por algumas especificidades, suas 

repercussões dentro e fora da escola.  

 

1. O primeiro teve um desdobramento fora da escola, tanto no âmbito real quanto no 

âmbito virtual. O que nos chamou atenção no projeto da EE Romeu de Moraes, realizado no 

ano de 2012. De acordo com o professor, Dennis Brandão, a participação do Eduqativo do 

Instituto Choque Cultural
139

 foi fundamental para o projeto em sua escola. Trouxe aos alunos 

uma visão da Arte Urbana vinda do próprio artista urbano, mostrando que as realidades dos 

artistas muitas vezes poderiam não ser tão distantes das realidades dos alunos, desmistificando 

assim a figura do artista e apresentando aos estudantes perspectivas reais de trabalho com a 

Arte Urbana. O que era um dos objetivos do projeto, instrumentalizar os alunos com as 

técnicas da Arte Urbana, além de integrar a comunidade escolar, trazer para sala de aula o 

debate sobre a temática da arte no espaço urbano, fazer aflorar o sentimento de identidade, 

pertencimento àquela comunidade, projetando-a como um polo cultural. 

O processo contou em um primeiro momento com a separação do muro da escola em 

partes, em escala, depois, cada parte era fotocopiada e entregue aos alunos para que eles 

produzissem seus Grafites nesse espaço. Os desenhos eram digitalizados e publicados no Blog 
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 Os projetos aqui analisados encontram-se em anexo. 
139

 No ano de 2011, surge o Eduqativo, departamento educativo da Galeria Choque Cultural, espaço este dirigido 

por Baixo Ribeiro e Mariana Martins, com o intuito de tornar mais visível e potente suas ações educacionais e 

públicas, como também viabilizar projetos educativos e culturais com mais abrangência, buscando estabelecer 

parcerias com organizações educativas, culturais, governamentais e sociais. Em 2012, O Eduqativo é efetivado 

de forma jurídica e inicia sua jornada, visando à arte e a educação. No ano de 2014, o Instituto Choque Cultural 

conquista um espaço exclusivo na região central de São Paulo, tornando-se completamente autônomo como 

Instituição Educativa e Cultural. Focado na qualificação profissional dos artistas e professores, na formação de 

novos públicos e no desenvolvimento da arte pública, promove discussões sobre a porosidade dos ambientes da 

arte, assim como da escola e de outras instituições por meio de ações artísticas experimentais em seus espaços, 

como também espaços públicos e museus. O Eduqativo age no espaço que é resultado do cruzamento da arte, da 

educação e da comunicação. Disponível em http://www.institutochoquecultural.org.br/#oinstituto. Acesso em 

agosto de 2013. 

http://www.institutochoquecultural.org.br/#oinstituto
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do Professor
140

. As produções mais comentadas seriam eleitas para serem grafitadas nos 

muros do estacionamento. Utilizando técnicas de mistura de tinta látex com corante e 

materiais alternativos, como rolinhos, em vez de tinta spray, driblou a falta de recursos. O 

trabalho de Grafite foi adaptado para uma técnica de carimbos feitos com estêncil nos murais 

individuais de cada sala de aula da escola. A ideia inicial era fazer adesivos, fazer com que os 

alunos produzissem murais, não ficar apenas nos pequenos Grafites, disse o professor.  

De acordo com o professor, sua participação nas oficinas do Eduqativo, foi de suma 

importância para o projeto, pois, dentre os professores que participaram do curso de 

formação, seu projeto ganhou a visita do Grafiteiro Lelo
141

, que ministrou uma palestra e 

realizou uma intervenção no muro frontal da escola. No dia da visita, os alunos exibiram, com 

orgulho, suas máscaras e suas produções nos muros internos da escola para o grafiteiro. Na 

fala, o artista urbano contou como começou a trabalhar com Grafite e como fez de sua arte 

também sua fonte de renda. A presença do Lelo, produzindo Arte com os alunos, foi uma 

conquista. Graças à visita, eles puderam ter a experiência de usar a tinta spray, que foi 

emprestada por ele (o artista) durante o processo de intervenção no muro da escola, 

comentou o professor.  

 
Figura 33- Grupo apresenta sua produção ao artista, 

2012. Foto Raquel Ribeiro 

Figura 34-Vídeo sobre a poética do artista, 2012. 

Foto Raquel Ribeiro 

                                                 
140

 O Blog do Professor é um projeto que foi aprovado e ganhou incentivo do Estado. O professor Dennis 

Brandão foi convidado a ministrar palestra sobre o projeto, no Seminário Semeando Ideias e Valorizando 

Práticas. Disponível em http://profms.blogspot.com.br/ Acesso em setembro de 2014. 
141

 João Lelo é artista carioca autodidata. Mais conhecido por seu trabalho de arte urbana, que realiza desde 

1999. Sua produção abrange murais, pinturas, desenhos, gravuras, vídeos e mais recentemente esculturas e 

objetos. Disponível em https://leloart.wordpress.com/about/. Acesso em setembro de 2014. 

http://profms.blogspot.com.br/
https://leloart.wordpress.com/about/
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Figura 35- Artista LELO produzindo o 

mural, 2012. Foto Raquel Ribeiro 

Figura 36- Artista com os alunos, 2012. 

Foto Raquel Ribeiro 

 

 

 
Figura 37, 38, 39 - Alunos utilizando os sprays emprestados pelo artista no dia da intervenção, 2012. 

Foto Raquel Riberio 

 

 

Embora não se tenha conseguido fazer todos os Grafites dos alunos utilizando as latas 

de spray, como se foi pensado para o projeto, o trabalho de pesquisa, a parte conceitual, assim 

como a compreensão das técnicas, tudo foi aplicado a todos os alunos do Fundamental II, do 

sexto ao nono ano. O projeto contemplou todas as séries, o tempo aproveitado foi o das aulas 

de artes e o material que a coordenação oferecia, uma vez que nem todas as verbas chegaram. 

O professor lembra: com cartolina, fazia as máscaras de estêncil, sem tinta, porque os alunos 
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do outro turno poderiam não gostar. Como cada sala tem um mural, tive a ideia de produzir 

“carimbos com estêncil
142

”, assim eles poderiam entender a técnica, mesmo sem ter o spray. 

A saída de campo foi realizada em dois dias, com direito a lanche. Pouco mais de um 

terço dos alunos do projeto participou das visitas. Foram dois dias de passeio, nos quais foram 

visitadas as sedes da Galeria Choque Cultural, do Projeto Guri
143

, assim como os Becos do 

Batman e do Aprendiz, localizados na Vila Madalena, São Paulo.  

 

 
Figura 40- Visita aos Becos do Batman e do Aprendiz, Vila Madalena, São Paulo, 2012. 

Foto Dennis Brandão 

 

 

 
Figura 41- Visita à Galeria Choque Cultural, Vila Madalena, São Paulo, 2012. 

Foto Dennis Brandão 

 

 

                                                 
142

 Utilizando as técnicas de estêncil, as máscaras, e substituindo as tintas spray e acrílica por  tintas de carimbo.  
143

 Disponível em http://www.projetoguri.org.br/. Acesso em setembro de 2014.  

http://www.projetoguri.org.br/
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A proposta era levar todos os quinhentos alunos que faziam parte do projeto para a 

visita aos Becos, mas, apenas duzentos alunos foram contemplados por falta de recursos.  

O reflexo do trabalho de formação do Eduqativo pode ser claramente visto no 

desenvolvimento do projeto da EE Romeu Moraes. O diálogo do projeto com o Blog do 

Professor permitia que os alunos mantivessem contato direto com os projetos, proporcionando 

a eles o protagonismo, conceito norteador do Eduqativo. Os alunos estavam comprometidos, 

envolvidos e se identificando com o projeto de trabalho no qual estavam inseridos.  

Protagonismo visto também na oportunidade apresentada aos alunos de mostrar que é possível 

fruir Arte, ser reflexivo a qualquer momento, durante um passeio pelas ruas da sua 

comunidade, onde também é um lugar de produção de cultura. A parceria do Instituto Choque 

Cultural fez com que os alunos pudessem vivenciar as técnicas de Arte Urbana, ter o contato 

com o artista e se identificar com a escola, a partir do momento em que deixaram gravadas 

suas assinaturas nos muros, como um símbolo de apropriação de um bem que lhes pertence. 

As mídias foram fundamentais para o projeto, uma vez que trouxeram mais autonomia aos 

alunos tanto nas escolhas dos trabalhos quanto na forma como poderiam expressar seu 

envolvimento e contentamento com o projeto. O feedback dos alunos pode ser visto no 

YouTube.
144

 

 

2. O segundo projeto foi escolhido para evidenciar a necessidade de se trabalhar a Arte 

Urbana na escola, sob pena de gerar conflitos por falta de compreensão da temática e das 

propostas engendradas a partir da utilização do Grafite contemporâneo, logo da utilização do 

suporte, neste caso específico, os muros da escola.  

O projeto elaborado pela EE Oswaldo Aranha, também realizado no ano de 2012, teve 

caráter interdisciplinar e foi intitulado “Mundo em Conflito”. Ironia ou não, o mundo escolar 

entrou em conflito, uma vez que mesmo depois das muitas conversas entre a Escola e o 

Instituto sobre a realização do Grafite nos muros da instituição, pelo artista Mauro Neri, ao 

final do projeto, o colegiado decidiu que não autorizaria a realização da intervenção. O artista 

acabou por realizar a intervenção em uma grande lona, colocada no muro da escola. Este 

incidente levanta a questão do quanto a escola tradicional realmente está aberta ao diálogo, 

seja com o aluno, aceitando a ideia de deixá-lo ser o protagonista da história escolar, seja 

como escola, discutindo e refletindo sobre seus próprios métodos de ensino. Evidenciando 
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Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=dT8uqci01P0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=OnjCulf2B3M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ruUKyNIew28&feature=youtu.be Acesso em setembro 2014.   

https://www.youtube.com/watch?v=dT8uqci01P0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OnjCulf2B3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ruUKyNIew28&feature=youtu.be
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ainda o pensamento da relação de poder dominante que reside nas bases de construção da 

escola tradicional, do Estado Moderno, que fabrica sujeitos conforme modelos específicos e 

que, diferente do que se poderia pensar, não ignora os indivíduos, mas dá a eles novas formas 

de individualidade, utilizando o poder pastoral como estratégia de poder nessa relação.  

 

Depois de esclarecer que existem três tipos de lutas: lutas contra formas de 

dominação (étnica, social e religiosa), lutas contra formas de exploração que 

separam os indivíduos daquilo que eles produzem, e lutas contra as formas de 

subjetivação, Foucault esclarece que são as lutas contra a sujeição que têm se 

tornado cada vez mais importantes, porque o Estado moderno ocidental se apropriou 

de uma antiga tecnologia de poder, o poder pastoral. Ou seja, para Foucault, longe 

de considerarmos que o Estado moderno se desenvolveu ignorando os indivíduos, 

devemos vê-lo como uma sofisticada estrutura, que pretende, contando com modelos 

específicos, dar novas formas a esta individualidade (PANIAGO, 2005, p. 1). 

 

 

Figura 42 – Intervenção do artista Mauro Néri em telas na EE Oswaldo Aranha, 2012. Foto Raquel Ribeiro 

 

 
Levar a arte urbana para as escolas tem sido uma experiência única, pois possibilita 

no mínimo uma discussão relevante sobre a convivência no espaço escolar a partir 

da arte. Traz à tona sentimentos de pertencimento e possibilita negociações. Foi isso 

que aconteceu na EE Osvaldo Aranha quando a gestão participativa da escola 

avaliou que precisavam amadurecer a ideia do Grafite diretamente na parede. 

Encontramos um meio do caminho possível, a lona, e a presença de Mauro Neri 

completou a experiência com sua arte e seu depoimento cativante que fez a 

participação dos alunos “bombar” (informação informal, Raquel Ribeiro)
145

. 

 

Uma vez que o objetivo específico para a disciplina de Artes era a compreensão de 

como aconteceram as manifestações da expressão de um momento histórico através da arte e 

relacionar suas simbologias, presentes em obra de arte, com acontecimentos político-sociais, 
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 Informação via correspondência eletrônica.  
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como consta no projeto da escola, no entanto, a não autorização para utilização dos muros na 

intervenção de Grafite, os professores realizaram então a produção de uma sala expositiva, na 

qual os alunos poderiam representar, por meio de intervenções o conteúdo apreendido nessa 

experiência. 

O conceito da sala expositiva é ressaltar que os conflitos não acabaram com o fim da 

II Guerra, e os “ecos” deste conflito chegam aos dias de hoje. Assim as paredes 

devem ser forradas com portagens de jornais diversos que evidenciam a violência, 

mostrando que esta está presente em nosso cotidiano. Sobre tais matérias, os alunos 

fazem intervenções: pichando com canetas pretas e vermelhas palavras e expressões 

que denotem a importância da não-violência, que exaltem a paz. Serão apresentados, 

nas paredes da sala, trabalhos realizados nas aulas de arte: utilizando grafite e/ou 

carvão, os alunos representaram cenas de conflito (Fragmento do projeto Mundo em 

Conflito, 2012, p. 6
146

). 

 

 

 
       Figura 43, 44, 45, 46 – Sala expositiva produzida pelos alunos do projeto, 2012. Fonte EE Oswaldo Aranha. 

 

3. O terceiro projeto escolhido foi o da EE Andronico de Mello, realizado no ano de 

2013. O projeto inicial não foi aceito no formato original pelo colegiado, no entanto, ao longo 

de seu desenvolvimento, a direção da escola cedeu à pressão dos alunos, que se mostravam 

ansiosos por expressarem suas habilidades artísticas, autorizando que fizessem então o Grafite 

em algumas paredes
147

. O que repercutiu em um trabalho de diálogo e reflexão sobre o lugar 
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 Projeto em anexo. 
147

 Projeto em anexo. 
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do aluno no discurso da escola, mediado pelo Instituto e pela própria formação oferecida aos 

professores desta instituição. 

A elaboração deste “projeto mãe” é um passo muito importante para a 

materialização dos trabalhos, pois ajuda a organizar as ideias e pensar o momento da 

prática. A participação do curso no Eduqativo Instituto Choque Cultural, também foi 

de grande importância nesta fase inicial, pois sentimos falta de conteúdo sobre o 

assunto, bem como a necessidade de “amadurecer” as ideias e “conferir” se estamos 

caminhando na direção certa. E parece que estamos! (Projeto Arte no Nicão: 

construindo o sentimento de lugar. (2013, p.17)). 

 

 

O que em um primeiro momento poderia soar como uma ideia ambígua a de fazer um 

projeto de Arte Urbana nos muros da escola para que os Grafites/Pixações fossem contidos, 

foi drasticamente revertido em forma de diálogo, no qual a voz de todos os envolvidos foi 

percebida e levada em conta, resultando em várias pequenas intervenções feitas por alunos e 

em um intervenção também realizada por alunos em parceria pelo artista urbano Matias 

Picón.  

 

 

 
Figura 47, 48, 49, 50, 51 e 52- Intervenção dos alunos com o artista Matias Picón, 2013.Fonte: Raquel Ribeiro 
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De acordo com Canclini (2013, p. 302), os grafites (como os cartazes e os atos 

políticos da oposição) expressam a crítica popular à ordem imposta em um contexto urbano. 

O que nos três projetos, mesmo que no ambiente escolar, a crítica, mesmo que de diferentes 

maneiras. No primeiro houve primeiro a crítica aos muros da escola que poderiam ser 

utilizados pelos alunos como forma de pertencimento àquele espaço, depois de diálogo e 

consenso na produção da experiência estética por meio da Arte Urbana o projeto pode se 

desenvolver. No segundo, foi necessária uma negociação por parte dos professores para que a 

intervenção acontecesse, levantando a questão também do pertencimento e junto com ele o 

cuidado pela escola que não se tinha até então. No terceiro, apesar de ser um projeto 

fundamentado e com objetivos claros e específicos de aprendizagem para cada disciplina, 

muito bem estruturado, pois se tratava de um projeto interdisciplinar, não conseguiu vencer o 

preconceito que ainda existe em relação ao Grafite. No entanto, foi o que nos chamou mais 

atenção, já que, embora o ato em si não tenha acontecido da forma planejada, a decisão da 

direção, tomada em respeito ao colegiado, funcionários e pais, que não concordaram com a 

intervenção, abriu precedentes para uma discussão que vai além da intervenção de Grafite na 

escola. Nesse caso, trouxe o tom da crítica, não só quanto a posição da escola, como também 

quanto ao papel dos estudantes na transformação dessa leitura equivocada, que o colegiado 

faz dos alunos. Fomentou a discussão e uma reflexão sobre a negativa, já que esses alunos são 

fruto do processo educativo promovido por essa mesma escola. Olhando por esse prisma, este 

projeto foi o que realmente potencializou o discurso contido na raiz da Arte Urbana e mesmo 

não autorizando a pintura das paredes, abriu um debate no qual o jovem foi o protagonista, 

trazendo todas essas questões à tona. Ele também comprovou a razão de existirem 

instituições, como o Eduqativo do Instituto Choque Cultural, as quais podem realizar a 

mediação cultural dentro da escola tradicional ainda gerida por ideias retrógradas baseadas em 

relações de poder e não de diálogo. 
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2.2. Projeto Fazendo Arte no Sussumo 

 

 

O termo cultura entrou no vocabulário moderno como uma declaração de intenções, 

o nome de uma missão a ser empreendida. Zygmunt Bauman
148

 

 

O tema cultura em um âmbito global vem sendo estudado no contexto contemporâneo 

por pesquisadores e pensadores de diferentes campos do conhecimento. O motivo disso 

provavelmente não seja porque os estudos do passado possam explicar as mudanças e 

transformações ocorridas em nossa sociedade, porém, Meneses nos lembra de que conhecer 

este passado faz com que possamos contar melhor nossa própria história
149

. A atenção 

intensa que hoje se dá ao tema identidade é em si mesma um fato cultural de grande 

importância e, ao menos potencialmente, de grande poder esclarecedor (Bauman, 2012, p.44). 

