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{PALAVRA DO REITOR}
O primeiro número da revista Arte 21, publicado no segundo semestre de 2013, reforçou o
compromisso do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo com o compartilhamento de conteúdo. O tema
do segundo número, em suas mãos, já estava anunciado - “Arte e cidade”, assunto abordado por diversos autores
e das mais diferentes formas. Trata-se da consolidação da ideia de que a diversidade de pensamentos é essencial
na criação do diálogo, seja ele dentro da Academia ou entre Academia e Comunidade. A riqueza das várias
formas de ver um mesmo assunto nos mostram que o caminho não é a padronização, mas a diversificação.
Autores competentes e com profundo conhecimento sobre o tema oferecem aos leitores uma amostra do vasto
campo que é caracterizado pelas relações da arte com a cidade. Essas relações, mutantes e dinâmicas, são um
campo de pesquisa inesgotável e com resultados de valores inestimáveis. Afinal, daqui a 100, 200 anos, alunos
estarão estudando a arte que é produzida hoje. Não sabemos de que maneira se dará esse estudo (As salas de
aula ainda existirão? Em que plataforma será compartilhado o conhecimento com os alunos?), mas devemos
acreditar que a arte – elemento crucial na formação do cidadão e do profissional – permanecerá como tema das
aulas.
O convite a ler o segundo número da revista Arte 21 vem com um pedido pessoal: ao analisar o conteúdo das
próximas páginas, lembre-se que vivemos num mundo em que cada vez mais as Indústrias Criativas tornam-se
relevantes e, por conseguinte, também os estudos e análises delas. A proposta desta revista é justamente esta:
propor a reflexão sobre as áreas que, ligadas à criatividade, ficaram tanto tempo “adormecidas” no campo da
pesquisa científica e da própria Academia.
Boa leitura!
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{EDITORIAL}
Arte e cidade
A Revista Arte 21 chega ao número 2 trazendo reflexões sobre o que há de significativo nos meios
da arte quando apropriam-se da cidade e vice e versa. Os desafios da arquitetura, do design, do grafite e das
intervenções urbanas frente à necessidade de soluções às demandas sociais fazem-se presentes cada vez mais
nas ruas das cidades e nas obras de artistas brasileiros. Num tempo de intensas movimentações, mudanças e
criações visuais e políticas, não poderíamos deixar de compreender as articulações poéticas e as manifestações
urbanas em suas diversas causas e desdobramentos. O pensamento sobre a arte e a cidade a partir de uma
perspectiva analítica exige distanciamento temporal e aproximação cuidadosa capazes de oferecer leituras
autorais e é, exatamente, isso que encontramos aqui nesta edição, sejam os textos que apresentam conexões
entre arte e cidade, sejam os textos que analisam obras de artistas ou projetos urbanos especificamente.
O artigo Experiências urbanas, a cidade como suporte e a vida como arte investiga como
a contemporânea ideia de cidade foi construída a partir de interações entre suas funções sociais, políticas e
estéticas, compreendendo essas práticas culturais como usos e ressiginificações dos espaços públicos. No
texto A Gramática de Artur Lescher, o autor analisa a poética deste artista brasileiro, compreendendo sua
experimentação artística pelo primado da noção de construção em face à arte construtiva dos anos 1950 e 1960.
Já Dos diálogos públicos ao mapa dos graffitis, o leitor passeia pelas imagens inscritas na cidade e compreende
como se constituem os diálogos públicos sobre a vida na cidade a partir de inscrições de grafites que exigem
dos poderes públicos formas alternativas de transportes, moradias etc. Em Jornadas de Junho: movimentos
sociais e ativismo em tempos de internet, o autor aborda as manifestações de rua ocorridas recentemente
em diversas cidades brasileiras e como elas evidenciaram o déficit das instituições democráticas brasileiras e
reacenderam a possibilidade de ocupação popular dos espaços urbanos. Finalmente, o estudo das áreas centrais
de uma grande metrópole como São Paulo e a idealização de programas de reabilitação e renovação urbana são
investigados no artigo Habitação social: programas e projetos na área central de São Paulo.
Na seção Pensatas, duas questões pertinentes são postas à reflexão: Desmonumentos nas cidades
contemporâneas e Que presente inventar agora? A artista visual e a curadora da Bienal de Arquitetura fazem
leituras particulares sobre os usos públicos das cidades tanto por artistas, arquitetos e designers quanto pelo
público que se apropria ludicamente das poéticas construídas.
Quando o assunto é resenha, O entrever da história nas narrativas de Luiz Ruffato, saberemos
mais sobre a obra deste escritor sob a perspectiva do caótico processo de urbanização brasileiro e as formas de
inclusão subalterna dos personagens do livro. Na entrevista com o artista visual Rui Amaral, a pluralidade de
cores e formas de seus imensos painéis grafitados nas ruas de São Paulo permite-nos compreender, pela visão
do artista, os conceitos, as revelações e a poética vinda das ruas.
Já em Palavra Estrangeira, o leitor toma contato com experiências e reflexões internacionais a respeito
do valor social e cultural dos espaços públicos. No texto Poesia senza Rivoluzione. Per una teoria critica
dell’Arte pubblica, o autor propõe uma reflexão necessária sobre as manifestações artísticas ocorridas nas ruas
e a utilização de inovações tecnológicas da cultura digital nos espaços urbanos, embaralhando o já complexo
campo conceitual da arte pública. A difícil unidade da arte latino-americana e suas poéticas imbricadas nos
contextos sociais, culturais e econômicos de seus países são investigadas em Revelaciones del Arte de y en
Latino América.
Arte 21 organiza neste número um importante documento sobre arte e cidade, numa multiplicidade
de olhares e práticas que se articulam conjuntamente, oferecendo um sólido repertório conceitual e estético
sobre o que hoje de significativo tem sido pensado e realizado sobre o tema. Esperamos que a leitura seja
prazerosa!
Boa leitura!
Prof. Dr. José Ronaldo A. Mathias
Editor
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{ARTIGOS}