Nosso segundo estudo de caso diz respeito à EMEF Dep. João Sussumo Hirata – tem 

caráter exploratório e visa identificar questões referentes ao trato e a uma forma diferenciada 

de abordagem da Arte Urbana na escola, por meio de um projeto aplicado anualmente, desde 

2013, no qual o Grafite é trabalhado a partir da vertente da Cultura hip hop. O projeto é 

resultado da pesquisa de uma das professoras de Artes da escola, que motivada pela potência 

da Arte Urbana no relacionamento entre a escola e a comunidade escolar, decidiu produzir 

este projeto e torná-lo um evento fixo no calendário da escola.  

Alves (2009, p.44), lembra-nos que pesquisas referentes ao interacionismo e 

cognitivismo, apontam para crises no processo de ensino-aprendizagem no que se refere à 

dinâmica interativa que existe entre docentes e estudantes e a construção/internalização de 

conhecimento ou conteúdos específicos como processo. Teóricos como Vygotsky, Bakhtin, 

Marcuschi, dentre outros, evidenciam a necessidade de mudanças na forma de se trabalhar 

com a linguagem no contexto escolar e para tal é imprescindível a consideração de fatores que 

vão além da linguística como os fatores sócio-cognitivos e interacionais. Os atributos 
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 BAUMAN, Z. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 
149

 Meneses (2009:11-36). Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/ulpiano-toledo-

bezerra-de-meneses . Acesso 24 de abril de 2014. 
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necessários e suficientes para formar um conceito são estabelecidos por características dos 

elementos no mundo real selecionados pelos grupos culturais. Um conceito é mais do que a 

soma de certas associações formadas pela memória; é mais do que um simples hábito mental, 

é um ato real e complexo do pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento 

(VYGOTSKY, 1934, p. 104). 

 

A professora de Artes, Mariana Fernandes Salomão, ao planejar suas aulas em uma 

escola pública na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo, com todos os problemas 

sócio-econômicos enfrentados todos os dias por seus alunos, perguntava-se como poderia 

aproximar suas aulas de arte daquilo que faz parte do cotidiano de seus alunos, algo que 

pudesse conectá-los com a escola, oferecendo a eles a oportunidade de ser protagonistas de 

suas histórias. Onde a Arte poderia permear e resistir nesse cenário?, ela se perguntava. 

Segundo Bezerra e Rocha (2010, p. 65), o discurso hip-hop luta contra o que é visto 

como forma de manipular a cultura, evitando inserir-se nos moldes de um produto fabricável, 

vendável, consumível – afinal, o mais importante para eles é a mensagem.  

Ao se apropriar desse discurso, baseado em ideias políticas e artísticas, a professora de 

Artes da EMEF Dep. João Sussumo Hirata pensou o Projeto Fazendo Arte no Sussumo. Por 

meio desse projeto, a professora envolve os alunos em discussões e reflexões acerca da 

cultura, da identidade e da arte produzida pela cultura hip hop, proporcionando a eles uma 

reflexão sobre suas posições perante a sociedade como cidadãos, produtores de cultura e 

protagonistas no cenário político-social, primeiro em suas comunidades, depois em suas 

cidades e por fim no processo de globalização.  

De acordo com a professora o projeto se justifica a partir do momento em que a 

linguagem do hip-hop se evidencia no dia a dia dos alunos, em suas conversas, pode ser 

reconhecida em suas roupas – camisetas customizadas, bonés de “marca”, tênis de cano alto 

– e nas músicas que escutam, diz a professora. Os objetivos desse projeto consiste em 

reconhecer a Arte Urbana como forma de expressão artística e como uma possibilidade de 

intervir no espaço, buscando refletir sobre os temas abordados assim como de que forma eles 

serão apropriados pelos alunos. O tema escolhido para ser trabalhado, no ano de 2014, foi 

“brasilidades”. Então, o projeto teria a tarefa de fazer com que os alunos refletissem sobre a 

questão da brasilidade enquanto identidade, pensando nela não como produto vendido pelos 

meios de comunicação, mas como uma identidade que representasse suas etnias, suas raízes, 

suas culturas, seus costumes, suas histórias e principalmente, suas realidades. Buscava 

também aprofundar o estudo da linguagem visual que é parte da cultura hip hop, o Grafite, 
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trabalhando suas técnicas, suportes, intervenções, materiais e temas, analisando, discutindo, 

refletindo. Como foi um projeto interdisciplinar, outras disciplinas como Língua Portuguesa 

deram conta de aprofundar a compreensão de elementos da Cultura hip hop, como o RAP
150

. 

Esclarecemos, de antemão, que grande parte do conteúdo solicitado em pesquisa para os 

alunos foi realizada fora do horário das aulas de artes, pois se utilizassem o período das aulas, 

isso comprometeria o desenvolvimento do projeto. As aulas teóricas foram realizadas durante 

os dois períodos de aula semanais dos alunos, nelas eles escolhiam as técnicas que seriam 

utilizadas e produziam as imagens. O projeto
151

 durou ao todo 16 (dezesseis) semanas. Para 

melhor compreensão do projeto, decidimos dividi-lo no que chamamos aqui de blocos 

referenciais temáticos. 

Bloco 1. Introdução ao tema “brasilidades”. – sensibilização: conversa sobre o que é 

identidade e se existe uma identidade brasileira.  Dinâmica que durou duas semanas: 

“identidade vestida”. Três etapas: primeira etapa: responder a quatro questões: O que suas 

roupas dizem sobre você? O que você nunca usaria e por quê? Com qual grupo você não quer 

ser identificado? É possível pensar em uma roupa que agradaria pessoas com atitudes 

diferentes?; segunda etapa: em uma folha identificada com o nome, escreveram uma pergunta: 

O que minhas roupas dizem sobre mim?  Atividade como questionário que a folha de todos 

era passada de um em um para que colocassem seus pontos de vista sobre o visual do outro, 

qual a mensagem ela passa; terceira etapa: Se você pudesse fazer suas próprias roupas como 

elas seriam? Produção visual onde eles criariam suas próprias roupas.  

 

 
Figura 53 - Produção de aluno sobre aula com tema 

Identidade, 2014.  
Figura 54 - Visita do grupo do Hip hop Matéria 

Rima
152

. Foto Mariana Salomão. 
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 Op. Cit. p.16. 
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 As fotos do desenvolvimento do projeto, assim como material produzido pelos alunos, estarão em anexo. 
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 Disponível em http://www.materiarima.com.br/. Acesso em setembro de 2014. 
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79 
 

Bloco 2.  Identidade periférica: O grupo assistiu ao filme Bróder
153

. Esta obra foi 

escolhida por se passar no bairro Capão Redondo, realidade de periferia conhecida pelos 

alunos, também por trazer temas pertinentes à juventude como: gravidez na adolescência, o 

sonho do menino pobre em ser jogador de futebol, o lazer do campo de futebol, o casamento 

prematuro. Os personagens que nascem daquela história são realistas, conhecidos do cotidiano 

das periferias do país: o jogador de futebol que mesmo tendo conseguido o sucesso não é 

feliz, o traficante que escolheu essa vida por não ter tido a chance de estudar e vê no crime a 

ilusão do caminho mais fácil.  Foi feita uma discussão sobre o filme no final e solicitada uma 

avaliação escrita sobre o filme. 

 
Figura 55 – Questionário sobre o filme assistido, 2014. 

 

Bloco 3. Lembrando os 25 anos de carreira dos Racionais MCs. Pesquisaram a letra da 

música “Fim de semana no parque”. Assistiram ao clipe da música. Atividade escrita e em 

aula ateliê desenho (interpretar a música e relacionar com suas realidades).  Foi contada uma 

breve introdução da chegada do hip hop na cidade de São Paulo, no Largo São Bento pelos 

Ofice-boys e como esse ritmo foi levado para a periferia, sobre os elementos do hip hop e 

solicitado que os alunos pesquisassem sua origem e os elementos da cultura hip hop.  
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 O filme pode ser assistido online, está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=QuqV0sktvRY.  

https://www.youtube.com/watch?v=QuqV0sktvRY


80 
 

 
Figura 56, 57, 58 e 59 – Produções dos alunos sobre a letra da música “Fim de semana no parque”,  

Racionais Mcs, 2014. 

 

 

Bloco 4. Foi apresentada a simbologia Adinkra, específica de uma tribo onde hoje se 

encontra o país República de Gana. Por meio do livro
154

, mostrou-o e pesquisou na internet 

sobre a confecção das máscaras. 

 
Figura 60 – Capa da obra trabalhada em sala de aula, s/d. 

 

 

                                                 
154

  Dentre os saberes desenvolvidos pelos akan – grupo cultural presente no Gana, Costa do Marfim e no Togo, 

países da África do Oeste – destaca-se a utilização de um sistema de símbolos para transmitir ideias. Cada 

símbolo está associado a um provérbio ou ditado específico, enraizado na experiência dos akan. O conjunto 

desses símbolos, chamados adinkra, formam um sistema de preservação e transmissão dos valores acumulados 

pelos akan. Foram escolhidos pelos alunos, participantes do projeto, para ser nossa referência de construção de 

nossa identidade, assim como o símbolo do SANKOFA “nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou atrás. 

Símbolo da sabedoria de aprender com o passado para construir o futuro”. NASCIMENTO, E.L. Adinkra: 

sabedoria em símbolos africanos. Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 
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Bloco 5. Produção de Arte postal para participar de evento na EMEF Isabel Vieira 

Ferreira que é o Trabalho Colaborativo Autoral - TCA
155

 da escola, chamado Tudo Junto e 

Misturado, troca de Arte postal entre as escolas brasileiras com escolas públicas do Mali, na 

África. Confecção e experiência com máscaras de estêncil.  

 

 

 
Figura 61 – Postais produzidos pelos alunos para serem enviados a Mali, 2014. Foto Mariana Salomão. 
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 Para mais informações sobre TCA, consulte o Website da Prefeitura de São Paulo disponível em 

http://maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/mais-educacao-sao-paulo-trabalho-colaborativo-autoral-tca/.  

http://maiseducacaosaopaulo.prefeitura.sp.gov.br/mais-educacao-sao-paulo-trabalho-colaborativo-autoral-tca/
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Figura 62, 63, 64 e 65 – Ateliês de estêncil, 2014. Foto Mariana Salomão. 

 

Bloco 6. “Abraçasso” Isabel foi uma experiência extra-muros que contou com a 

participação do grupo do projeto da EMEF Dep. João Sussumo Hirata no evento da EMEF 

Profª Isabel Vieira Ferreira. Aqui, os alunos puderam aplicar as máscaras produzidas em aula 

em camisetas de alunos da escola visitada, além de terem participado da troca de Arte Postal, 

projeto da escola visitada, como escolas em Mali, na África como citado anteriormente.  

 

 

 

Figura 66 – Envelopes contendo trabalhos de arte postal das escolas, 2014. Foto Cíntia Amaral. 

 

 
Figura 67, 68, 69 e 70 - Alunos aplicando estêncil confeccionado nas aulas-ateliês, 2014. Foto Cíntia Amaral. 
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Bloco 7. Bienal de São Paulo e novo MAC/USP (antigo prédio do DETRAN) – já 

estavam estudando a simbologia do baobá. Abraçaram o baobá bebê e ouviram histórias ao pé 

do baobá. Visitaram a obra Arqueologia marinha, de El Hadji Sy, que forneceu mais subsídios 

para o projeto. 

 

 
Figura 71 e 72 – Alunos na 31ª Bienal de São Paulo, com o Baobá bebê e em frente à obra do artista, 2014. 

Foto Mariana Salomão 

 

 

 
Figura 73- obra Arqueologia marinha, de El Hadji Sy, 2014. 

Fonte Website da 31ª Bienal de São Paulo
156

 

 

 

Bloco 8.  Preparação da parte externa da parede frontal da escola. Pintura do baobá 

escolhido pelos alunos, juntamente com a frase do selo (arte e poema) produzido pelo artista-

educador João Invenção.  
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 Disponível em http://www.31bienal.org.br/pt/post/1609 Acesso em dezembro de 2014. 

http://www.31bienal.org.br/pt/post/1609


84 
 

 

 
Figura 74, 75, 76 e 77 – selo inspiração para o mural e produção do mural pelos alunos, 2014. Foto Cíntia 

Amaral 

Bloco 9. Evento Grafitassu: O encerramento do projeto se dá com a realização do 

Graffitassu, uma festa na escola, onde os alunos são convidados a produzir seus grafites nas 

paredes externas e muros da escola. Este ano, o projeto contou com a participação de 

grafiteiros convidados pelas redes sociais por alunos e professores. O evento foi aberto à 

comunidade e aconteceu no dia 08 de novembro de 2014 das 10h às 18h, teve também 

apresentações de RAP, canto, poema, Break. O evento foi transmitido ao vivo pela Rádio 

Tambor, estação de rádio comunitária da região, contou com a entrevista de dois grafiteiros, 

além de entrevista com a professora e idealizadora do projeto.  

 

 

Figura 78 e 79 - Folders do Evento Graffitassu primeira edição em 2013 e segunda edição em 2014. Fonte 

Arquivos da professora Mariana Salomão. 
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Figura 80 - Entrevista de grafiteiros à Rádio Tambor, 

2014. Foto Cíntia Amaral 
Figura 81 - Entrevista Profª Mariana à Rádio 

Tambor, 2014. Foto Cíntia Amaral 

      
Figura 82 – Grafite Nenê Surreal, 2014. 

 Foto Cíntia Amaral 

Figura 83 – Grafite Robson Melancia.  

Foto Cíntia Amaral 

 

     
Figura 84 – Grafiteiros em ação durante o evento, 2014.  

Foto Cíntia Amaral. 

Figura 85 – Grafite “escolas são gaiolas”, Bruno 

Perê, 2014. Foto Cíntia Amaral 
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Evidenciamos nas falas de dois grafiteiros durante entrevista à Rádio Tambor que para 

eles a Arte Urbana é também projeto de vida. Quando a grafiteira Nenê Surreal diz:  

 

Eu comecei na rua um pouco tarde, mas, no momento ideal, sempre somando com 

os amigos na caminhada. Meu tema é negritude, sempre uso imagem de um rosto, 

mas, sempre modificando. Comecei pichando e na convivência com os meninos do 

Grajaú, a quem tenho muito a agradecer, porque eu já era velha para a rua, mas, a 

rua não era velha para mim. E hoje estou aqui, mãe, negra e apoiadora da militância 

do Grafite. Ele é parte importante da minha vida e sem a rua eu não existo 

(novembro, 2014)
157

.   

 

Ou quando o grafiteiro Robson Melancia fala com orgulho: Minha casa é toda 

grafitada e tenho lá uma pista de skate que pode ser usada por quem quiser é só marcar uma 

hora
158

.  

Quando perguntados sobre a efemeridade do Grafite, ambos concordam que o artista 

deve ter desapego pela obra, de acordo com Robson Melancia: A partir do momento que o 

artista deixa o sua arte no muro ela não é mais sua, ela está ali para interagir com o público 

e cada um leva dela o pedaço que entendeu. O Grafite é forte em passar mensagem de 

maneira simples e de fácil entendimento.  

A efemeridade do Grafite faz parte de seu constante diálogo com a sociedade e de seu 

discurso de apropriação da cidade por todos os indivíduos que a habitam.  

O evento Graffitassu, além de oferecer os muros da escola, nesta edição, conseguiu 

também muros de casas vizinhas à escola. Os alunos do projeto prepararam a pintura que 

serviria de fundo dos muros com tinta látex para o evento, que contou este ano com almoço 

oferecido pela escola para todos os Grafiteiros e envolvidos no projeto.  