{RESUMO}

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) foram
incorporadas às cidades propiciando novas relações com o espaço
urbano. As tecnologias móveis, dispositivos, gadgets e aplicativos
que utilizam tecnologias baseadas em localização (LBT) e serviços
baseados em localização (LBS) possibilitam que um fluxo intenso de
informações seja transformado em uma nova forma de territorialização.
A arte contemporânea, entre tradições e identidades uniformizadas
pela globalização, tem papel fundamental na construção do imaginário
cotidiano neste contínuo processo de urbanização. Esta cultura, lugar de
experiências urbanas, constrói cartografias estéticas, como geoanotações
e narrativas na cidade. O artista-cidadão, utilizando-se da estética radicante
proposta por Bourriaud (2011), transplanta origens, inventa trajetórias,
ressignifica-se em suas errâncias.
{PALAVRAS-CHAVE}

Arte. Informação. Complexidade. Mídia locativa. Urbanidade.
{ABSTRACT}

The Information and Communication Technologies (ICT) have
been incorporated into the cities which allowed new relationships with
the urban space. Mobile technologies, devices, gadgets and applications
that use location-based technologies (LBT) and location-based services
(LBS) which create a intense flow of information is transformed into a new
form of territorialization. Contemporary art, inside the traditions and the
standardized identities by globalization, has a fundamental role in the
construction of everyday imagery in continuous urbanization process. This
culture, place of experiences build aesthetic cartographies, geoanotations
and narratives in the city. The artist-citizen, by using the aesthetic radicante
from Bourriaud (2011), transplants origins, invents trajectories, reframes
himself in their wanderings.
{KEY WORDS}

Art. Information. Complexity. Locative media. Urbanity.
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A cidade, como espaço para manifestações da arte, atua ora como suporte ora
como parte da estratégia estética, tornando-se ao mesmo tempo objeto e lugar. Enquanto
o espaço do cubo branco valida qualquer experimentação por sua neutralidade, a arte na
cidade ou a arte-cidade cria sinergia com a vida e nos permite perceber outras questões
estéticas. A arte na cidade abre mão do espaço expositivo e assume os riscos de diferentes
leituras promovidas por inserções de nossos cotidianos.
Ao dialogar arte e cidade, termos como espaço podem ser identificados em seus
vários aspectos qualitativos, o espaço natural - geológico, geográfico e demográfico;
o espaço construído - histórico, arquitetônico e social; o espaço ocupado – arte,
entretenimento, serviços, educação, produção, entre outros; o espaço de representação
- simbólico e cultural; e do espaço das mídias - móveis e locativas (SANTOS, 2008; LINCH,
2011; SANTAELLA, 1996; BAMBOZZI, BASTOS, MINELLI, 2010; BEIGUELMAN, LA FERLA,
2011). Estas múltiplas qualidades espaciais da cidade configuram o que chamamos de
ambiente urbano, lugar de nossas experiências cotidianas sob a perspectiva da cultura
digital.
{A EXPERIÊNCIA DA ARTE NO ESPAÇO}
Espaço, ambiente e paisagem, conceitos aos quais iremos nos referir, são
diversamente contextualizados na história da arte. Da representação enquanto
contemplação do espaço natural, de pintores paisagistas ingleses e impressionistas
franceses do final do século XIX, às vanguardas do século XX quando nascem outros
olhares sobre cidades, construiu-se uma nova natureza por acontecimentos como a
revolução industrial, as guerras e a crescente urbanização.
Para estabelecer um panorama estético-urbano de reflexão, identificamos obras
em que podemos observar como a arte e a cidade se retroalimentam em uma evolução
natural do físico ao comunicacional, do midiático ao digital. Neste panorama, breve porém
seminal, apresentamos expressões estéticas em que a cidade é, ora pretexto, ora suporte
ou a própria arte.
As apropriações artísticas no espaço urbano no Brasil originam-se pelas ações
de Flávio de Carvalho realizadas entre as décadas de 1930 e 1950. Como em 1931, a
Experiência nº 2, quando o artista vestiu um chapéu e percorreu no sentido contrário a
procissão de Corpus Christi, ou em 1956, com o New Look de verão em que Flávio de
Carvalho passeia pelo centro de São Paulo com vestimenta composta por blusa, saia, meia
arrastão e sandália de caráter andrógino, uma possibilidade para a moda dos trópicos
como noticiado na época.
No final da década de 1970, as intervenções aconteciam como forma de protesto
tanto político quando artístico. Entre eles, 3NÓS3, o grupo formado por Mario Ramiro,
Hudinilson Jr. e Rafael França que utilizava estratégias de ocupação e transgressão do
espaço urbano. Em Ensacamento de 1979, quando foram cobertos diversos monumentos
com sacos de lixo e Operação X-Galeria em que o grupo lacrou as portas de galerias da