A globalização e o discurso do consumismo global gerou o fenômeno conhecido como 

homogeneização cultural, que segundo Hall (2011, p.76), tornou as diferenças e distinções 

culturais – que definiam a identidade – reduzidas de tal forma que todas as identidades podem 

ser traduzidas. Isso dissolveu as fronteiras das identidades nacionais, que representavam 

vínculos com lugares, eventos, símbolos e histórias particulares. O que se vê hoje nas 

periferias de São Paulo é um movimento de criação de novas identificações locais. O trabalho 

em Arte-educação focado na Arte Urbana, no projeto desta escola, vem sendo feito de forma a 

fortalecer o sentimento de pertencimento local, a valorizar a cultura da comunidade, assim 

                                                 
157

 Em entrevista à Rádio Tambor, estação de rádio comunitária que transmitiu ao vivo o evento, em novembro 

de 2014. 
158

 Em entrevista à Rádio Tambor, estação de rádio comunitária que transmitiu ao vivo o evento, novembro de 

2014. 
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como os elementos e símbolos reconhecidos pelos alunos. Visto que a realidade cultural das 

periferias das grandes cidades é extremamente diferente, tanto por falta de recursos quanto 

por falta de infraestrutura, da realidade cultural das regiões centrais dessas mesmas cidades, é 

preciso que o professor procure adequar novas formas de abordagem da arte e da própria 

cultura local para que essa visão não seja de exclusão e que ela não subjugue a realidade de 

mundo vivenciada diariamente pelos alunos dessas comunidades. 

O projeto mostrou muitos pontos positivos: a oportunidade dada aos alunos de 

trabalharem com a questão da identidade, expressando-a por meio da Arte Urbana, fazendo 

intervenções em sua própria escola; a maneira como o projeto fez com que a comunidade do 

entorno da escola se integrasse ao projeto espontaneamente; a apresentação e abordagem do 

tema com responsabilidade, promovendo ampla reflexão comprovada por meio das atividades 

aplicadas durante o projeto e pela postura dos alunos no evento de encerramento, o 

comprometimento, o vestir a camisa. 

Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, 

com os quarteis, com os hospitais, e todos se pareçam com prisões? Nos pergunta de forma 

retórica Foucault (2009, p.187).  

No entanto, o Projeto Fazendo Arte no Sussumo nos mostra que apesar da arquitetura 

da escola ainda remeter à de uma prisão, a educação, a Arte-educação pode ser desenvolvida 

dentro dela de forma empreendedora e transformadora e mais, ela se expande para fora dessa 

escola.  

Além das instituições educativas que têm um papel fundamental e histórico na 

formação crítica do seu público: 

 

Os professores têm um compromisso muito sério no que diz respeito à educação do 

olhar dos alunos, pois estes estão constantemente em relação direta com um mundo 

cheio de imagens que muitas vezes não são percebidas. (...) Apresentar um universo 

de imagens criadas por diferentes artistas possibilita ao aluno conhecer a maneira 

como os artistas veem o mundo e como o expressam em formas e em materialidades 

variadas (BUENO, 2008, p. 107).  
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Figura 86 – Grafite anônimo “quem vigia os vigilantes?”, em local desconhecido, s/d. 

 Fonte Website Subsolo Art
159

 

 

 

Rogoff
160

 (1998, p.18) diz que "o olho curioso" serve para combater "o olho 

especialista" porque a "curiosidade implica em certa inquietação, em uma noção fora do 

domínio do saber – de coisas que ainda não são muito bem compreendidas ou conectadas..." 

(tradução nossa) o oculto ou o impensado –, seguidos depois pelo otimismo de descobrir algo 

que não sabia ou que não havia imaginado antes. Por que não podemos nos libertar da forma 

clássica da leitura de imagens? Por que não podemos nos proporcionar novas experiências? 

Talvez, se pudermos praticar a curiosidade com nossos olhos, poderemos ser mais abertos às 

leituras dos olhos curiosos do outro
161

.  

É possível deixar o olho curioso nos trazer suas demandas e com elas realizar trocas 

produtivas que colaborem para o processo de evolução desse olhar curioso em um olhar 

confiante em seus questionamentos e em suas convicções. Retomando a noção de educação 

libertária de Paulo Freire, a qual estabelece que o processo de crescimento acontece nas 

trocas, essa educação é a que traz autonomia.   

                                                 
159

 Disponível em http://subsoloart.com/blog/2012/05/frases-pichadas-muros-e-pensamentos/ Acesso em maio de 

2015. 
160

 Irit Rogoff é professora de Cultura Visual na Goldsmiths, University of London, no departamento de culturas 

visuais, o qual foi por ela fundado em 2002, também é escritora e curadora. 
161

(…) “the curious eye” to counter the “good eye” of connoisseurship. Curiosity implies certain unsettling; a 

notion of thing outside the realm of the know, of things not yet quite understood or articulated; the pleasures of 

the forbidden or the hidden or the unthought; the optimism of finding out something one had know or been able 

to conceive of before. It is in the spirit of such a “cutious eye” that I want to open up some dimensions of this 

field of activity. 

http://subsoloart.com/blog/2012/05/frases-pichadas-muros-e-pensamentos/
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Projetos que atuam no Terceiro Setor
162

 não exatamente com foco na educação, mas, 

com foco na formação crítica do cidadão, também levantando a bandeira do empoderamento 

por meio do conhecimento, da arte e da cultura, promovem a mediação cultural com enfoque 

em temas da Arte Urbana. 

 

 

2.3 Artistas ativistas no terceiro setor: JAMAC e IMARGEM 

 

 

(...) a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem 

durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos etc., 

carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e 

a educação não-formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os 

processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivas do cotidiano. (GOHN, 1999)  

 

O trabalho dos artistas se transformou em projetos que se desenvolvem de maneira 

interdisciplinar, agregando arte, educação e sociedade. Fazendo aqui uma analogia ao 

personagem Robin Hood, de As Aventuras de Robin Hood, do autor Howard Pyle, esses 

artistas elaboram projetos que “pegam” verbas com quem as têm (os ricos, as grandes marcas 

e colecionadores) para patrocinar seus projetos e as revertem em benefício para a sociedade 

carente (os pobres). 

Na sequência, não menos importante, vem o Projeto JAMAC
163

 (Jardim Miriam Arte 

Clube), criado pela artista Mônica Nador, é uma associação sem fins lucrativos formados por 

artistas e moradores do bairro Jardim Miriam, zona sul da cidade de São Paulo 

(subprefeitura da Cidade Ademar). É uma OSCIP
164

 desde 2005. Fundada em 2004, o 

                                                 
162

 O conceito mais aceito atualmente (para o terceiro setor) é o de uma esfera de atuação pública, não-estatal, 

formada a partir de iniciativas privadas voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Deste modo, 

a ideia de um terceiro setor aplica-se mais para delimitar um tipo de atuação diferenciada das instâncias de 

governo e de mercado, mas que, embora com a mesma característica legal, é composto por um conjunto de 

instituições bastante diferentes quanto à filosofia de atuação, dimensões, temáticas e formas de intervenção. 

Disponível em http://www.bndes.gov.br. Acesso em agosto de 2013. 
163

 Disponível em http://jamac.org.br/. Acesso em abril de 2013. 
164

 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou OSCIP é um título fornecido pelo Ministério da 

Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de 

governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam 

ser descontadas no imposto de renda.1 OSCIPs são ONGs criadas por iniciativa privada, que obtêm um 

certificado emitido pelo poder público federal ao comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente 

aqueles derivados de normas de transparência administrativas. Em contrapartida, podem celebrar com o poder 

http://www.bndes.gov.br/
http://jamac.org.br/
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JAMAC surge a partir do projeto PAREDES PINTURAS, desenvolvido pela artista plástica.  

Por meio de projetos sociais, não apenas relacionados à arte, mas também com projetos 

culturais como o café filosófico, criado a pedido da própria comunidade. O JAMAC trabalha 

em prol dessa comunidade e pela arte, proporcionando o acesso à arte e à cultura para 

integrantes dessa comunidade.  

Ambos os projetos propõem uma relação que trabalha questões sociais, relacionando a 

arte com a comunidade local. O primeiro, localizado no Grajaú, o segundo, no Jardim Miriam. 

Esses projetos tendem a trabalhar uma só região, o que nos fez pensar na possibilidade de 

contemplar não apenas uma região, mas fazer com que várias regiões e comunidades 

comuniquem-se por meio da arte. 

Segundo Nador (2013, p.254), o circuito estabelecido pelas artes plásticas apenas 

estimula a atuação da arte dentro da cidade formal e constrói uma rede de pessoas discutindo 

as mesmas questões, em várias partes diferentes do mundo, questões essas que nutrem o 

discurso elitista da arte, que transforma o mundo todo em um playground do primeiro mundo, 

seja ele onde for. Em parte, concordamos com a autora, no entanto, acreditamos que fomentar 

discursos radicais, muitas vezes generalistas, não colabora para que as transformações 

positivas aconteçam. É preciso também lembrar que existem discursos e projetos com 

propostas positivas, artistas que promovem o debate e a reflexão, a exemplo do Coletivo 

Imargem, autor do segundo projeto que iremos apresentar.  

O Coletivo Imargem
165

 aproxima a comunidade local da arte, fazendo com que os 

moradores da região se relacionem com o meio em que vivem. As ações implementadas pelo 

Imargem visam ampliar os olhares e aguçar as sensibilidades de todos (educadores e 

participantes) para o espaço urbano. Espaço entendido como a paisagem povoada
166

. Dentro 

das ações do coletivo existe um projeto em especial que nos chama atenção: 

Cartograffiti
167

 é um projeto sob a coordenação do agente marginal Mauro Sergio Neri 

da Silva, que tem o copatrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do edital Arte 

na Cidade. O projeto se dá por uma série de intervenções em 21 locais escolhidos 

estrategicamente em um recorte especifico no mapa da cidade de São Paulo. A proposta 

uniu outros renomados artistas que representam a arte de rua local para investigar e expor 

                                                                                                                                                         
público os chamados termos de parceria, que são uma alternativa interessante aos convênios para ter maior 

agilidade e razoabilidade em prestar contas. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Sociedade_Civil_de_Interesse_P%C3%BAblico 

Acesso em maio de 2013. 
165

 Disponível em: http://imagemdamargem.blogspot.com.br/2014/01/imargem-arte-meio-ambiente-e-

convivencia.html. Acesso em: fevereiro de 2013. 
166

 Disponível em: http://imagemdamargem.blogspot.com.br/p/o-projeto.html. Acesso em fevereiro de 2013. 
167

 Disponível em http://projetocartograffiti.blogspot.com.br/p/apresentacao.html. Acesso em fevereiro de 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Sociedade_Civil_de_Interesse_P%C3%BAblico
http://imagemdamargem.blogspot.com.br/2014/01/imargem-arte-meio-ambiente-e-convivencia.html
http://imagemdamargem.blogspot.com.br/2014/01/imargem-arte-meio-ambiente-e-convivencia.html
http://imagemdamargem.blogspot.com.br/p/o-projeto.html
http://projetocartograffiti.blogspot.com.br/p/apresentacao.html
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cartograficamente aspectos estéticos e conceituais da megalópole paulistana, referência em 

arte urbana no mundo.  

 

As ações do Cartograffiti são organizadas e inspiradas no âmbito conceitual 

do Projeto Imargem que organizadas nos eixos temáticos Arte, Meio Ambiente e 

Convivência leva em conta a paisagem local, as áreas de proteção ambiental como 

nos seus canais e reservatórios hídricos, o fluxo nos principais corredores viários e a 

mobilidade urbana, criando paralelos entre o espaço povoado e o isolamento as 

interlocuções com os passantes da cidade como lugar de convívio. As proposições 

de Arte Pública do Artista Mauro, sistematizadas como o Projeto Imargem junto 

com o coletivo de Agentes Marginais desde 2006, legitimadas também com 

parcerias com as Secretarias de Municipais e Estaduais de Cultura de São Paulo e da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Ministério da Cultura, em 

instituições como museus e galerias do Brasil e do mundo, além de expostas pelas 

ruas e eventos dessas cidades desde o final dos anos 90. (grifo do autor) 

 

Com diferentes formas de angariar recursos, projetos como esses são importantes 

alternativas para a mediação cultural chegue às classes menos favorecidas, principalmente por 

estarem localizados nas periferias da cidade de São Paulo.  

De acordo com Baudrillard (1996, p.103), os grafites são signos da ordem do 

território, pois territorializam o espaço urbano codificado. Ruas, paredes e bairros assumem 

vida por meio deles, o que faz com que lhe seja devolvido o caráter coletivo, eles exportam os 

guetos para todos as artérias da cidade branca e ela é o verdadeiro gueto do mundo 

ocidental. Muito provável que por essa razão, os projetos citados tenham escolhido a Arte 

Urbana como inspiração para seus projetos. 

 

http://imagemdamargem.blogspot.com.br/
http://imagemdamargem.blogspot.com.br/
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CAPÍTULO 3 

CURADORIA EDUCATIVA E MEDIAÇÃO DA ARTE URBANA: A CULTURA DAS 

DIFERENÇAS  

 

 

Sempre que me candidato a um financiamento governamental para pesquisa, exige-se 

de mim que assine um compromisso de que não farei experiências com seres 

humanos. Gostaria que os governos tivessem que fazer o mesmo.
168

 

 

 

3.1. O museu moderno e a espetacularização do evento 

 

 

O museu moderno relacionado com o binômio espaço-evento, no qual está focada a 

pesquisa – fundamentada nos estudos sobre o evento de Bernard Tschumi e Alain Badiou – de 

Sperling (2008), faz com que percebamos um movimento do museu, no século XX, estendido 

ao século XXI, cuja trajetória pode ser vista no esquema a seguir: 

 

Figura 87 – Fluxograma representando movimento do museu moderno. 

 

O museu enquanto galeria
169

 primava à experiência residente no interior do cubo 

branco
170

, a representação do seu espaço era traduzida pelo dueto forma-função. O’Doherty 

diz que em uma eternidade de exposições é que reside a arte, mesmo havendo muitos períodos 

                                                 
168

PRZEWORSKI, Adam. A falácia neoliberal. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 28-29, p. 209-226, Apr.  1993 .  

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64451993000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17 de abril de 2015. 

 
170

 Vide Cap 1, p. 20. 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451993000100009&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451993000100009&lng=en&nrm=iso


93 
 

(último deles o modernismo) o tempo não existe. A galeria ganha a condição de limbo, 

precisa estar morto para estar nela.  

No entanto, essa experiência, que anulava simbolicamente o que o autor chama que 

matriz circundante do espaço-tempo, passa a compreender os deslocamentos que se dão no 

interior e no exterior do ‘cubo branco decorado’:  

 

A condição do museu como cubo branco, normatizador quanto aos valores estéticos 

e aos comportamentos do público no ‘ambiente da arte’, expande-se para a condição 

de coparticipante na prescrição das ‘experiências’ cotidianas. Somam-se à caixa 

expositiva uma série de aparatos técnicos e cenográficos que conformam o museu 

como um lugar prescritivo ou não-lugar. Em última análise, a ‘experiência espacial’ 

dos grandes museus contemporâneos vai se tornando similar a das lojas de 

departamentos (SPERLING, 2008, p. 109). 

 

 

3.1.1 Museu Governo 

 

Tanto na Grã-Bretanha quanto nos EUA, governados por Margaret Thatcher (1979) e 

Ronald Reagan (1981), respectivamente, a política de governo da década de 1980 foi baseada 

em dois pontos: redução de gastos públicos e expansão do setor privado. Por meio de isenções 

fiscais, o capital privado poderia agora entrar com recursos para financiar a cultura.  

 

Nos governos Thatcher, as instituições artísticas publicamente financiadas, querendo 

ou não, foram impelidas a se expor às forças do mercado e a adotar o espírito 

competitivo da livre empresa. Para forçar o mundo das artes a se ajustar à cultura 

empresarial, os governos Reagan e Thatcher cortaram o orçamento que era destinado 

de forma direta aos subsídios das artes, que supostamente debilitavam a iniciativa e 

criavam uma cultura de dependência tímida no ambiente das instituições 

subsidiadas, além de desencorajar ou afastar patronos potenciais vindos do setor 

privado (WU, 2014, p. 71). 

 

 

Na modificação das relações institucionais com o capital, não dispondo como outrora 

dos financiamentos diretos do governo, as instituições se viram obrigadas a entrar no 

mercado, negociando e captando patrocínios para sua própria sobrevivência. Nesse momento, 

o museu abre para a rua, assumindo a postura do museu boulervard.  