{ 12 }
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cidade de São Paulo com lacres mimeografados com a frase “o que está dentro fica, o
2
que está fora se expande” . Naquele momento o grafite brasileiro ganha espaço na
cidade, sintetizado pelos estênceis da série Rainha do Frango Assado de Alex Vallauri, os
grafismos e personagens de Rui Amaral com forte influência da obra de Keith Haring. No
início da década de 1990, Os Gêmeos, (Gustavo e Otávio Pandolfo), ainda adolescentes,
desenvolvem grafites tipográficos que evoluíram para narrativas figurativas mais
elaboradas como conhecemos hoje.
Das obras site-specific de Robert Smithson – como Spiral Jetty - e reflexões
sobre o espaço entrópico nos 1970 à estética da contemplação e nomadismo anotado de
Richard Long – como A Five Day Walk de 1980; da obra The Legible City de Jeffrey Shaw
em 1989, onde o espectador pode interagir pedalando uma bicicleta ergométrica, com a
projeção de uma cidade digital de palavras em 3D ao longo de suas ruas, às fachadas e
outdoors com palavras de ordem de Barbara Kruger e Jenny Holzer, criaram diálogos entre
arquitetura e comunicação. Outros exemplos como De Krzysztof Wodiczko, os veículosmoradia para sem-tetos, em que os reconhecia como agentes urbanos, às projeções em
monumentos da Union Square, Nova Iorque, em que o artista dá voz esses moradores de
rua, verificamos o mesmo sentido de projeção de arte no espaço, como Steve Reich, City
Life, obra musical que traz uma síntese sonora do cotidiano urbano. A procura da tradução
de nosso tempo a cada época nas possíveis combinações de arquitetura, informações e
sociedade faz da relação da cidade como suporte e mídia, uma forte expressão estética.
O artista - indivíduo e cidadão - estabelece assim a construção crítica de um cotidiano e
identifica a essência da atual paisagem estética.
{OS ESPAÇOS PRIMORDIAIS}
As ações estéticas contemporâneas podem ser estabelecidas pelo uso e
apropriação do espaço urbano, bem como por esse mesmo espaço transposto em sua
extensão. Tal ato pode ser observado desde o nomadismo humano pré-sedentário até
as vanguardas artísticas do início do século XX, da ideia de psicogeografia de Gui Debort
à Land Art dos anos 1970 e 1980. Assim, arte não é só resultado de ato criativo ou seu
resíduo documentado, é trajetória urbana anotada em seu movimento, situação vivida
para a Internacional Situacionista ou arte = vida, segundo o movimento Fluxus.
O ato de atravessar o espaço nasce da necessidade natural de
mover-se para encontrar alimento e as informações necessárias
para a própria sobrevivência. Mas, uma vez satisfeitas as exigências
primárias, o caminhar transformou-se numa fórmula simbólica que
tem permitido que o homem habite o mundo. (CARERI, 2013, p.28 X)

2http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/home.php
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{ARTIGOS}

O homem quando se pôs em pé definiu o espaço com o olhar, tomou-o como
seu, definiu-o como paisagem. Esta ideia de paisagem incorpora espaços e extensões de
um território que podem ser apreendidos pela visão, construindo assim um panorama.
Este ser deixou de ser nômade, socializou-se, construiu abrigos e criou utensílios. Seus
espaços tornaram-se lugares, onde acontecimentos foram estruturados por repertórios
técnico e cultural daquela sociedade.
A errância primitiva continuou a viver na religião (o percurso como rito) e nas
formas literárias (o percurso como narração), transformando-se em percurso
sagrado, dança, peregrinação, procissão. Foi só no último século que o
percurso, ao se desvincular da religião e da literatura, assumiu o estatuto
de puro ato estético. Hoje se pode construir uma história do caminhar
como forma de intervenção urbana que traz consigo os significados
simbólicos do ato criativo primário: a errância como arquitetura da
paisagem, entendendo-se com o termo paisagem a ação de transformação
simbólica, para além de física, do espaço antrópico. (CARERI, 2013, p. 20)

Em definição, espaço é extensão ideal e sem limites, continente de todas as
extensões finitas, de todos os corpos ou coisas existentes e possíveis (SANTOS, 2008)
e que estabelece relações e distâncias entre objetos percebidos simultaneamente. É
construído de forma intuitiva e apriorística a partir da qual se organiza a experiência
sensorial de elementos que se relacionam e podem ser compreendidos. Um ambiente,
enquanto adjetivo, define-se como o espaço que envolve e constitui o meio, e enquanto
substantivo, como particularidades de um meio social, natural ou histórico que situa
uma ação. Um lugar qualifica-se pelo uso do espaço como potencializador da história
e da memória, com o acúmulo de vivência e utlização, um espaço antropológico. Um
não-lugar, segundo Marc Augé (1994), é um espaço provisório, transitório e efêmero
por onde circulam pessoas e bens. É produto do momento contemporâneo e pode ser
exemplificado por espaços como estações de trem e de metrô, aeroportos, rodovias, salas
de espera, centros comerciais, supermercados que são caracterizados pelo fluxo intenso
de pessoas configurando o excesso factual e a abundância espacial. O ambiente tornase socialmente significativo quando um indivíduo (ou grupo de indivíduos) percebe um
sentido estabelecido ou interpreta um significado pretendido daquele lugar.
A atual ideia de cidade foi construída em meio a diálogos sobre suas funções
sociais, políticas e estéticas em um discurso aberto que compreende práticas culturais
de uso e interações. A concepção do espaço urbano compreende questões complexas
em seu projeto e representação. É qualificada por sua estrutura ambiental, infraestrutura
técnica e tecnológica assim como por seus signos.