 

3.1.2 Museu Boulevard
171

 

 

                                                 
171

Boulevard, do francês: via que circunda uma cidade. Rua larga e em geral arborizada. 
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Em 1981, François Mitterrand assume a presidência da França, implantando um 

programa de governo que dentre as propostas assumidas está retomada de Paris como capital 

cultural do mundo. Inúmeros projetos para incentivar o consumo e o turismo sob a bandeira 

da produção cultural foram erguidos durante seu governo.  

 

O governo Mitterrand, em seu programa de governo, almejava uma política de 

consumo keynesiana
172

 de modo a manter uma taxa de crescimento e um bom nível 

de emprego, frente a um quadro internacional recessivo, em especial, após a 

elevação da taxa de juros norte-americana a partir de setembro de 1979. Ao 

assumir o governo Mitterrand começou a implementar sua plataforma eleitoral nas 

110 propostas. Nela, destacam-se basicamente: um programa de nacionalização de 

empresas, descentralização, reformas judiciais, reformas trabalhistas, adoção de 

uma política econômica expansiva, juntamente com medidas para geração de 

empregos. (THURY, 2011, p.7-8) 

 

 

O projeto que foi um dos mais importantes e certamente o mais polêmico foi o The 

Grand Louvre Project
173

, lançado em 1981. No ano de 1983, convidado pelo governo, o 

arquiteto Ieoh Ming Pei
174

 aceita assinar o projeto de modernização do Museu do Louvre e no 

ano de 1989 a Pirâmide do Louvre é aberta, como entrada principal da instituição, 

desembocando no Carrossel do Louvre, local onde se concentra o acesso principal ao Museu, 

assim como às inúmeras lojas
175

 de marcas famosas, os famosos restaurantes, fastfoods, etc. 

 

A necessidade de melhorar monitores do museu e proporcionar melhores instalações 

para os visitantes tornou-se cada vez mais premente. Em 26 de setembro de 1981, o 

presidente François Mitterrand anunciou um plano para restaurar o palácio do 

Louvre, em sua totalidade a sua função como um museu. O Ministério das Finanças, 

que ainda ocupavam a ala Richelieu, foi transferido para novas instalações, e o 

projeto Grande Louvre, o que implicaria uma completa reorganização do museu, foi 

lançado
176

. 

 

                                                 
172

 Após consultar (CARVALHO, Fernando Cardim de. “Políticas econômicas para economias monetárias” In 

Macroeconomia Moderna: Keynes e a Economia Contemporânea, 1999, p.260) para obter a definição de 

“políticas keynesianas”, o autor optou por utilizar a definição dada por Peter Hall que a define como a política 

baseada em três princípios: buscar na gestão da demanda agregada uma forma de sustentação de emprego; dar 

ênfase à política fiscal para regular a demanda; adotar uma política orçamentária anticíclica, buscando déficits 

durante as recessões e superávits durante a prosperidade. (apud CARVALHO, p. 281) 
173

História da Museu do Louvre. Disponível em http://www.louvre.fr/en/history-louvre. Acesso em setembro de 

2014. 
174

 Arquiteto chinês, radicado nos EUA, também conhecido como I. M. Pei. Dentre seus projetos arquitetônicos 

estão a ampliação da National Gallery of Art de Washington DC/EUA e a modernização do Museu do Louvre 

em Paris/FR. Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/I._M._Pei Acesso em setembro de 2014. 
175

Disponível em http://www.conexaoparis.com.br/2010/07/13/carrousel-du-louvre-aberta-tambem-aos-

domingos/ Acesso em setembro de 2014. 
176

 Idem a nota 127 

http://www.louvre.fr/en/history-louvre
https://en.wikipedia.org/wiki/I._M._Pei
http://www.conexaoparis.com.br/2010/07/13/carrousel-du-louvre-aberta-tambem-aos-domingos/
http://www.conexaoparis.com.br/2010/07/13/carrousel-du-louvre-aberta-tambem-aos-domingos/
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Na mesma linha promoção cultural-ativação do consumo, o programa do governo 

Mitterrand no ano de 1982 propõe a construção de um grande parque cultural em Paris. Tendo 

como vencedor do concurso o projeto do arquiteto Bernard Tschumi, que apresentava uma 

concepção de espaço-evento que visava o contemporâneo, a arquitetura fluindo em meio à 

natureza e ao urbano. Assim nasceu o Parc de La Villette, um parque cultural e o terceiro 

maior parque da cidade inaugurado em 1987
177

.   

Embora tenha sido construído anteriormente ao Parc de La Villette e à modernização 

do Museu do Louvre. Ainda no segmento de museu abrindo-se para a rua, mas a caminho da 

transição para o museu enquanto fábrica está o Centro Georges Pompidou, em Paris, 

projetado pelo arquiteto italiano Renzo
178

 Piano.   

 

Na praça e fora do espaço utilizado foram concentradas todas as facilidades para 

circulação pública. No lado oposto foram concentrados todo o equipamento técnico 

e os condutos tubulares. Cada andar é, portanto, totalmente livre e pode ser usado 

para todas as formas de atividades culturais – ambos, os conhecidos e ainda a ser 

descobertos. Renzo Piano, arquiteto, Centre Pompidou
179

. 

 

O Centro Pompidou (1972-1977) é um exemplo do paradigma da arquitetura de 

museu, pois quando é museu fábrica, configurando de forma clara o espaço-evento, já 

caminha para o museu espetacular, no sentido de devolver à cidade a projeção de polo 

cultural, reestruturando a região onde ele é construído, no caso, o bairro Le Marrais, alterando 

o espectro urbano, gentrificando
180

, uma vez que de região residencial e de comércio, tornou-

se ponto cultural não apenas para os parisienses mas também visita obrigatória aos turistas 

                                                 
177

 Disponível em http://lavillette.com/histoire/. Acesso em setembro de 2014. 
178

 Renzo Piano nasceu em Genova, Itália, em 1937. Formado pela Universidade Politécnica de Milão, foi 

vencedor, em 1998, do prêmio Pritzker Architeture oferecido “em honra a um arquiteto vivo ou arquitetos cujo 

trabalho demonstra a combinação de talento, visão e comprometimento, aos quais tenham uma produção seja 

consistente e que tenham apresentado uma significante contribuição à humanidade e ao meio ambiente por meio 

da arte da Arquitetura”.  Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano Acesso em setembro de 

2014. 
179

 On the Piazza and outside the usable volume, all public movement facilities have been centrifuged. On the 

opposite side, all the technical equipment and pipelines have been centrifuged. Each floor is thus completely free 

and it can be used for all forms of cultural activities – both known and yet to be discovered.  Renzo Piano, 

architect, Centre Pompidou. Disponível em https://www.centrepompidou.fr/en/The-Centre-Pompidou#591 

Acesso em setembro de 2014. 
180

 1. A definição conceitual da gentrificação deve levar em conta as origens do termo, entre as ciências sociais 

anglo-saxônicas dos anos 1960, e a respectiva ampliação, durante as décadas seguintes, num contexto 

neoliberal de gestão das cidades. O termo foi usado, inicialmente, pela socióloga britânica Ruth Glass (1963), 

para caracterizar um fenômeno típico de Londres e cidades inglesas: uma ação pontual, realizada por agentes 

privados, que resulta na retomada das regiões centrais pela classe média londrina e, consequentemente, na 

revalorização e modificação do perfil social de seus habitantes (UCHOA 2014 apud GLASS, 1963). 2. Tudo se 

passa como se com as novas responsabilidades econômicas se estivesse devolvendo aos indivíduos a cidadania 

através de atividades lúdico-culturais patrocinadas pelos grandes centros (...). São de fato lugares públicos, 

mas cuja principal performance consiste em encenar a própria ideologia que os anima: são quando muito 

sucedâneos de uma vida pública inexistente (ARANTES, 2000, p. 241). 

http://lavillette.com/histoire/
https://en.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
https://www.centrepompidou.fr/en/The-Centre-Pompidou#591
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que chegam à cidade luz. Seu entorno é composto pela Praça Igor Stravinsky que abriga 

esculturas de Jean Tinguely
181

 e Niki de Saint Phalle
182

.   

 

Provavelmente tal não seria possível, sem uma arquitetura inovadora, e icônica, que 

desafia os conceitos estabelecidos. De uma imagética industrial (ou high-tech), 

claramente fundamentada pelos novos espaços industriais e pelas Exposições 

Universais (...). Contudo, nenhuma tinha conseguido este provocante resultado, uma 

grande “fábrica cultural”, que assume os elementos estruturais e infraestruturas 

como linguagem formal. A implantação de um museu com esta linguagem, 

contrastante e envolvente, em especial o facto de ter implicado a destruição do 

antigo mercado de Les Halles, é uma experiência singular arriscada, que acabaria 

por demonstrar novas possibilidades não só, arquitetônicas, mas especialmente 

novas capacidades de reestruturação urbana (RIBEIRO, 2009, p. 33).  

 

3.1.3 Museu Fábrica 

 

Macedo (2015, p.14-17) afirma que sob influência dos movimentos de vanguarda, da 

década de 1960, os museus se instalam em edifícios destinados anteriormente a indústrias e 

fábricas, que naquele momento se encontravam abandonados, transformando-os em 

alternativas para espaços expositivos. Acredito ser de opinião comum que as manifestações 

artísticas de vanguarda fazem surgir transformações que incidem, invariavelmente, na 

arquitetura de museus e dos espaços expositivos de arte contemporânea. Diz também a 

ocupação desses prédios e suas conversões em lugares para exposição de arte que se destina 

aos artistas jovens se transforma em confluência de conveniências dos envolvidos, pois ao 

mesmo tempo em que serve às exigências dos atores da arte contemporânea, os artistas, em 

contrapartida, se descobre como uma ferramenta de políticas urbanas utilizada pela cidade. 

Colocando à prova as limitações do espaço do cubo branco, este espaço, criado primeiramente 

para manufaturados, conseguia abrigar essa geração da arte. Artistas, nos anos de 1960 e 

1970, criticaram a postura do Estado de negligenciar o trato dos edifícios, que na época, 

foram abandonados e permaneceram sem uso por muitos anos, tornando possível a crítica de 

artistas como Gordon Matta-Clark
183

 por meio de suas intervenções na paisagem urbana de 

                                                 
181

 Jean Tinguei foi um pintor e escultor suíço (1925-1991). Ele foi um dos fundadores do movimento artístico 

Novo Realismo, que elege as matérias e elementos derivados da realidade cotidiana, numa crítica à sociedade de 

consumo, em obras de arte. Casado com Niki Saint Phalle construiu a fonte da Praça Stravinsky, ornando-a com 

esculturas produzidas em parceria com sua esposa. Disponível em  https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely 
182

 Niki de Saint Phalle (1930-2002), pintora, escultora e cineasta francesa. Fez sucesso nos anos 1960 por meio 

de suas esculturas coloridas produzidas em poliéster denominadas nanas.  
183

 Gordon Matta-Clark desenvolveu seu projeto de desfazer os espaços da arquitetura moderna encenando 

intervenções metafóricas em edifícios abandonados ou condenados com o intuito de questionar a autonomia e a 

lógica econômica pós-1950 nas quais os edifícios foram rapidamente lançados em detrimento de sua função 

pública. O artista, através desses projetos, apontou para o desaparecimento de capítulos não documentados da 

memória coletiva e, consequentemente, da história e da vida desses lugares, em release para exposição do artista, 
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Nova Iorque. O artista também participou das inaugurações da Clocktower Gallery e do PS1, 

com a realização de happenings e suas intervenções site-specific (MACEDO, 2015, 15).  

 

A cidade de Manchester, no Norte da Inglaterra, protagonista da Revolução Industrial, passou 

pelo movimento da ascensão das classes médias ilustrado pelo enobrecimento do centro 

urbano nos anos de 1980, modelo importado dos EUA. Produtores culturais foram chamados 

para ser agentes da renovação dessas áreas que eram subvalorizadas, distritos industriais onde 

não havia vida após a revolução industrial. Em um período no qual o governo pertencia ao 

partido conservador hostil aos intelectuais e às despesas estatais com a cultura, Manchester 

buscou trazer esses produtores com intenção de instalar um “ambiente criativo” atrativo aos 

consumidores de cultura (CARVALHO, 2001, p.8). A arte era vista como importante para 

promover a imagem da cidade, no entanto, o projeto cultural teve de se submeter aos 

desmandos provenientes de fatores econômicos e do setor imobiliário que conduziu desde o 

início o processo de revitalização. 

 
Manchester afirmou, a par de outras cidades do Norte, a sua preocupação com a 

cultura e a produção cultural, nos termos de uma autenticidade derivada do sentido 

de lugar, por contraposição à preocupação de Londres com as finanças e as 

grandezas. Do que se tratava era da tradicional oposição aos rendimentos 

‘imerecidos’ do capital, agora mediados pela ‘cultura’, e não pelo ‘trabalho árduo’. 

O espírito de comunidade, profundamente enraízado na mitologia do Norte, 

converteu-se numa vibrante esfera pública, tão desejada pela Manchester 

cosmopolita, desejosa de reconhecimento como cidade europeia de cultura” 

O’Connor et al.
184

 (2001 apud CARVALHO, 2001, p.9). 

 

 

De acordo com Macedo (2015, p. 12), o PS1
185

 Institute for Contemporary Art Center 

foi inaugurado em 1976, após 13 anos de total abandono das autoridades públicas. Iniciou 

suas atividades com a exposição de arte contemporânea intitulada Rooms, contendo 

instalações de jovens artistas no estilo site-specif que ocuparam o edifício interna e 

externamente.   

                                                                                                                                                         
intitulada Gordon Matta-Clark: Desfazer o espaço, curadoria de Tatiana Cuevas e Gabriela Rangel, no MAM/SP 

em 2010. Disponível em http://mam.org.br/exposicao/gordon-matta-clark-desfazer-o-espaco/. Acesso em 

setembro 2014. Boa parte da coleção de obras do artista pode ser visto no website do MoMA, disponível em 

http://www.moma.org/collection/artists/6636.  
184

 O’CONNOR, Justin, WYNNE, Derek, “Das margens para o centro. Produção e consumo de cultura em 

Manchester”, in FORTUNA, Carlos (org.), Cidade, Cultura e Globalização, ed. Celta, 2001. 
185

 Havia sido a sede de uma instituição pública de ensino infantil Public School n.1: PS1. Originalmente 

construído em 1890, o edifício de arquitetura alusiva ao revivalismo românico, foi sede da Escola até 1963, 

quando desativado. Por mais de uma década, funcionou como depósito para a Prefeitura. Alvo de interesse de 

empresários do setor imobiliário (MACEDO, 2015, p. 12). 

http://mam.org.br/exposicao/gordon-matta-clark-desfazer-o-espaco/
http://www.moma.org/collection/artists/6636
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Sob-risco de desaparecer da paisagem urbana por conta dos constantes processos de 

gentrificação e especulação imobiliária na região, em 1994, o PS1 inicia a execução de um 

projeto de ampliação e modernização do espaço. Depois de três anos, foi inaugurado e em 

1999, após negociações com o MoMA, passou a ter suas atividades curatoriais administrada 

em parceria com o museu, tornando em 2010 oficialmente MoMA-PS1. 

Em um movimento visionário, em 1994, Fabrica, uma instituição que pertence ao 

Grupo Benetton
186

, é inaugurada nos arredores de Treviso, Itália. Instalada em um complexo 

arquitetônico restaurado pelo arquiteto japonês Tadao Ando, foi convertida em um centro de 

pesquisa em comunicação da marca Benetton
187

, o que agora coloca a marca como uma 

entidade multicultural no cenário internacional, de acordo com o website do Grupo Benetton. 

 

É uma maneira de se casar a cultura com a indústria, utilizando as comunicações 

que já não dependem apenas das formas habituais de publicidade, mas de transmitir 

a "cultura industrial" e "inteligência" da empresa através de outros meios: design, 

música, cinema, fotografia, edição, a Internet. Fabrica optou por apoiar a 

criatividade oculta de jovens artistas/pesquisadores de todo o mundo. Após 

cuidadosa seleção, eles são convidados a desenvolver projetos de comunicação 

concretos, sob a direção de alguns dos principais jogadores nestas áreas. 

 

A Fabrica atua como laboratório de comunicação, recebe bolsistas que são convidados 

a aprender na prática por meio de diferentes funções e disciplinas, que de acordo com a marca 

trabalham a ideia central de “identidade cultural”, garantida pela miscelânea de jovens 

provenientes de diferentes partes do mundo, com seus idiomas, culturas e atitudes 

particulares. Em outras palavras, por meio da Fabrica, a marca consegue ao mesmo tempo em 

que oferece conhecimento técnico, ficar a par do pensamento jovem mundial e criar 

tendências na cultura jovem mundial, seu público foco consumidor. Sustentando uma 

abordagem na qual a cooperação é a palavra-chave para se tornar um verdadeiro agente social 

da mudança em âmbito global
188

.  

Essa concepção do museu fábrica está diretamente ligada ao pensamento de Badiou 

(2006, p. 171) que vê a fábrica como lugar de evento
189

. Quando o museu assume esse espaço, 

que por excelência é o lugar do evento, no sentido de acontecimento, (re)significa-o de 

                                                 
186

 Disponível em http://www.benetton.com/food/press/pressinfo/fabrica/. Acesso em abril de 2015. 
187

 Disponível em http://www.benettongroup.com/approach-to-sustainability.html. Acesso em abril de 2015. 
188

 Benetton Group approach to sustainability - Cooperation: the key to become true agents of social change at 

the global level. 
189

 No texto A fábrica como lugar de evento, Badiou desenvolve a teoria de que a fábrica é que o do múltiplo.  

Colocando o trabalhador no centro do debate sobre política. O filósofo entende que, a partir do não poder do 

trabalhador dentro da fábrica, sendo ele, individualmente anulado, podendo nada, ele pode tudo no que diz 

respeito ao conjunto de trabalhadores, o múltiplo, que se converte em união para formar os sindicatos e o partido 

representante. Nesse momento, a fábrica é o local onde acontece o evento, mais precisamente, o evento político.  

http://www.benettongroup.com/approach-to-sustainability.html
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maneira inversa, o que seria o lugar de evento, não mais do trabalhador, mas da produção 

cultural e artística, converte-se em lugar de morte do artista por conta da transformação de sua 

obra em mercadoria e da alienação do significado de ambos, obra e artista.  

De acordo com Sperling (2008, p. 21), a substituição, no século XX, do binômio 

forma-função que continha um papel político, social e cultural conservador de 

representação, pelo binômio espaço-evento abre precedentes para um pensamento que 

confronta este último entre si, o “lugar criado para” e o “experienciado”.  O evento se separa 

do espaço criando três possibilidades: indiferença (espaço e evento são independentes em 

funcionalidade, cada qual com sua lógica), reciprocidade (espaço e evento em interpendência, 

alternando o status de poder) e conflito (a instituição é criticada quanto à transgressão das 

expectativas culturais na utilização do espaço-evento).  

 

A construção dessas super-arquiteturas (quer na grande dimensão, quer na 

assinatura) para eventos culturais, tem se configurado como a outra face da 

especulação territorial realizada pelos fluxos de capital, apontada por Jameson como 

o paradoxo da desterritorialização. Esta implica um novo estado de coisas ‘em livre 

flutuação’, na qual a forma substitui o conteúdo e as características dos objetos são 

meras construções de marketing. A fluidez necessária à rápida reprodução do capital 

é transferida à produção, cada vez mais a produção imagética, e aos ‘objetos’, 

convertidos em imagens que parasitam matérias em intervalos de tempo calculados. 

(SPERLING, 2008, p.111) 

 

 

A nós, interessa principalmente a possibilidade de conflito. De acordo com Wu (2006, 

p. 159), foi na era Thatcher, que surgiu um novo tipo de diretor de museu, menos inflexíveis, 

mas prontos para vender de forma agressiva as instituições sob suas responsabilidades. A 

mediação que antes era patrocinada pelo Estado e administrada por instituições responsáveis 

pela cultura estava utilizando novos critérios adotados pelo mercado: 

 

A mediação de levar arte ao público não é nenhuma novidade. Ela costumava estar, 

para o bem ou para o bem ou para o mal, sob o patrocínio do Estado, causando 

maior ou menor satisfação aos artistas. Era administrada pelas instituições políticas 

responsáveis pela cultura. Verdadeiramente novos são os critérios usados nessa 

mediação pela nova classe de gerentes, agentes das forças do mercado, 

reivindicando as posições abandonadas pelos agentes das autoridades do Estado (ou 

deles tomadas). Como esses são critérios do mercado de consumo, eles preocupam-

se com temas como a iminência do consumo, a iminência da satisfação e a iminência 

do lucro. (BAUMAN, 2013, p.102) 

 

 

A dicotomia entre o público e privado não é clara. Pois o “público” e “privado” são 

categorias construídas e parte fundamental de seu problema é que a fronteira entre os dois não 
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é fixa, mas sim sujeita às forças políticas, econômicas, sociais e ideológicas correntes que 

auxiliam na força do discurso.  

O grupo Tate composto pela Tate Gallery (1955), Tate Liverpool (1980), Tate St Ives 

(1993) e a famosa e mais visitada Instituição cultural do mundo
190

, a Tate Modern que foi 

inaugurada em 1994 na cidade de Londres. Situada em uma região privilegiada da capital da 

Inglaterra, a instituição ocupou o prédio da desativada Estação de Energia Bankside. Foram 

convidados para transformar a antiga usina em galeria de arte os arquitetos suíços Herzog & 

De Meuron. Administrado pela personalidade mais influente no mundo das Artes em 2014, 

Nicolas Serota
191

, desde 1988, a Tate Modern está em plena expansão, desde 2014, 

construindo a Tate Modern II, sua extensão.  

Segundo Foster (2015, 155), o sujeito interpelado pelos arquitetos aqui é um sujeito 

suspenso no “momento difícil”, pelo qual passamos, dado por meio da fetichização, que 

mantém o sujeito entre um reconhecimento real e uma recusa deste, exatamente entre o 

conhecimento e o bloqueio.  Do mesmo modo que o fetiche da mercadoria, projetos como a 

proposta para a Tate Modern (II), apresentada por Herzog & de Meuron, poderiam nos 

desconcertar com “superfícies para projeção”; e do mesmo modo que com o fetiche sexual, 

poderiam nos oferecer uma intensidade de afeto, mas ao possível custo de uma paralização 

psíquica e/ou social. Poderíamos defender esta arquitetura se pensássemos que ela é a mais 

apropriada para as subjetividades, como disseram Herzog&De Meuron, queremos alcançar 

este nível, incorporar à arquitetura o nível mental de percepção. No entanto, para Foster 

(2015, p.155) cabe dizer que esta arquitetura também se presta a uma sociedade tomada pela 

“razão cínica” a ambivalência que não é uma falsa consciência, mas uma indiferença 

sofisticada com se dissesse Sei que os ricos têm interesses opostos aos meus, mas assim 

mesmo me identificarei com eles. Logo, o problema aqui é por que se haveria de defender 

uma arquitetura que privatiza ainda mais o sujeito e o oclui o social? (...) Em nosso presente 

de caixas pretas financeiras, corporativas e governamentais cada vez maiores, a transparência 

poderia ser um valor a recuperar.  

 

3.1.4 Museu Espetacular 
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 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/04/1612558-tate-modern-em-londres-planeja-

expansao-15-anos-apos-inauguracao.shtml Acesso em abril de 2015. 
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 Disponível em http://www.sp-arte.com/noticias/lista-dos-mais-influentes-da-arte-tem/ Acesso em dezembro 

de 2014. 
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Os artistas garantem realmente o domínio sobre seu campo? Quem se apropria de 

suas transgressões? Ao aceitarem os ritos de egresso, a fuga incessante como 

maneira moderna de fazer Arte legítima, o mercado artístico e os museus não 

submetem as mudanças a um enquadramento que as limita e controla? Qual é, então, 

a função social das práticas artísticas? Não lhes foi atribuída – com êxito – a tarefa 

de representar as transformações sociais, de ser o palco simbólico onde acontecem 

as transgressões, mas, dentro de instituições que limitam sua ação e eficácia para 

que não perturbem a ordem geral da sociedade? (CACLINI, 2013, p.50) 

 

 

De acordo com Foster (2015, p. 33), a arquitetura espetacular que eclodiu com Frank 

Gehry, começando na década de 1970, quando inovou por meio da utilização de materiais 

baratos em edifícios comerciais, como, por exemplo, madeira compensada exposta, chapas de 

aço onduladas, alambrados e asfalto. Ele utilizou essa nova linguagem, primeiro de forma 

doméstica, em sua famosa casa em Santa Mônica, EUA (1977/78-1991-2), no entanto, o que o 

autor chama de estilo tosco foi sucedido por um estilo imaginístico cuja conversão foi o 

prédio da agência de publicidade, projetada em 1986 e inaugurada em 1991, um edifício na 

forma de um par de binóculos, Chiat/Day Building, entrada de uma agência publicitária. O 

que está em jogo é a utilização manipuladora de signos de massa, como nesse edifício. A 

primeira via pode recolocar o projeto de elite em contato com a cultura cotidiana e renovar 

uma forma arquitetônica com um espírito social, a segunda tende a aliar a arquitetura com um 

público projetado como consumidor de massa.  

Mas o efeito principal dessa combinação de (pato e galpão)
192

 é a promoção do 

edifício quase-abstrato como signo pop ou logotipo midiático. E, nesse ponto, Gehry 

não está sozinho: há um bando de “patos decorados” que combinam a vontade a 

monumentalidade da arquitetura moderna com a falsa iconicidade populista do 

projeto pós-moderno. Em alguns casos, o pato tornou-se a decoração: isto é, a forma 

do edifício serve como signo e por vezes assume uma escala que domina o cenário, 

assim como o Guggenheim de Bilbão domina seu entorno. Em outros casos, o 

galpão decorado tornou-se o pato; isto é, a superfície do edifício é elaborada por 

meios digitais em formas idiossincráticas e envoltórios midiáticos. A primeira 

tendência excede a ambição dos Venturi, que só queriam conciliar a arquitetura com 

seu contexto por meio de signos, e não que ela se tornasse um signo que esmaga seu 

contexto. (FOSTER, 2015, p.35) 

 

 

Aliada ao efeito Bilbão da arquitetura, que remete ao Museu Guggenhein, cuja 

imagem não estabelece conexão pop alguma com seu local, nesse caso, com o antigo porto da 

cidade onde está localizado. Esta imagem só pode ser lida por meio das mídias, lugar 

primordial dessa arquitetura. Nem mesmo depois dos ataques do 11 de setembro de 2001 a 
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 Na linguagem utilizada pela arquitetura americana, o pato é o edifício no qual a forma remete às lanchonetes 

à beira da estrada, no qual estrutura e programa ocupam o mesmo espaço, enquanto o galpão decorado se 

converte a uma estrutura em serviço do programa. Venturi, Brown e Izenour. Aprendendo com Las Vegas. São 

Paulo: Cosac Naify, 2003. 
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forma do pato decorado cessou, também conhecido como “efeito Bilbão”. Aliás, hoje a forma 

apresenta ampla variedade de plumagem, porém, embora mude e varie a aparência estilística, 

a lógica de efeito dessa arquitetura é a mesma. E ainda se apresenta como uma fórmula de 

sucesso para empresas e museus, estados e cidades, sem dúvida para qualquer entidade 

corporativa que queira ser percebida, mediante um ícone instantâneo, como um participante 

global. Para eles, e forçosamente para nós, este ainda é - e cada vez mais – um mundo pop 

(FOSTER, 2015, p. 34-36). 

De acordo com Flusser (2011, p. 23), no momento em que as imagens passam a ser 

reproduzidas tecnicamente
193

, a partir da criação da fotografia, a influência das imagens na 

manipulação do mundo pós-industrial atua, pois, elas são responsáveis pela mediação entre o 

homem e o mundo, porém, se tornam armadilhas, já que são lidas friamente sem serem, como 

o autor diz scaneadas pelo receptor.  

 

Imagens são mediações entre homem e mundo (...) têm o propósito de lhe apresentar 

o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é 

serem mapas do mundo, mas, passam a ser biombos. O homem, ao invés de se servir 

das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não mais 

decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai 

sendo vivenciado como conjunto de cenas. (...) Podemos observar, hoje, de que 

forma se processa a magicização da vida: as imagens técnicas, atualmente 

onipresentes, ilustram a inversão da função imaginistica e remagicizam a vida. 

(FLUSSER, 2011, p.23) 

 

A “Indústria Cultural” termo cunhado por Adorno no final do século XX para 

substituir o termo “cultura de massa” – que segundo ele, poderia remeter ao falso pensamento 

de que as massas são produtoras dessa cultura, o que o autor classifica como sendo um termo 

aliado do capitalismo na manutenção do controle da classe dominante sobre a classe 

dominada, manipulando-a, com vista unicamente no lucro e fazendo com que o homem perca 

a liberdade. A “indústria cultural” impede a formação de indivíduos autônomos, 

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente, e que a mídia tenta vender a 

felicidade através do consumo.  

 

A indústria cultural pode fazer o que quer da individualidade somente porque nela, e 

sempre, se reproduziu a íntima fratura da sociedade. Na face dos heróis do cinema e 

do homem-da-rua, confeccionada segundo os modelos das capas das grandes 

revistas, desaparece uma aparência em que ninguém mais crê, e a paixão por aqueles 

modelos vive da satisfação secreta de, finalmente, estarmos dispensados da fadiga 

da individualização, mesmo que seja pelo esforço – ainda mais trabalhoso - da 
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imitação. Seria, entretanto, inútil esperar que a pessoa, em si contraditória e 

combalida, não possa durar gerações, que, nesta cisão psicológica, o sistema deva 

necessariamente se estilhaçar, que a enganosa substituição do individual pelo 

estereótipo deva tomar-se por si intolerável aos homens (HORKHEIMER & 

ADORNO, 2002, p. 169-214). 

 

 

Além da questão relativa ao espetáculo
194

, levantada por Debord (CAP X), 

proporcionado pelo capitalismo, Bourdieu (2015, p. 9), toca em um ponto nevrálgico da 

sociedade moderna, ainda no campo das desigualdades de classes sociais, agora, questionando 

o julgamento de gosto, afirmando que a definição de nobreza cultural é motivo para uma luta 

que, desde o século XVII até a atualidade, opõe, por vezes declaradamente ou não, a 

separação de grupos por suas ideias de cultura e por suas relações legítimas com a cultura e 

com a obra de arte. Logo, a respeito das condições de aquisição cujo produto se dispõe da 

seguinte forma: o que prevalece, no sentido de definição, é a dominação da forma de 

apropriação legítima da cultura e da obra de arte privilegiando, antes, aqueles que tiveram 

contato anterior ao período escolar com essa cultura legítima
195

. A obra de arte só adquire 

sentido e só tem interesse àquele que é dotado do código pelo qual ela é codificada, ignorando 

as propriedades sensíveis. O autor lembra que os bens culturais detém uma economia também 

e que sua lógica deve ser identificada para que se consiga se esquivar do que ele chama de 

economismo e afirma que o olhar “puro” é uma invenção histórica correlata da aparição de 

um campo de produção artística autônomo, ou seja, capaz de impor suas próprias normas, 

tanto na produção, quanto no consumo de seus produtos. 

 

A ciência do gosto e do consumo cultural começa por uma transgressão que nada 

tem de estético: de fato, ela deve abolir a fronteira sagrada que transforma a cultura 
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 Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-se seres reais e 

motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência para fazer ver por 

diferentes mediações especializadas o mundo que já não é diretamente apreensível, encontra normalmente na 

visão o sentido humano privilegiado que noutras épocas foi o tato; a visão, o sentido mais abstrato, e o mais 

mistificável, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o espetáculo não é identificável ao 

simples olhar, mesmo combinado com o ouvido. Ele é o que escapa à atividade dos homens, à reconsideração e à 

correção da sua obra. É o contrário do diálogo. Em toda a parte onde há representação independente, o 

espetáculo reconstitui-se. (DEBORD, 1197, p.18) 
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 O que pode ser exemplificado aqui com uma experiência da autora, que participou como mediadora da 8ª 

Bienal do Mercosul (2011). Quando recebia grupos de diferentes classes sociais e mesmo de diferentes faixas 

etárias, era visível um maior repertório da cultura chamada legítima, conhecimentos ligados às viagens para o 

exterior e às visitas aos museus, mesmo com crianças da pré-escola, parte dos grupos vindos de escolas mais 

abastadas, logo, de uma realidade social e financeira diferenciada, enquanto que de escolas públicas, realidades 

menos abastadas, chegavam uma interpretação ligada ao cotidiano, às noções herdadas em seus ambientes 

familiares mais humildes, muitas vezes sem o hábito da leitura, que, assim como o da apreciação de artes 

plásticas, ainda hoje é considerado um hábito elitista, baseando também suas interpretações a personagens vistos 

em novelas e símbolos apresentados pela mídia televisiva.  
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legítima em um universo separado para descobrir as relações inteligíveis que unem 

“escolhas” aparentemente, incomensuráveis, tais como as preferências em matéria 

de música e de cardápio, de pintura e de esporte, de literatura e de penteado. Está 

reintegração bárbara de consumo estético no universo de consumo revoga a 

oposição – que, desde Kant, se encontra na origem da estética erudita – entre o 

“gosto dos sentidos” e o “gosto da reflexão”; e entre o prazer “fácil”, prazer sensível 

reduzido a um prazer dos sentidos, e o prazer “puro” que está predisposto a tornar-se 

um símbolo de excelência moral e a dimensão da capacidade de sublimação que 

define o homem verdadeiramente humano (BOURDIEU, 2015, p. 14). 