{ 14 }
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{ARTIGOS}

Modificando os significados do espaço atravessado, o percurso foi a primeira
ação estética que penetrou os territórios do caos, construindo aí uma nova
ordem sobre a qual se tem desenvolvido a arquitetura dos objetos situados.
O caminhar é uma arte que traz em seu seio o menir, a escultura, a arquitetura
e a paisagem. A partir dessa simples ação foram desenvolvidas as mais
importantes relações que o homem travou com o território.(CARERI, 2013, p.20)

{A CIDADE COMO SIGNO}
A prefiguração do espaço construído surgiu com a percepção da profundidade de
campo que estruturou a perspectiva no Quatroccento e evolui até hoje com a modelagem
digital que possibilita a criação de ambientes imaginados e virtuais. A representação,
estado em que o homem rompe com o mundo exterior, é o instante dos sentidos e
seus significados. Como primeiro elemento de mímese, este ser-humano não se separa
do espaço, sua imagem e presença individual tornam-se veículos ativos e significantes.
Como agente, recria e o enriquece com o uso de signos ora verbais, espaciais, ora táteis
e sonoros que vão compor o ambiente em uma poética de realidade. A união entre a
paisagem e a perspectiva relaciona a geografia ao ato de significação o que sugere a
relação entre espaço e objetos como um lugar construído pelo olhar. Acrescido pelo fluxo
de informações, estas superfícies e formas se transformam em ambientes indexados por
metadados que concebem uma nova paisagem, agora digital.
Compreendemos a cidade contemporânea através da vivência e do aprendizado
adquirido pelos sentidos. Estas informações geram o aprendizado em forma de linguagens.
Esta percepção, mesmo mediada, é experiência individual e subjetiva favorecida,
primeiramente, pelo fator sensorial e, posteriormente, transformada pelo intelecto. Pelas
linguagens identificamos o vocabulário de elementos urbanos básicos, organizados em
uma gramática compositiva, simultânea ideia de forma e de estrutura.
As relações e contrastes de conteúdo visual e/ou espacial constituem a substância
da percepção de totalidades por fenômenos inteiros e estruturados formando, assim, a
matéria-prima de toda informação que chega até nossos sentidos. A percepção da forma
e do espaço de inserção acontece em um processo sinestésico de associação de várias
sensações, construindo a visão como percepção do mundo exterior de modo global e
unificado.
3
As tecnologias móveis e locativas acrescentam camadas de interação
informacional nesse ambiente. Entre camadas potenciais e realidades, a construção
das paisagens – espaços, lugares e territórios – deverá considerar níveis de caráter
antropológico, sígnico e informacional. O estudo da cidade baseado na significação
sugere que a recepção específica varia de um determinado tempo para outro, atenuando
ou distorcendo convenções bem como sua associação com outras áreas do conhecimento.
3Mídias locativas são caracterizadas por meios de comunicação que permitem mapeamento, localização, geoanotação e realidade aumentada. São
usualmente acessadas por meio de tecnologias móveis como celulares, smartphones, tablets e notebooks.
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{O TEXTO URBANO}
As cidades permeadas por informação locativa são apresentadas como
palimpsestos, construídas por espaços compostos por camadas - geográfica,
arquitetônica, etno-histórica e tecnológica – em um fluxo dinâmico e constante de
informações. Encontramo-nos em um particular momento, uma época caracterizada pelo
excesso, superabundância factual e espacial. Este excesso de espaço é constituído pelo
encolhimento do mundo – globalização – provocando uma alteração da escala em termos
planetários por meio das concentrações urbanas e migrações populacionais, este fato
ocasiona a construção de não-lugares (AUGÉ, 1994). O indivíduo, como centro perceptivo
do mundo, torna-se referência para interpretar as informações que se apresentam
constituindo-se outra figura de excesso. Assim como um texto escrito, a cidade pode ter
inúmeros autores. Esta vivência individual anotada pluraliza as narrativas urbanas.
Ao criarmos a intersecção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
e a cidade, ampliamos seu uso e significância, tornando-a lugar de cultura renovada e
intensa evolução. Esta experiência amplia nossa percepção e a própria linguagem da
cidade. As tecnologias móveis e locativas em explorações e ressignificações do espaço
urbano, tornam a experiência do ambiente urbano personalizado e único. A cidade
contemporânea é instrumento poético da escrita pessoal em que camadas de dados
ampliam seu uso em tempo real. A relação de nosso cotidiano com as tecnologias móveis
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permite leituras simultâneas que ampliam a ideia de cidade como lugar de estimulação
da produção cultural. O fluxo de informações locativas constrói, desconstrói e reconstrói,
continuamente, os espaços de uso e de trânsito em uma eterna consubstanciação.
O imigrante, o exilado, o turista e o errante urbano são, no entanto, figuras
dominantes da cultura contemporânea. O indivíduo deste inicio do século XXI
lembra, (...), essas plantas que não contam com uma raiz única para crescer, e sim
avançam para todo lado nas superfícies que lhe aparecem, prendendo-se, como
a hera, por meio de várias gavinhas. A hera é um vegetal radicante, porque faz
nascer suas raízes à medida que avança, ao contrário dos radicais, cuja evolução
é determinada pelo ancoramento em algum solo.” (BOURRIAUD, 2011, p. 49)

A cidade, nesse contexto, um ambiente imersivo e multimídia, é composta por
superfícies tangíveis, fluxos de informações e signos em movimento que propiciam ao
indivíduo, processos contínuos de desenraizamento. Assim, a cidade é vista como um
local de encontro de culturas e comunidades que reflete uma estrutura modular onde
sistemas físicos e digitais fundem-se. A paisagem contemporânea é fruto de estética
radicante definida, por experiência, desterritorializante, uma construção complexa
de novas cartografias pelo indivíduo a partir de fragmentos identitários, aqui, agora e,
potencialmente, em todo e qualquer lugar.
{A CIDADE COMO EXPERIÊNCIA DE ARTE}
Nas últimas décadas presenciamos mudanças que apresentaram novas e possíveis
ideias de sociedade e territorialidade que ampliaram as formas de uso e representação
do ambiente urbano em termos de legibilidade e potenciais narrativas. As imagens
captadas em tempo real por câmeras e sensores instalados nas cidades, coloca-nos sob o
olhar do Big Brother em meio à multidão (BOURRIAUD, 2011). A cidade nas mídias, entre
ficção e realidade, apresenta-se como espaços imaginários ora em narrativa linear ora em
narrativas não-lineares construída pelos espaços fragmentados que permitiram novas
idealizações urbanas.
A ideia de paisagem hoje, leva-nos a considerar as possibilidades do pensamento
sobre nosso estado global e seus desdobramentos identitários. Uma estética da
globalização – segundo Bourriaud (2011) – radicante, em que o universalismo do
movimento moderno é relativizado fazendo surgir a postura de desenraizamento
constante, que requalifica nossas origens durante um trajeto errante, é uma imagem que
completa nossas necessidades no espaço urbano.
Andar como um ato criativo e cognitivo capaz de transformar, física e
simbolicamente o espaço natural em lugar antrópico (CARERI, 2013). Nosso percurso no
espaço constrói narrativas configurando uma paisagem que se apropria de características
de sua origem cultural integrada ao trajeto percorrido. Esse nomadismo não se refere
apenas ao deslocamento físico mas aos espaços de criação. Os vários elementos de
composição formais - cores, tipografias, placas de trânsito, fachadas de lojas e empresas,
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cartazes e painéis publicitários e informais – como pixações, grafites e ocupações
intencionais – contribuem para as particularidades dessa vivência. Na prática, a obra de
arte de estética radicante pode ser criada pelas inserções de conteúdos cartográficos
(mapas, geolocalizações e realidade aumentada), da antropologia urbana (história oral
e escrita das pessoas e dos lugares) e da cultura pessoal (fotografias, vídeos e anotações
localizadas) em narrativas pessoais e compartilhadas. E pontencializada quando se utiliza
de aplicativos locativos como Panoramio®, Instagram® Twitter®, Tinder®, GoogleNow®,
Streetmuseum®, 7scenes®, entre outros. Impressões, comentários e poéticas que
configuram nossas paisagens, paisagens culturais de características efêmeras e transitórias.
{AS ESTRATÉGIAS DA ARTE E A PERCEPÇÃO DA METRÓPOLE}
Ocupar a cidade como ambiente estético ou obra de arte não é nada novo,
mas possibilitar a construção de narrativas em sua qualidade primordial instiga outros
caminhos vivenciais. Os processos estratégicos de significação e informação em uma
cidade, seus elementos e instrumentos de criação digital - móveis, locativos e aumentados
- permitem novas experiências estéticas definidas pela criação individual, coletiva e
autoral. A relação sensorial e utilitária individual torna este ambiente como um sistema
cartográfico de realidade fluida e potencial. Os contrastes urbanos e suas relações com as
novas tecnologias, a identificação de ecossistemas de comunicação e interação, solicitanos uma estética que possa expandir o imaginário cotidiano. Esta arte apresenta-se a partir
das estruturas físicas da cidade trazendo modos diferentes de compreender a vida urbana.
O que entendemos como cidade, lugar social construído de materialidade e
significados, mostra-se como contexto e conteúdo em narrativas que possibilitam novas
leituras e usos. O indivíduo, cidadão e artista, ao observar esta evolução podem identificar
novos valores como componentes para estruturar seu cotidiano e a própria paisagem
contemporânea. Assim, nossas cidades se apresentam como ambiente de agenciamento
que o instiga a agir. Uma possibilidade de ação e poder que reconfigura a cidade como
lugar de cultura renovada. A ideia de urbanidade enquanto estética cotidiana é ambiente
em permanente estado de reconfiguração.
A metrópole, não mais como arranjo de espaços formais construídos, é lugar de
crítica à massificação e simulações da sociedade contemporânea (ARANTES, 2005), aos
aspectos modernos do início do século XX, baseados na construção perceptiva da forma
e do universal, aos desdobramentos posteriores centrados na significação e simulações,
à essência crítica e política da arte atual e às possibilidades de expressão midiática, as
dicotomias arte-cidade e cidade-arte são construídas por processos contínuos e alternados.
Experienciar este ambiente cotidiano é considerá-lo como um espaço de narrativa de
estética móvel e identitária, uma experiência radicante.
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{RESUMO}

O artigo visa contribuir para a caracterização da obra ou imaginário
artístico de Artur Lescher. Destaca que a pureza de suas formas resulta de
estruturas não compositivas, embora integre sua gramática, elementos
de tensão, tanto entre materiais em uma mesma obra, quanto entre as
obras uma vez dispostas na galeria. Procura associar, ainda, essa gramática
a uma semântica, relacionando-a ao imaginário infantil, pois algumas de
suas formas reenviam a brinquedos antigos, enquanto outras, à ideia de
repetição, própria ao jogo. Face a essa obra de matriz construtiva, que
se abre, contudo, à alegoria, o fruidor é instado a desentranhar o enigma
da imagem, no intento de aplacar a inquietude que resulta daquilo que,
sendo familiar é também estranho (Das Unheimliche). É nesse aspecto que
reside o poder de negatividade, de crítica social ou política de sua arte.
{PALAVRAS-CHAVE}