 

De acordo com Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC/SP, em texto de 

apresentação do livro, “Privatização da cultura”, a intervenção corporativa nas artes desde os 

anos 80, Wu (2006, p. 17), o fortalecimento da imagem da empresa que é feito por meio da 

associação de sua marca às artes e isso pode ser entendido como apropriação do poder 

simbólico
196

 da arte e da cultura que acaba por se tornar nada mais que a dominação dela para 

seus detentores. 

Na década de 1990, Nicholas Serota, hoje diretor das galerias da Tate no Reino Unido, 

foi entrevistado algum tempo após assumir o grupo e se mostrou preocupado com a possível 

supressão de outros setores da instituição, como o educativo, no caso de uma crise financeira. 

Atualmente, a crise dos museus se tornou uma questão global, com instituições de portes 

espetaculares
197

 se vendo em meio a escândalos de dívidas astronômicas. Grandes museus 

abrem suas portas ao público durante o horário comercial, enquanto, no horário da noite 

realizam eventos, com mesas reservadas para VIPs, nos quais são realizadas captações de 

recursos e angariados fundos para as instituições. Neste momento também é quando a teia de 

contatos dos gerentes de museu é reforçada.  

Ao voltarmos nosso olhar para o passado, para a história do dinheiro no Brasil, vemos 

que no século XIX, data da ascensão do Brasil a Reino Unido a Portugal e Algarves, foi que a 

questão da menos valia do dinheiro foi iniciada. Com a vinda da Corte Portuguesa para o Rio 

de Janeiro, o país passou por mudanças e uma delas foi a substituição do dinheiro metal pelas 

notas em papel. Uma vez que a quantidade de metais, ouro, prata e cobre não eram suficientes 

para confeccionar as moedas que circulavam no país. 

 

A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, 

representou um reconhecimento à condição de sede do Governo e centro de 

decisões políticas, dada a presença da Corte no Rio de Janeiro. Nesse período, os 
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Nota do autor: Na definição do teórico Pierre Bourdieu, o poder simbólico do capital cultural pode ser 
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artes, o que garante a preservação da posição dominante de determinada classe social; ver Pierre Bourdieu. A 

economia das trocas simbólicas (São Paulo, perspectiva, 1992). 
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 Referência ao Museu Guggenhein de Bilbão, projeto de Frank Gehry, que trata do paradigma da arquitetura 

do museu moderno, enquanto o interior mantém as características do cubo branco, o exterior torna viável sua 

transformação em “evento” urbano- midiático (SPERLING, 2008, p. 110).  
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gastos extraordinários com a administração, a insuficiência da arrecadação de 

impostos, as guerras externas e as revoluções internas, os gastos da Corte e outros 

fatores causaram déficit no Tesouro. Passou-se a emitir dinheiro sem lastro 

metálico, desvalorizando-o e provocando inflação
198

.  

 

A partir daí, não mais amparado pelo valor em ouro, garantia física de sua 

compensação pelos cofres do Governo, o dinheiro de papel ganhou mais espaço e menos 

valor. Essa falta de lastro converteu obras de arte em dinheiro, essa conversão fez com que o 

museu se tornasse um relicário
199

, tendo de guardar, proteger constantemente suas obras e a 

cada exposição, necessita de um planejamento logístico e grandes quantias em dinheiro para 

promover o evento. Além de ter se tornado uma forma segura de “lavar” dinheiro, como 

vemos nos casos de lavagem
200

 de dinheiro envolvendo obras de arte
201

.  

Quando o museu se torna lugar de espetáculo
202

, fica refém desse espetáculo, 

buscando realizar exposições blockbusters
203

, tornando-se um relicário
204

, com reservas 

técnicas compostas de inúmeras coleções que acabam por não serem expostas em função da 

necessidade do espetáculo, que hoje é o que faz com que a engrenagem que movimenta o 

museu não pare. Ou seja, a instituição museu se torna dependente desses espetáculos que 

geram público, entretenimento, mas que não geram produção cultural. O binômio espaço-

evento desorienta o museu de maneira que ele não sabe quais são suas funções nesse contexto 

espetacular, ou seja, pendendo para o lado do entretenimento e deixando de lado o papel 

educativo. 
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 Disponível em http://www.bcb.gov.br/htms/album/default.asp . Acesso em abril de 2015. 
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Re.li.cá.rio sm (relíquia+ário) 1 Recipiente onde se guardam relíquias. 2 Bolsinha ou medalha com relíquias 

que, por devoção, alguns trazem ao pescoço. 3 Caixa de lembranças ou recordações. 4 Memória; coração. 

Disponível em http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=relic%E1rio. Acesso em abril de 2014. 
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 O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que 

buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e 

valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 

três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente. Em março de 1998, dando continuidade 

a compromissos internacionais assumidos a partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988, o Brasil 

aprovou a Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lei nº 9613, de 1998. Disponível em 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro. Acesso em abril de 2015. Casos de lavagem 

de dinheiro disponíveis em http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/100_Casos.pdf  
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 Vide anexos. 
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entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação 

onipresente da escolha já feita na produção, e no seu corolário — o consumo (DEBORD, 1997, p. 5-14).  
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 Blockbuster, do inglês: se diz sobre livro, filme ou outra expressão artística de grande sucesso. 
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 DEUS, 2008, 60-65. 
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Segundo Canclini (2013, p.49), a cultura moderna se construiu em um processo 

constituído de negação de tradições e de territórios. E suas investidas ainda podem ser vistas 

nos museus que procuram novos públicos e em diversas formas de manifestação e 

transgressão por meio da Arte. 

Mesmo com toda a inovação tecnológica e a utilização massiva da internet, os projetos 

de revitalização paramentam a vida cultural dos grandes centros, voltados à geração de fama, 

turismo, capital para as regiões que são submetidas a tríade espaço-evento-espetáculo chega 

ao Brasil. Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro despontam na construção de eixos de 

museus, regiões que conectam equipamentos culturais, tornando a região popular tanto 

localmente quanto para o turismo. 

Em São Paulo, o eixo cultural se concentra no Parque Ibirapuera e arredores, 

compreendido pelo complexo arquitetônico de Oscar Niemeyer, cujos aparatos culturais são 

interligados de forma a concentrar as atividades culturais na mesma região. Região essa que 

há anos sofre com a especulação imobiliária que trava brigas com os órgãos de preservação do 

patrimônio da cidade, do estado e do país, buscando transpor as fronteiras protegidas por 

esses órgãos para favorecer a expansão imobiliária.   

 

Projetados por Oscar Niemeyer e uma equipe de arquitetos, os edifícios construídos 

no Ibirapuera são interligados por uma grande marquise: o Palácio dos Estados 

(atual Pavilhão Engenheiro Armando Arruda Pereira), o Palácio das Nações (atual 

Pavilhão Manoel da Nóbrega, sede do Museu AfroBrasil) e o Palácio das Indústrias 

(atual Pavilhão Ciccillo Matarazzo, sede da Fundação Bienal de São Paulo). À 

entrada do parque, estão o Pavilhão de Exposições, conhecido como “Oca”, e o 

Auditório Ibirapuera (construído somente no começo dos anos 2000 e inaugurado 

em 2004). O Palácio da Agricultura, que durante muitos anos foi sede do Detran 

(Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), fica um pouco afastado dos 

demais e será, em breve, a nova sede do Museu de Arte Contemporânea (MAC). 

Todo o projeto paisagístico ficou a cargo de Roberto Burle Marx (Website da 

Prefeitura de São Paulo)
205

. 

 

 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, além do caráter cultural, o momento traz uma 

forte cena de espetacularização, promovida há anos pelas mídias locais, conjugada hoje a um 

massivo processo de gentrificação da região onde está sendo implantado o projeto de 

“revitalização” Porto Maravilha, sob o comando da Prefeitura da cidade. O eixo cultural 

compreende os já existentes MAM/RJ (do arquiteto Affonso Eduardo Reidy), MAC/Niterói 

(arquitetura de Oscar Niemeyer), o recém-inaugurado, em 2013, MAR (Projeto de Bernardes 
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 Disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/ladeira_memoria/index.php?p=8

384 Acesso em março de 2014. 
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e Jacobsen Arquitetura), Fundação Casa Daros (projetada por Paulo Mendes da Costa e 

restaurada em 2008 por Ernani Freiri Arquitetos Associados), a instituição anunciou seu 

fechamento no final deste ano de 2015 por problemas financeiros, e sendo construídos mais 

dois empreendimentos: o Museu do Amanhã (projeto do arquiteto espanhol Santiago 

Calatrava), localizado na região portuária do Rio de Janeiro, e o MIS/RJ (projeto do escritório 

de arquitetura Silvio Oksman), localizado no bairro de Copacabana.  

A globalização nos trouxe inúmeras questões para reflexão, dentre elas a dicotomia 

local-global, no qual o posicionamento a favor ou contra o segundo é um contrassenso, uma 

vez que um existe em função do outro e apenas consegue ser definido em função ao outro. 

Outra demanda da globalização é lidar com a relação que temos no mundo contemporâneo 

com a imagem, que é multiplicada, reproduzida instantaneamente pela mídia mais eficaz dos 

nossos tempos, a internet (CARVALHO, 2001, p.1-15).   

 
A “imagem de marca” faz com que uma obra de arte seja consumida num circuito 

que depende em larga medida, de considerações extra-artísticas. É comum dizer-se 

hoje que “uma imagem vale mil palavras”. Embora, nem com mil imagens seja 

possível dizer o que dizem aquelas cinco palavras! (CARVALHO, 2011, p.4) 

 

 

Em um sistema da arte globalizado no qual se tem hierarquias de representantes dos 

diversos segmentos da arte comandadas por modelos que foram e ainda são padrões herdados, 

ao longo da história da arte, de vários centros como Londres, Paris, Veneza, que ditam 

tendências, modas, diretamente ligadas à questão econômica e à questão política. No entanto, 

lembra Carvalho (2011, p.5) que a força dos novos centros artísticos está na capacidade que 

têm de receber outsiders, de se apropriarem deles e de os relançarem nos circuitos mundiais. 

E assim como vemos a economia das praças internacionais, podemos ganhar ao olhar o 

mundo da arte como um campo de polos concorrentes, geradores de propostas inovadoras. 

Aqui no Brasil, podemos citar o caso no Rio de Janeiro, os projetos culturais na Maré, 

compostos por museu, biblioteca, escola de dança. Projetos que levam cultura e criam uma 

identidade dos moradores com aquela comunidade.  

Diferente, por exemplo, do Festival de Avignon que é uma utopia política, já que 

reforça a ideia de estratificação das atividades culturais, pois: os dados empíricos reforçam a 

ideia da acentuada estratificação das atividades culturais, sem que estas organizações 

estivais e os espectadores em manga curta possam apagar as diferenças sociais que a 

frequência do teatro denota. (CARVALHO, 2011, p. 11) 

A crise dos museus e na cultura que vemos hoje no Brasil já era aparente há anos na 

Europa. Em 2012, o Museu do Prado, em Madri, decidiu permanecer aberto durante os sete 



108 
 

dias da semana para aumentar seus rendimentos e não depender de grandes quantias do 

Governo Espanhol
206

.  Em 2014, uma manchete anunciava que os museus da França também 

estariam estudando a opção de abrirem todos os dias da semana
207

.  

O Ministro da Cultura brasileiro, Juca Ferreira, em reunião mensal, dia 01/04/2015, do 

Núcleo Estratégico do Ministério, fez algumas afirmações positivas como: "A economia da 

cultura passa pela economia dos museus e do patrimônio, associados a um uso 

contemporâneo”, "A gente precisa ter projetos que vão além da preservação e recuperação de 

um casarão e investir em um projeto aliado a essa preservação" e disse que as estratégias para 

enfrentar a crise econômica mundial é justamente fortalecer a cultura como desenvolvimento 

de linguagem simbólica, como economia e fazendo com que ela chegue para toda a sociedade 

brasileira. 

No mês de março deste ano, 2015, a crise no setor cultural estava estampando 

periódicos no país, anunciando o corte de até 30% nas verbas destinadas ao setor
208

. 

Instituições Culturais Federais como a Biblioteca Nacional e a Casa Rui Barbosa reduziriam 

seus horários de atendimento para economizar energia elétrica. Segundo a reportagem do 

periódico, Lei Rouanet não representa salvação para projetos grandes como Bienal de São 

Paulo e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A crise também se reflete em 

instituições privadas como o MASP que este ano apenas apresentará mostras de seu acervo. 

Enquanto a crise se desenvolve em um panorama agora mundial, quem sabe possamos 

trabalhar as questões esquecidas como é o caso dos acervos das instituições. Talvez as 

instituições consigam abordar de forma efetiva suas coleções e a arte e a cultura da 

contemporaneidade que transborda no país mesmo em meio à crise. 

 

 

3.2. Curadoria Educativa e mediação: uma reflexão crítica sobre a Arte Urbana dentro 

de instituições culturais  
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Em meio à crise, Museu do Prado vai abrir sete dias por semana na Espanha, 27/10/2011. Disponível em 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2011/10/27/em-cenario-de-crise-museu-do-prado-vai-abrir-

nos-7-dias-da-semana.jhtm Acesso em dezembro de 2014. 
207

Museus franceses poderão abrir todos os dias da semana, 27/07/2014). Disponível em 

http://www.brasil.rfi.fr/cultura/20140724-museus-franceses-poderao-abrir-todos-os-dias-da-semana Acesso em 

dezembro de 2014. 
208

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/03/1607658-com-crise-setores-da-cultura-se-

preparam-para-ate-30-de-cortes.shtml. Acesso em abril de 2015. 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2011/10/27/em-cenario-de-crise-museu-do-prado-vai-abrir-nos-7-dias-da-semana.jhtm
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/valor/2011/10/27/em-cenario-de-crise-museu-do-prado-vai-abrir-nos-7-dias-da-semana.jhtm
http://www.brasil.rfi.fr/cultura/20140724-museus-franceses-poderao-abrir-todos-os-dias-da-semana
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/03/1607658-com-crise-setores-da-cultura-se-preparam-para-ate-30-de-cortes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/03/1607658-com-crise-setores-da-cultura-se-preparam-para-ate-30-de-cortes.shtml
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Nos anos 2000, Costa (2000, p. 153), dizia que os grafites haviam deixado de ser 

apenas frases políticas de movimentos políticos e que se tornaram uma possibilidade de 

expressão pública de opinião, como citava Baudrillard (1979, p.39), não há necessidade de 

massas organizadas nem consciência política clara. É suficiente mil jovens armados com 

pincéis mágicos e sprays para embaralhar a sinalítica urbana, desfazer a ordem dos signos. 

No entanto, com a apropriação do poder simbólico do capital cultural exercida por 

corporações e instituições, há um compromisso por parte das instituições educativas tomarem 

conta da mediação dessa manifestação artística sob pena de que ela se perca na história e seja 

alienada pelo discurso institucional e corporativo.  

Daí o papel dos Educativos no auxílio da leitura das obras de Arte Urbana. Uma vez 

que se apela para o uso da expressão Arte Urbana, que se faça um trabalho apropriado de 

discussão sobre esta em todos os possíveis campos de tensão.  

Cauquelin (2005, p.23-121) vê o Sistema da Arte da seguinte forma: a Arte moderna 

(regime de consumo) e Arte contemporânea (regime de comunicação). A modernidade recusa 

o passado, renega a Academia e nutre o gosto pelo novo. Nesse período, as Instituições de 

Arte continuam a legitimar a Arte, decidindo o que é ou não obra de Arte. Nasce então, o que 

a autora chama de Sistema da Arte. Agora temos uma tríade: produção-distribuição-consumo. 

Entretanto, na passagem da Era Industrial para Era Tecnológica, houve uma mistura de 

funções, gerando novos profissionais. Cria-se uma gama de ícones que fariam parte agora 

desse sistema da Arte: marchands, críticos, curadores, colecionadores, conservadores, Museus 

e galerias, os últimos com uma tarefa diferente da inicial. A Arte contemporânea, o regime de 

comunicação, surge com Marcel Duchamp, Andy Warhol e Leo Castelli
209

. Teríamos a 

abertura do leque das Artes em Arte Conceitual, minimalismo, land art, que sofrem influência 

de Marcel Duchamp, a Figuração livre, acting painting, body art, que reagem às proposições 

de Marcel Duchamp e a Arte Tecnológica, que se utiliza da comunicação, posteriormente, da 

computação.  