Artur Lescher. Arte Brasileira. Arte Construtiva. Gramática. Alegoria.
{ABSTRACT}

The article aims at contributing to the characterisation of the works
or artistic imagery of Artur Lescher. It highlights the purity of its forms that
results from non-compositional structures while integrating in its grammar
elements of tension, both between materials in the same work and among
the works in the gallery they are once arranged. It also associates this
grammar to semantics, relating his works to the child’s imagination, since
some of its forms refer back to old toys, while in others refer to the idea
of repetition, to the game itself. Given this array of constructive work that
leads, however, to the allegory, the spectator is asked to unravel the puzzle
image, in an attempt to quell the unrest that results from what is also
familiar and strange to (Das Unheimliche). It is in this aspect that the power
of negativity, social or political criticism of his art resides.
{KEY WORDS}

Artur Lescher. Brazilian art. Constructive Art. Grammar. Allegory.
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Procurarei ordenar impressões amealhadas nas exposições de Artur Lescher de
1986 a 2013, no intento de contribuir para a caracterização de sua obra ou imaginário
artístico. De início, recordo depoimento do artista no qual dizia que há em seus trabalhos,
quando os considera em conjunto, sem sobra ou resto, “uma gramática” (LESCHER, 2005,
s/p.). Sem prescrever, tentarei caracterizá-la recorrendo quando necessário a artistas com
os quais Lescher respira ar de família, para no jogo de suas semelhanças e diferenças,
evidenciar a singularidade dessa gramática.
São evidentes no artista design e desígnios próprios. Seus trabalhos, intento e
traço, são claros, limpos, de boa forma – de gestalt cristalina - na tradição da arte construtiva.
De seus projetos, executados com precisão arquitetural, resultam formas mínimas, exatas,
quase irredutíveis, sem excesso, ornato ou adorno, em diversos materiais. Sem o intuito
de reduzi-las a epigonismo, haja vista que essas formas são o avesso de todo maneirismo
ou efeito fácil, pois nada nelas é efeitismo, é possível situá-las – no meio artístico no
Brasil – face à arte concreta; ou, mais genericamente, à arte construtiva dos anos 1950 e
1960 que aliou a experimentação artística ao primado da construção, herdados de Max
Bill e Piet Mondrian. Formou-se no país, desde então, uma tendência construtiva na arte,
como se sabe, que reuniu artistas tão diversos como os do Grupo Ruptura, de 1953, como
Hércules Barsotti, Hermelindo Fiaminghi, Judith Lauand, ou Mauricio Nogueira Lima; e do
Grupo Frente, de 1955, que se desdobraria na arte neoconcreta de Hélio Oiticica, Lygia
Clark, Reinaldo Jardim, Franz Weissmann ou Amílcar de Castro. Recorde-se ainda que a
esses grupos de São Paulo e Rio de Janeiro, somou-se, no curso do tempo, na constituição
dessa linhagem construtiva da arte, artistas tão diversos como Lygia Pape, que integrou
o movimento neoconcreto, de 1959, e Waltércio Caldas ou Carmela Gross, que nos anos
1970 aproximaram a arte construtiva tanto da pop art como da conceptual art.
É possível, portanto, situar Artur Lesher (sem h, nele, significante desnecessário,
puro gasto a fundo perdido como já aludiu outro Arthur) nessa tradição construtiva;
mas com o senão de que sua arte não é concreta, neoconcreta, tampouco popcreta,
lembrando o artifício dessas taxionomias de viés positivista, defendidas no calor da
hora vanguardista por artistas e críticos com régua ou pena em riste (NESTROVSKI, 2002,
p.15). Tampouco, nada contribui dizê-lo minimalista, para evocar outro ismo, embora em
algumas obras suas haja seriações (como nas de Luiz Sacilotto, ou nas primeiras obras de
Waldemar Cordeiro ou Hermelindo Fiaminghi); porque mesmo quando a forma matricial
em Lescher é cubo, caixa ou cilindro – como, nesse último caso, em “Armadilha para Baby”
de 2002 – o efeito não é o da repetição mecânica de uma mesma unidade como ocorre
nas faixas, caixas, lâmpadas ou tijolos de Frank Stella, Donald Judd, Dan Flavin, ou Carl
André, respectivamente. Pois a seriação de unidades idênticas, dispostas a intervalos
regulares, marca da mininal art, produz como efeito a monotonia; enquanto as formas de
Lescher surpreendem pelo ineditismo de suas configurações, em função de uma espécie
de détourne ou desvio, resultante da produção de tensão, como veremos, em formas tão
concisas. Além disso, essas formas não se limitam a ostentar sua própria materialidade
como certa arte minimal que, segundo alguns críticos, teria assassinado a metáfora.
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Porque perante suas formas puras o fruidor não vive a experiência da assemia, enquanto
tabula rasa do sentido, mas, ao contrário, a do fluxo incessante de significação, no sentido
da alegoria. Não se pode afirmar, também, que sua obra seja conceitual, uma vez que sua
materialidade não se reduz à condição de suporte sensível para a veiculação de uma ideia,
seja sobre a própria arte como em Ad Reinhardt ou Joseph Kosuth; sobre o espaço da
natureza ao modo de Michael Hezer,
ou Robert Smithson; sobre a cidade,
como em Daniel Buren ou Christo;
sobre a mitologia do artista ao
modo de Joseph Beuys; ou, por fim,
sobre o comportamento, no sentido
existencial ou contracultural, como
em Yoko Ono ou o grupo Fluxus.
É evidente, no entanto, que
as obras de Lescher possuem algo
de minimal se tomamos o termo
como formas elementares - como
osso, só essência. Pois são formas
mínimas, como dizíamos, em razão
de sua limpidez ou inteireza que
adquirem, nele, dimensão ética. Em
outros termos, há em suas obras,
como em artistas aparentados, uma
imbricação entre os planos ético,
Fig.1. LESCHER, Artur: “Artur Lescher”. São Paulo: Cosac &
estético e técnico que remonta,
Naify, 2002. Fotógrafos: Rômulo Fialdini, Fausto Chermont,
vale frisar também aqui, ao projeto
Domingues MarK James Timoner e Victor Facciola.
moderno da arte construtiva. Por
ora, basta destacar, no entanto, que suas formas são puras, na palavra de ordem das
vanguardas históricas, no sentido de que nelas “Il n’y a point de détails dans l’exécution”,
como afirmava Paul Valéry a propósito do arquiteto Eupalinós (Valéry, 1996, p.99). Insisto:
sua obra não é maneirista porque não busca o procedimento meramente eficaz; mas
essencialista, posto que Lescher firma fé em forma sem resto.
Só siso engendra essa gramática de formas limpas ou polidas. Nelas não se veem,
muita vez, emendas e tampouco composição ou hipotaxe, pois não há subordinação de
elementos. Recorde-se, por exemplo, de “Pião” (fig.1), de 1993, e “Elipse”, de 2002. Nessas
obras, o todo não é a soma de partes, pois só há todo sem partes. São obras, em suma,
inteiriças, como também “Barca” e “Mar”, de “In door landscape”, também de 2002. Afinal,
não há nelas centro ou ponto focal em cuja direção suas partes estariam voltadas, ou em
relação ao qual seriam dispostas, o que nos remete, também nesse aspecto, sem sombra
de emulação, ao intento de certos artistas norte-americanos dos anos 1960, de evitarem a
“composição relacional, baseada toda no equilíbrio de elementos”, característica segundo
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Frank Stella da “arte europeia” até então. Em síntese, destaco que a pureza das formas de
Lescher resulta de estruturas não compositivas, embora integre sua gramática, elementos
de instabilidade ou tensão, tanto entre materiais em uma mesma obra, quanto entre as
obras uma vez dispostas na galeria.

Fig. 2 LESCHER, Artur: “Artur Lescher”. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
Fotógrafos: Rômulo Fialdini, Fausto Chermont, Domingues MarK
James Timoner e Victor Facciola.

Essa tensão que não se resolve em composição, enquanto unidade na
multiplicidade de elementos, pode ser evidenciada por verbos que indiciam uma
efetuação da forma. 1. Cortar: “Elipses” (fig.2), de 2001, no Campus da Universidade Cruzeiro
do Sul, são elipses não apenas porque figuras geométricas, ou lugares geométricos,
mas também porque nelas há supressão de parte (como na elipse enquanto figuras de
estilo na literatura). São elipses, enfim, porque há secantes - arco ausente. 2. Sulcar: Do
carretel ou arado em “Sem Título” (ou “Daqui para mais além”), exposto na Tomie Othake,
em 2006, situado entre objeto, escultura e instalação, resulta – supondo certa recepção
- lavra geométrica ou sulco concreto. Nessa charrua, a tensão está no rasgo exato, aqui
imaginado, do ancinho no chão.
Estreitando a relação com a literatura, ou mais precisamente com a poesia, podese ainda supor que o sulco do arado deixe desenhado no chão o poema “terra” de Décio
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Pignatari (Pignatari, 1996, p.126). Paralelo que se justifica, a meu ver, porque Lescher
enfatiza, em outras obras, a palavra enquanto materialidade do significante, na tradição
da poesia concreta; como se evidencia tanto na escritura abrasiva da vídeo-instalação
“Memória”, de 1998; quanto nas imagens-enigmas da instalação “Arte/Cidade 2”, de 1994:
o vapor; o brás, o peixe; o encontro das águas e a poesia”, em parceria aberta com Lenora
de Barros; Cássio Vasconcelos e Renato Cury. 3. Encravar: Em mega-estruturas como
“Diálogo: 0X0” exposta, em 2000, no Memorial da América Latina; ou em “Cote à Cote”, na
CAPC Musée de Bordeaux, em 2001, a tensão é fruto do encrave de peças macho-fêmea
como se diz em marchetaria, pois não decorre de puro ajuste – como em um simples
puzzle - mas de encaixe por perfuração. 4. Alçar: Nos “Aerólitos”, de 1987, exposto no
pavilhão de Oscar Niemeyer, na XVII Bienal Internacional de São Paulo, assim como na
peça “Sem Título”, de 1998, exposta na galeria Roesler, têm-se formas suspensas, que
gravitam no espaço de exposição. 5. Picar: As “paisagens mínimas”, da mesma exposição,
são obras que remetem a estalactites, lanças, agulhas ou raios, pois, destituídas de peso,
ou, extremando, situando-se no limiar do imaterial, só apontam para o piso. 6. Desenrolar:
“Cachoeira”, de 2006, obra que é faixa que se desdobra, ou “Rio-Máquina” de 2010 que é
“malha de aço derramada, como dobra que flui por cilindros de aço pelo chão” (Braga,
2008). É no efeito de fluxo contínuo dessas lâminas de metal, de pororoca da engenhoca,
que reside, nesse último caso, a tensão da obra. De modo análogo, a fruição do observador
que se desloca ao seu redor também se desenrola, mas como sensação bruxuleante, que
nunca cessa, em função do reflexo de luz nas chapas metálicas, como em um espelho
d´água; remetendo, aqui, ao efeito óptico, ou cinético, de Jesus Soto ou Jules Le Parc.
Essa enumeração de ações, indiciada nos verbos, que introduzem tensão, como
elemento gramatical, é apenas indicativa. Pode-se também associar essa gramática a
uma semântica, relacionando as obras de Lescher ao imaginário infantil. Essa ênfase em
“figuras da infância” pode significar, no artista, “libertação – enquanto reação à banalização
de uma existência insuportável”, na caracterização da brincadeira por Walter Benjamin
(Benjamin, 2002, p. 92). Recuando ao “Pintor da vida moderna”, pode-se evocar ainda a
afirmação de Baudelaire, na aurora da modernidade, em chave romântica, que o “gênio é
a infância redescoberta sem limites” (Baudelaire, 2010, p.28); o que comprovariam, cabe
acrescentar, no correr da arte moderna do século XX, as obras de Marc Chagall, Joan Miro,
Henri Rousseau, algum Paul Klee, certo Pablo Picasso, César, Niki de Saint Phalle; ou Jean
Tinguely.
Essa semelhança entre as obras de Lescher e os brinquedos ou jogos infantis à
moda antiga é visível tanto do ponto de vista da forma como, no caso das peças modulares,
na ideia de repetição - que é próprio ao brincar ou ao jogo. Nada torna a criança mais feliz,
afinal, do que, outra vez, rodar o pião, soltar o balão, desenrolar o carretel, subir e descer
escada, ou lançar a espada, raio, ou cometa como se fosse Deus ou Zeus. Pois
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a obscura compulsão por repetição não é aqui, no jogo – diz Benjamin –
menos manhosa do que o impulso sexual no amor (...) De fato, toda e qualquer
experiência mais profunda – continua o filósofo – deseja insaciavelmente, até
o final de todas as coisas, repetição e retorno, restabelecimento da situação
primordial da qual ela tomou o impulso inicial (BENJAMIN, 2002, p. 96).