E é nesse momento, no cruzamento entre o regime de consumo e o regime de 

comunicação, que se produz um ruído, nesse entremeio está a Educação, a Arte-educação. Ao 

trabalharmos com uma obra de arte moderna, podemos conferir a ela valor ao avaliarmos seu 

conteúdo, por critérios como manipulação e tratamento formal de meios de expressão e 

técnicas.  
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Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,um-olhar-a-servico-da-Arte-e-dos-dolares-

imp,582669, http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Castelli. Acesso em maio de 2013. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Castelli
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No entanto, diante de uma obra de arte contemporânea, tais critérios não são 

suficientes, já que os componentes para sua análise não podem ser buscados apenas no 

conteúdo das obras, em suas formas, suas composições, no emprego deste ou daquele 

material, também não no fato de pertencerem a este ou àquele movimento, dito ou não de 

vanguarda (CAUQUELIN, 2005, p.12). 

 

Em um ensaio na Artforum de 1992, escrevi o seguinte: “O que vemos hoje é uma 

arte em busca de um contato mais imediato com as pessoas do que aquele que 

possibilitado por um museu... E este, por sua vez, luta para acomodar as imensas 

pressões que lhe são impostas no âmbito da arte e fora dele. Portanto, 

testemunhamos, tal como vejo, uma tripla transformação – na criação da arte, nas 

instituições de arte, no público de arte”. (DANTO, 2006, p.205) 

 

Barbosa (2013, p. 62) lembra que para trabalhar com educação em museu [instituições 

culturais
210

] não se pode deixar contaminar com as políticas elitistas dos museus brasileiros, 

pois, todos são dominados pelos ricos através dos conselhos. E diz que política pública é 

equilíbrio de visibilidade e estímulo à cultura dos pobres e dos ricos conjuntamente.    

 

3.2.1. Uma crítica-reflexiva sobre as obras de Arte Urbana nas Exposições do MASP e MuBE 

 

Três artistas participantes das exposições do MASP e do MuBE foram escolhidas para 

nossa análise, o primeiro deles é Zezão, com sua instalação na exposição De Dentro e De 

Fora. O espaço onde a obra estava instalada foi adequado para recebê-la, o ar condicionado é 

propositalmente extremo de forma que promovesse uma atmosfera que imitasse o espaço 

onde o artista costuma realizar seu trabalho, um deles, as galerias de esgoto da cidade de São 

Paulo, isso causava no público uma sensação física muito desconfortável. A instalação era 

localizada ao lado da biblioteca do museu, o que nos faz pensar em como essa rede 

subterrânea passa por absolutamente todas as regiões da cidade e que enquanto a maioria das 

pessoas dorme, a arte está trabalhando no subterrâneo e em um local inóspito para a maioria 

dos seres humanos e insalubre. 

Esta obra carece de uma mediação, pois, apesar da sensação que o ambiente da 

instalação propõe, o lugar onde a obra está não é a galeria de esgoto, tampouco o lugar 

abandonado ao descaso e se o espectador não conhece o trabalho do artista, não há como 

identificar. Por meio de questões propostas, como em um roteiro, é possível chegar a uma 

                                                 
210

 Colocamos aqui instituições culturais, juntamente com os museus, pois, assim como eles, essas instituições 

participam de editais e usufruem das leis de incentivo à cultura existentes no país.  
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leitura da obra e por fim descobrir a história do artista, assim como sua inspiração, sua 

temática.  

 

 
Figura 88 – Obra de Zezão na exposição De dentro para fora/De fora para dentro, 2009. 

Fonte: Flick do artista
211

 

 

 
Figura 89 – Grafite de Zezão nas Galerias de esgoto, s/d. 

Fonte: Website do artista
212
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 Disponível em https://www.flickr.com/photos/zezao/4334104055/ Acesso em abril de 2015. 
212

 Disponível em http://www.zezaoarts.com.br/subterraneo.php. Acesso em abril de 2015. 

https://www.flickr.com/photos/zezao/4334104055/
http://www.zezaoarts.com.br/subterraneo.php


112 
 

Em entrevista do artista Zezão para a Revista TRIP
213

, ao responder o porquê de entrar 

no esgoto para grafitar, um lugar onde seu trabalho não pode ser visto, ele responde: 

“Comecei essa história por causa de uma depressão”. Utilizou o esgoto como terapia para se 

curar, não se importando se alguém veria ou não, o fazia para “desabafar”. Entrava nas 

galerias e gastava horas pintando. 

Podemos dizer que muita ou toda intenção de seu trabalho hoje depende deste estopim, 

que serviu como inspiração e que o mantém desenvolvendo sua arte com outro propósito, o 

político-social. 

Seu trabalho toma uma dimensão político-social, porque se traduz hoje em uma 

denúncia à miséria que habita os lugares por onde ele passa e deixa registrada sua arte por 

meio de seu olhar artístico. As fotografias expõem esses lugares abandonados e degradados da 

cidade de São Paulo com os quais normalmente ninguém se preocupa e por onde pessoas 

passam, mas que não têm com eles identidade alguma, lugares de passagem, os não-

lugares
214

, como é o caso do registro da obra a seguir: 

 

 
Figura 90 – Grafite de Zezão nas ruas, s/d. 

Fonte: Website do artista
215
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 Disponível em http://revistatrip.uol.com.br/revista/salada/grafite-invisivel.html Acesso em abril de 2015. 
214

 Augè, Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Lisboa: 90 Graus Editora, 

2005. p. 65-96. 
215

 Disponível em http://www.zezaoarts.com.br/subterraneo.php. Acesso em abril de 2015. 

http://revistatrip.uol.com.br/revista/salada/grafite-invisivel.html
http://www.zezaoarts.com.br/subterraneo.php
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A obra de Zezão está sendo escrita em letras rudes, mas muito poéticas. Artista 

autodidata, intuitivo, abstrato, Zezão leva o site-specifi e a arte performática às 

últimas consequências. Muitas das questões fundamentais à arte contemporânea 

estão sendo discutidas nas instalações, vídeos, filmes, fotografias e telas de Zezão. 

(Website do artista) 

 

A próxima obra pertence ao artista Daniel Melim, que faz parte da vertente acadêmica 

do Grafite que consiste em uma produção com referências na formação acadêmica. Suas obras 

encontram forte influência no estêncil e referências na Arte Pop. Questionado sobre sua 

frequentemente associação ao trabalho de Roy Lichtenstein, Melim responde:  

 

Assim como o Lichtenstein, tenho referência na ilustração dos anos 50, propaganda 

americana, quadrinhos, mas, particularmente, acho bem diferente do Linchstein, já 

que eu uso não só a imagem pura ou só a ampliação de um pedaço, retiro minhas 

referências de uma história em quadrinho, mas retiro as imagens do contexto 

original e incluo em outra composição, incluindo textura e todo um ruído visual. 

Mas com certeza os quadrinhos e a propaganda são grandes referências para mim. 

(informação pessoal, 28/03/2013) 

 

Sua participação na exposição consistiu em uma grande instalação na qual foram 

aplicados os estêncis produzidos ao longo da carreira do artista em painéis gigantes. Apesar 

de esteticamente terem sido muito bem desenvolvidos, o discurso é muito diferente do 

discurso de sua obra na rua. A potência do seu trabalho no contexto urbano é enorme ao passo 

que dentro da instituição cultural ou da própria galeria, instituição comercial, essa potência se 

resume a quase zero, levantando questões de ordem diversas das quais não é nossa intenção 

discutir aqui, mas que existem e não se consegue passar por elas despercebidamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 91 – Recorte da instalação de Daniel Melim na 

exposição De dentro para fora/De fora para dentro, 2009. 

Fonte Website MASP
216

 

 

Figura 92 – Grafite de Daniel Melim na rua, s/d.  

Fonte Website Terra
217

. 
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 Disponível em http://masp.art.br/masp2010/upload_pic/original/Titi%20Freak.jpg. Acesso em agosto de 

2014. 

http://masp.art.br/masp2010/upload_pic/original/Titi%20Freak.jpg
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De acordo com o artista (informação pessoal)
218

, a figura 91 está localizada em São 

Miguel Paulista, foi gravada em 2011, quando artista participava de um evento e resolveu, 

com um parceiro, gravar algo “extra muro”. O fundo, o letreiro com a propaganda eleitoral, já 

estava no muro, então, dialogava com as imagens que colocamos, com a ideia da autoridade e 

de caos vinda dos governantes.  

A percepção é visivelmente potencializada no que se refere à mensagem quando a 

obra está na rua, dialogando com a propaganda eleitoral, com o entorno, com o próprio muro 

já desgastado pelo tempo, dando uma visão de desleixo.  

 

 
Figura 93 – Grafite de Daniel Melim na rua, s/d. Fonte: Blog Lado B

219
 

 

A figura acima cujo local não foi identificado, é um tanto quanto irônica. Segundo 

Melim (informação pessoal)
220

, pode ser lida como alguém que junta sua cabeça do lixo ou 

alguém que está jogando sua cabeça no lixo. A partir disso se pode fazer a interpretação que 

julgar mais adequada, contextualizando com o local naquele momento, com a própria 

experiência de vida. Retirando essa figura desse contexto e colocando em uma tela, ou mesmo 

em uma parede, mas, dentro de algum espaço expositivo, vai alterar completamente seu 

discurso. 

                                                                                                                                                         
217

 Disponível em http://siterg.terra.com.br/cultura/2013/08/31/daniel-melim-choque-cultural/. Acesso em 

setembro 2014. 
218

 MELIM, D. Informação recebida via Facebook Messenger em junho de 2015. 
219

 Disponível em  https://ladob2.wordpress.com/2011/05/14/no-mundo-da-rua-com-daniel-melim/ Acesso em 

setembro de 2014. 
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 Idem nota 215, p. 62. 

http://siterg.terra.com.br/cultura/2013/08/31/daniel-melim-choque-cultural/
https://ladob2.wordpress.com/2011/05/14/no-mundo-da-rua-com-daniel-melim/
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Figura 94 – Obra de Daniel Melim na rua, 2013. Foto © Daniel Melim 

 

A figura acima é referente ao Mural localizado no Memorial da Resistência, na 

Estação Pinacoteca, como parte da programação do evento Virada Cultural de 2013. No 

detalhe, trabalho coletivo feito por Melim, em parceria com B47 e Pedro Sussumo. A obra 

deveria ser uma expressão de como os diálogos de resistência se apresentam na 

contemporaneidade. A coincidência é que este mural foi realizado pouco antes das 

manifestações de junho de 2013 em São Paulo. Logo, ele foi praticamente uma espécie 

antecipação artístico-interpretativa do que aconteceria nos meses seguintes. 

O terceiro artista é Stephan Doitschinoff, também conhecido como Calma. Apresentou 

instalação chamada Novo Asceticismo, medindo 12 metros por 4,5 metros. A obra mesclava 

técnicas e foi instalada em sala separada das outras obras, compunha uma alegoria à igreja, 

com bíblias abertas, simbolizando pessoas, e em cada uma delas uma imagem com diferentes 

representações de seu discurso.  Apesar de se notar claramente a temática religiosa, influência 

de sua criação extremamente rígida, o filho de pastor evangélico faz forte crítica não apenas à 

igreja, como também à mídia e aos grandes grupos empresariais. Doitschinoff diz 

“pessoalmente, vejo a igreja como uma instituição arcaica que sempre teve como objetivo 

controlar as massas. Acho que isso é um símbolo apropriado para instituições corruptas 

modernas, como as grandes corporações, canais de mídia e governos”
221

.  

A obra do artista é ressignificada quando ganha o museu. Transformada em obra de 

arte, legitimada pelo espaço expositivo, não mais uma expressão artística no contexto urbano. 
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Disponível em 

http://jonathanlevinegallery.com/?method=Exhibit.ExhibitDescriptionPast&ExhibitID=9B127075-19DB-5802-

E006FE3771379827 Acesso em abril 2013. 
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Agora, aprimorada esteticamente, recebe outros elementos aos quais se associa, isso faz com 

que não apenas o diálogo emissor-receptor (mudança de público) seja transformado como 

também a forma como a mensagem é transmitida.  

 

 
Figura 95 – Instalação de Stephan Doitschinoff na mostra De Dentro e de Fora, 2009. 

Fonte: Catálogo da exposição. 

 

 
Figura 96 – Imagem gravada como parte da obra Temporal. Lençóis/Bahia, s/d. 

Fonte: Canal colaborativo Janela da rua
222

. 

 

Como podemos evidenciar, em todos os exemplos citados, o discurso contido nas 

obras ganha potência na rua, enquanto que quando presos no espaço expositivo, esse discurso 

é transformado em outro, que altera a força da mensagem.  
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 Disponível em http://janeladarua.com.br/stephan-doitschinoff-busca-parceiros/. Acesso em março de 2015. 

http://janeladarua.com.br/stephan-doitschinoff-busca-parceiros/
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Das obras expostas no MuBE, escolhemos três que, ao nosso ver, foram mais 

representativas e menos ilustrativas. Embora sejam obras de três diferentes artistas, elas têm 

um ponto em comum: a temática do índio. De forma crítico-satírica, como é o caso da obra 

apresentada pelo artista Crânio ou buscando a relação humana que reside no olhar do receptor 

daquela mensagem visual, na obra de Frank e Noe Two, remetendo a um problema nacional 

da época, que foi a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará, área onde 

reside grande parte da população indígena sobrevivente no país. 

 

 
Figura 97 – Obra do artista Crânio da II Bienal Internacional do Graffiti Fine Art, 2013. 

Fonte: Website Fala Cultura
223

 

 

 

   
Figura 98 - Obra do artista Frank na II Bienal 

Internacional do Graffiti Fine Art, 2013. 

Foto da autora. 

Figura 99 - Obra do artista Noe Two na II Bienal 

Internacional do Graffiti Fine Art, 2013. 

Foto da autora. 
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 Disponível em http://falacultura.com/ii-bienal-graffiti-fine-art/ Acesso em setembro de 2013.  
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Questionado sobre a reação das obras de Arte Urbana no que tange as mudanças de 

ambiente, se elas sofrem alguma interferência neste trânsito da rua para a instituição, o artista 

urbano Crânio responde: A minha obra sofre uma mudança de acordo com o ambiente que 

estou. Eu sinto o ambiente primeiro, e depois crio. Minha obra sempre é ‘freestyle’, estilo 

livre.  

E quando questionado sobre o potencial político, social e educativo de grandes 

exposições de Arte Urbana como a que ele participou no MuBE, II Bienal Internacional do 

Graffiti Fine Art, Crânio diz que este tipo de exposição é uma oportunidade de aproximar a 

cultura das pessoas, principalmente das novas gerações. A quantidade de escolas e 

universidades que visitam evento desse tipo é enorme
224

.  

De acordo com Murilo Kammer, um ponto de muita importância na Arte Urbana, que 

foi incrível nas Bienais, é o número de público que ela movimenta. Um público, que vem da 

periferia, toma as regiões onde existem essa exposições, trazendo seu repertório para um 

local, normalmente nobre, como foi o caso das exposições no MuBE, e ali deixa também sua 

presença. No entanto, no caso específico das Bienais, houve um descaso com o Educativo por 

parte da curadoria das exposições: 

 

Por outro lado, justamente essa potência de encontros poderia ser mais trabalhada, é 

muita potência humana desperdiçada, que passa, apenas passa pelo espaço, entende? 

Considero que esse movimento já compõe algo poético/potencial em si. Como 

pensar, ressignificar e mexer com tudo isso ao mesmo tempo? Dar voz a esses 

inúmeros indivíduos. Digo isso, pois fica no ar o silêncio dessa grande massa não 

ouvida em contraste com as "ilustrações" de grandes dimensões. Mais uma vez 

quero repetir que tem muita coisa diferente e com autonomia e pertinência artística, 

estou apenas criticando como ilustrações uma parte maior do conjunto. E como a 

inserção e a discussão de tudo isso pode se tornar relevante em instituições culturais 

hoje. E mais ainda, como a ação educativa pode trabalhar, são questões que devem 

seguir de forma orgânica. O grande potencial da arte urbana precisa ser visto para 

além de segmentações e modismos, tem muita coisa linda e com força surgindo dos 

quatro cantos da cidade, muito além da observação técnica de bons desenhos 

gigantes. Estou me referindo ao contexto que presenciei nas Bienais
225

.  

 

 

 

Interrogado se a tentativa de minimizar as diferenças entre as pessoas e estimular a 

inter-relação de classes poderia ser uma forma de diminuir a sensação de insegurança que 

toma conta do mundo contemporâneo, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman toca em um 
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ponto importante das relações na sociedade contemporânea globalizada: o pensar coletivo, ou 

seja, hoje o que fazemos não afeta apenas a nós mesmos, mas a toda a sociedade. 

 

Nós somos responsáveis pelo outro, estando atentos a isso ou não, desejando ou não, 

torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo 

globalizado, tudo o que fazemos (ou deixamos de fazer) tem impacto sobre a vida de 

todos, e tudo o que as pessoas fazem (ou se privam de fazer) acaba afetando nossas 

vidas. O que não significa, porém, que nós nos responsabilizamos por isso, que 

prestamos a devida atenção a esse fato quando agimos ou tomamos decisões
226

. 

 

 

De acordo com o autor, a ignorância da existência de uma complexa teia de conexões 

entre os governos e o mercado é o estímulo para nossa falta de responsabilidade em relação a 

nossos atos, mas, talvez os danos possam ser limitados quando começarmos a aprender mais 

sobre a importância do bem-estar das pessoas e o quanto nossas ações ou nossa negligência 

podem trazer sofrimento a outros. 

Quando o público deixa a exposição com a impressão de que deixou um parque de 

diversões e de lá nada leva de consistente, é provável que a instituição tenha falhado em sua 

tarefa e que talvez a mediação não tenha ocorrido. De acordo com Aranha
227

 & Nicolau
228

 

(2013, p.86), para que se encontrem possíveis formas de leitura, de aproximação do objeto e 

de uma exposição, é preciso ter claro qual é o discurso do museu. De que forma ele interfere 

ou contribui com o método da visita? E, o mais importante: o público que ouve também fala?  

Há outros modos de se educar indiretamente o público frequentador de museu, nos diz 

Barbosa (2013, p.65), lembrando a proposta de Nicholas Serota, que o museu forme por meio 

da experiência da interpretação.  

Vemos instituições culturais e museus que se preocupam com o número de visitantes e 

com o espetáculo em vez de se preocuparem com a compreensão das obras da mostra pelo 

público. Por exemplo, exposições com obras como uma em forma de tobogã de Carsten 

Höller, citada em diferentes situações, mas, na mesma linha de pensamento, uma obra que no 

final da exposição, apesar de interagir com milhares de pessoas, não suscita nada mais que a 

diversão do momento. De acordo com Rezende e Bueno (2013, p.34), Felipe Scovino, crítico 
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e curador de arte, disse que na Bienal de São Paulo de 2008, “a obra formava uma fila enorme 

de pessoas querendo descer no escorrega, e o que aquele trabalho era ou deixava de ser 

ninguém refletiu!”. Gompertz (2013, p. 386), referindo-se a mesma obra, disse:  

 

(...) a julgar pelos anos que passei observando centenas de milhares de pessoas 

escorregando velozmente por tobogãs ou coisa parecida na Tate, a realidade é bem 

prosaica. A vasta maioria dos visitantes que fazia fila para fazer uma tentativa em, 

ou sobre, uma dessas instalações “experiências” encara a experiência como nada 

mais que uma brincadeira sobre a qual tuitar; a ideia de comunhão com os demais 

consumidores de arte – muito menos o compartilhamento de ideias – nunca lhes 

passou pela cabeça. Dito isso, essas obras realmente conseguem mudar a natureza de 

um museu – se é para melhor ou para pior é uma questão em aberto. 

 

O papel do museu deveria ser o de colaborar para o crescimento intelectual e cognitivo 

de seu público, além de ser um relicário.   

O Grafite ao qual Baudrillard (1996, p.103) chama de ação antimídia, é o que existe na 

cidade de São Paulo sob o nome de pichação, é o Grafite sem mensagem, que segundo o autor 

é exatamente o ponto no qual ele se fortalece e resiste, no vazio, um processo cultural 

selvagem no nível dos signos, sem objetivo, sem ideologia e sem conteúdo. De acordo com 

pichadores como Djan Cripta
229

, o Grafite foi domesticado quando entrou nas galerias e a 

pichação é o Grafite primitivo. Na verdade, segundo grande parte dos personagens que 

fizeram a história do Grafite, ele só existe enquanto não permitido, outras manifestações 

artísticas permitidas e realizadas em muros e paredes recebem o nome de murais e não mais 

Grafite, são chamadas pelos Grafiteiros de Arte Urbana.  

Diferente de Nanterre, pois no município de São Paulo, a Lei Cidade Limpa
230

 de 

nº14.223, em vigor desde 1º de janeiro de 2007, encarregada de regulamentar a publicidade de 

qualquer tipo em via urbana, cega os muros grafitados com tinta cinza. Se no Maio de 68 os 

poderes públicos foram espertos em não apagar os slogans políticos das massas, já que os 

cartazes o faziam, interrompendo o processo de comunicação, quando colados por cima dos 

muros grafitados, aqui, o jato cinza da prefeitura é que o faz.  

Semelhante atuação à da Prefeita Luiza Erundina, na década de 1980, como na 

entrevista de Carlos Matuck à Costa (1994, v.2, p.74) está sendo a do atual Prefeito da cidade 

de São Paulo, Fernando Haddad, formando um grupo de curadores que apontam artistas 

urbanos para fazer parte de projetos nos quais a prefeitura disponibiliza espaços nas vias 
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 Disponível em http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/cidadelimpa/conheca_lei/conheca_lei.html. Acesso em janeiro 
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urbanas para que sejam pintados, decidindo na cidade onde se pode ou não fazer a gravação. 

A exemplo do corredor do Grafite na Avenida 23 de Maio e dos Arcos do Jânio
231

, no bairro 

tradicional do Bexiga. Ações que polemizaram ainda mais a discussão sobre os conceitos de 

público e privado, sobre quem pode e quem não pode utilizar os muros da cidade, sobre quais 

seriam as regras para participar do clube dos “artistas urbanos”. No caso dos arcos, muitos 

cidadãos defenderam que não se deveria permitir o Grafite em monumentos históricos, como 

é o caso dos Arcos do Jânio. Muitos coletivos se formam neste momento, grupos de jovens 

que reivindicam muros e o direito de se expressarem por meio deles. Jovens que questionam a 

posição de um governo que por um lado se diz simpático à Arte Urbana, porém, não na 

mesma proporção ao direito de expressão desses jovens junto à sociedade na forma do 

Grafite. Esta ação gerou uma reação que foi um mutirão no qual grafiteiros foram convocados 

à grafitar a mesma Av. 23 de Maio, porém, agora, retomando a raiz do Grafite e o fazendo 

sem ser autorizado, como um grito de retomada de território.  

 

 
Figura 100 – Grafite do artista ativista Bruno Perê, Av. 23 de Maio, 2013. Foto Bruno Perê. 

 

                                                 
231

 Os Arcos do Jânio, erguidos no início do século passado são considerados patrimônio histórico. O local veio à 

tona no final dos anos 1980, quando o então prefeito Jânio Quadros mandou demolir um cortiço que encobria a 

estrutura. A prefeitura disse que repudia qualquer tentativa de censura prévia de expressões artísticas e que o uso 

dos muros tem autorização do Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural 

e Ambiental). Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1590142-apos-pichacao-desenho-

nos-arcos-do-janio-recebe-intervencao-de-grafiteiros.shtml. Acesso em março de 2015. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1590142-apos-pichacao-desenho-nos-arcos-do-janio-recebe-intervencao-de-grafiteiros.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1590142-apos-pichacao-desenho-nos-arcos-do-janio-recebe-intervencao-de-grafiteiros.shtml


122 
 

 
Figura 101 – Chamada em capa de periódico, 2013.Foto Bruno Perê. 

 

Rancière (2009, p. 46-47) nos lembra que na sua expressão mais geral, a arte crítica é 

um tipo de arte que se propõe a construir consciência dos mecanismos de dominação a fim de 

tornar o espectador um agente consciente de transformação do mundo.  

De acordo com Deus (2008, p.61), a cidade de São Paulo conta com mais de 30 mil 

obras artísticas entre esculturas, gravuras, pinturas, mobiliário, tapeçaria, louças etc. No 

entanto, compor o acervo não garante que a obra seja exposta pela instituição que a possui, 

seja ela parte efetiva do acervo ou esteja ela na instituição em regime de comodato
232

. Museus 

como o MASP possuem uma reserva técnica
233

, o relicário do museu, o cofre onde são 

abrigadas essas peças. Além dos fatores técnicos e de conservação que impedem algumas 

obras de serem expostas, no caso do MAC/USP, com sede no prédio onde costumava ser o 

DETRAN na capital paulista, existem artistas com um número grande de obras e este é outro 

fator que inviabiliza a exposição, como é o caso de Emiliano Di Cavalcanti, de quem o museu 

possui 573 trabalhos em sua coleção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que tange nossa pesquisa, direcionada às exposições relativas à Arte Urbana, 

vimos que existe certo descaso no que se refere aos Educativos. Uma sugestão é que 

curadores e Educativos possam trabalhar em parceria na produção de uma expografia que seja 

produtiva tanto para a visita dos grupos escolares acompanhados dos educadores/orientadores 

de visita quanto para o público espontâneo, uma curadoria que de fato privilegie o potencial 

educativo dessa manifestação artística. O papel da curadoria educativa é propor ao público 

uma leitura da exposição de acordo com o arranjo das obras expostas, no entanto, isso só é 

possível por meio de uma expografia planejada, o que mostra a existência de um 

entrosamento entre os diversos setores que desenvolvem seus trabalhos no espaço expositivo. 

Desta forma, as próprias curadorias das exposições podem abranger ao público que os 

Educativos não conseguem alcançar com suas ações. Qualquer que seja a forma de mediação 

da Arte escolhida pela instituição, há de se pensar no desenvolvimento do coletivo, no 

trabalhar com a Arte em prol da melhoria da sociedade. A negligência é uma forma de 

alimentar uma sociedade “ignorante”. Quando se tira o direito à compreensão, a oportunidade 

de se tornar autônomo por meio do pensamento, a chance do diálogo, colabora-se para a 

alienação desta sociedade, ou seja, facilita-se a manipulação das massas para fins que apenas 

favorecem as elites.  

Partindo de substantivos como autonomia, ‘empoderamento’ e protagonismo, 

presentes nos discursos referentes à educação, porém, não apresentados nos discursos 

institucionais, percorremos o caminho traçado principalmente pelo museu moderno e 

verificamos seu movimento no ciclo capitalista que envolve política, sociedade e economia. O 

olhar educativo nos faz refletir acerca das abordagens dispensadas à Arte Urbana pelas 

instituições culturais que não têm como foco principal a educação, trazem à luz as obras da 

Arte Urbana, inseridas no cubo branco, deixando de realizar junto ao público suas leituras 

tampouco contrapondo suas significações nos diferentes ambientes, o museu/galeria e a rua.  

No que se refere ao trabalho realizado nas instituições educativas junto a Arte Urbana, 

tanto as experiências proporcionadas pelos projetos do Instituto Choque Cultural quanto o 
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trabalho desenvolvido na EMEF Dep. João Sussumo Hirata, ambos em seus primeiros anos de 

existência, traçam caminhos evolutivos promissores na caminhada da Arte-educação.  

Podemos perceber também um movimento do terceiro setor, abrindo ONGs, 

instituições preocupadas em levar Arte-educação e um pensamento crítico-reflexivo às 

comunidades periféricas da cidade de São Paulo com finalidade social, política e econômica. 

Assumindo posições que seriam da alçada do Estado, mas que por vezes se tornam 

alternativas educativas na escalada da sociedade civil rumo a uma possível autonomia.  

A análise da pesquisa realizada nos fez refletir sobre a necessidade de olharmos de 

forma responsável para as abordagens dadas à Arte Urbana tanto em instituições culturais, 

quanto em instituições educativas. Uma vez que recursos públicos são utilizados para 

patrocinar exposições de diversas instituições culturais no país, utilizando como moeda de 

troca a ação educativa, seria interessante que se desse maior atenção a este setor.  

E para uma investigação futura fica a interrogação sobre a atuação dos Educativos em 

instituições culturais, suas metodologias, formas de obter feedback dos trabalhos realizados, 

sobre a evolução do diálogo entre o curador e o Educativo de instituições culturais, o qual 

deveria oportunizar ao público uma efetiva experiência crítico-reflexiva que fosse subsidiária 

na amenização das desigualdades existentes na sociedade, sobretudo na sociedade brasileira. 

Questões essas que não foram passíveis de abordagem nesta pesquisa, mas carecem estudos, 

já que muitas instituições culturais estão passando por transformações, que dizem respeito 

também aos rumos de seus Educativos, a exemplo as terceirizações no setor, já existentes em 

algumas instituições na cidade de São Paulo. 
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ANEXO A- CADERNO DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 
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ANEXO B – FOLDERS MOSTRAS PAULISTA DE 

GRAFITE 
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ANEXO C - CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO DE DENTRO PARA FORA DE FORA PARA 

DENTRO MASP (FRAGMENTOS) 



140 
 

 



141 
 



142 
 

 



143 
 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

ANEXO D – INFORMATIVO EDUCATIVO PARA EXPOSIÇÃO DE DENTRO PARA 

FORA/DE FORA PARA DENTRO 
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ANEXO E- CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO DE DENTRO E DE FORA/INSIDE 

OUT/OUTSIDE IN MASP (FRAGMENTOS) 
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ANEXO F- PLACA NA ENTRADA DO ESPAÇO EXPOSITIVO 
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ANEXO F - CARTAZ LOCALIZADO NO ELEVADOR DO MUSEU NO PERÍODO DA 

EXPOSIÇÃO 

 

 

ANEXO G - JORNAL DE CIRCULAÇÃO INTERNA DO MUSEU 
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ANEXO H - FICHA ESCOLA 1 PRÉ-VISITA 
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ANEXO I - FICHA ESCOLA 1 PÓS-VISITA 
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ANEXO J - FICHA ESCOLA 2 PRÉ-VISITA 
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ANEXO K- LIVRO GRAFFITI FINE ART (FRAGMENTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 



162 
 



163 
 



164 
 



165 
 



166 
 

 



167 
 



168 
 

 



169 
 

 



170 
 

ANEXO L – LIVRO ESTÉTICA MARGINAL VOL I (FRAGMENTOS) 
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ANEXO M – LIVRO ESTÉTICA MARGINAL VOL II (FRAGMENTOS) 

 



177 
 



178 
 



179 
 



180 
 



181 
 



182 
 

 

 

 



183 
 

ANEXO N - ÍNDICES DE LIVROS SOBRE A OBRA DE 

ALEXANDRE ORION 
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ANEXO O – CAPA CATÁLOGO EXPOSIÇÃO THE POLITICAL LINE (PARIS) 

KEITH HARING 
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ANEXO P – ÍNDICE DO CATÁLOGO EXPOSIÇÃO THE POLITICAL LINE (PARIS) 

KEITH HARING 

 

 

 

  



187 
 

ANEXO Q - APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO MINC PARA CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

 
Fonte <http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php>  

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php
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ANEXO R - CONTEÚDO PASTA ENTREGUE AOS PROFESSORES NAS FORMAÇÕES 

(CAPA). 
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ANEXO S- PROJETOS VISTOS NA DISSERTAÇÃO 
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ANEXO T- PROJETO EMEF DEP JOÃO SUSSUMO HIRATA 
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ANEXO U - CENTRO POMPIDOU - PARIS 

Copyright Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2011. 
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ANEXO V - REPORTAGENS 

 

 
Fonte <http://www.martinezgallery.com/Press/1970-

1980/1973_Razor_Gallery/1973_NY_Times_Schjeldahl.JPG> 

 

http://www.martinezgallery.com/Press/1970-1980/1973_Razor_Gallery/1973_NY_Times_Schjeldahl.JPG
http://www.martinezgallery.com/Press/1970-1980/1973_Razor_Gallery/1973_NY_Times_Schjeldahl.JPG
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Fonte< http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/pais/2015/03/28/COIBIR-LAVAGEM-DE-DINHEIRO-

ATRAVES-DE-OBRAS-DE-ARTE-AINDA-E-UM-DESAFIO.htm> 

 

http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/pais/2015/03/28/COIBIR-LAVAGEM-DE-DINHEIRO-ATRAVES-DE-OBRAS-DE-ARTE-AINDA-E-UM-DESAFIO.htm
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Fonte< http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1284570-no-brasil-crimes-de-lavagem-de-dinheiro-na-

arte-nao-tem-tratamento-devido-diz-juiz.shtml> 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1284570-no-brasil-crimes-de-lavagem-de-dinheiro-na-arte-nao-tem-tratamento-devido-diz-juiz.shtml
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Fonte<http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/04/20/interna_politica,639292/quando-a-arte-vira-obra-

de-bandidos.shtml> 

 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/04/20/interna_politica,639292/quando-a-arte-vira-obra-de-bandidos.shtml
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Fonte <http://jornalggn.com.br/noticia/mercado-de-arte-e-usado-no-mundo-inteiro-para-lavagem-de-dinheiro> 

 

http://jornalggn.com.br/noticia/mercado-de-arte-e-usado-no-mundo-inteiro-para-lavagem-de-dinheiro