Destaque-se ainda que para Benjamin “entre todos os materiais, nenhum é
mais apropriado ao brinquedo do que a madeira” - material usual, ao lado do metal, em
Lescher – “em virtude de sua resistência” (Idem, p. 93). Por fim, assinala o autor que “quanto
mais ilimitadamente a imitação se manifesta nos brinquedos tanto mais se desvia da
brincadeira viva”, o que nos permite aproximá-los, do caráter sintético, nada anedótico,
ainda que alusivo, das peças do artista (Idem, p. 97).
Nesse sentido, “Aerólitos”, de 1987 reenvia a balão de Julio Verne, pipa, ou
Zepelin. Nas “Apropriações” do Paço das Artes, em 1990; ou em “Sem Título”, de 1991, na
galeria Milan, temos grade, em madeira e ferro, que remete à cerca, portinhola ou portão;
estrado de cama, ou engradado de refrigerantes. Outras obras, sem títulos, evocam caixas,
gavetas, escaninhos, que remetem ao fascínio das crianças pelos esconderijos; há ainda
peças que sugerem setas, flechas, lápis, varetas ou raios; e entre as obras, com títulos,
temos “Escada” (fig. 3), de 1998, que remete à escada; ou, ainda “Pião”, de 1993 que envia a
pião; ou, por fim, “Ditirambos”, de 1993, caniço de areia, que alude à flauta de Pã.

Fig. 3 LESCHER, Artur: “Artur Lescher”. São Paulo: Cosac &
Naify, 2002. Fotógrafos: Rômulo Fialdini, Fausto Chermont,
Domingues MarK James Timoner e Victor Facciola.
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Destaque-se, ainda, como elemento da gramática de Lescher, que mobiliza o imaginário
infantil, suas “casas”; como as abrigadas, em 1991, na Galeria Milan: tanto as dispostas
no chão com telhado de duas águas, como as “casas-ninhos”, relevos junto à parede.
Face a essas casas é possível afirmar, aproximando a atividade artística da filosofia da
desconstrução, que Lescher quebra a articulação de um “signo-sistema”, na expressão
de Jacques Derrida - entendido, aqui, como o quadrado ou cubo: signo de base das
vanguardas construtivas - para investigar em que medida essas formas geométricas
podem, ainda, ser desdobradas, segundo sua própria estrutura, em imprevistas formas
artísticas, no presente: ou seja, pós-tudo, ou ainda depois do fim das vanguardas artísticas.
Tome-se a “casa”, com telhado de duas águas, máquina de não morar, posto que
lacrada, em madeira e zinco. Nessa “casa”, Lescher incorpora do funcionalismo arquitetônico
de extração geométrica, sua atuação instrumental no espaço; mas, simultaneamente, em
um libelo anticorbusiano, rejeita-o, ao lacrar a casa, tornando-a antifuncional. Sua casa é
assim, paradoxalmente, fria, posto que clausura feita de módulos, e “casa-síntese” ou “casaarquétipo”, como notou Aracy Amaral; ou seja, casa-imago-infantil como a dos jogos de
armar de arquitetos mirins (Amaral, 2002, p.7). Essa efetuação, não destituída de ironia,
em relação à tradição da arquitetura de viés “racionalista” permite, inclusive, aproximar a
casa de Lescher da arquitetura da desconstrução de Peter Eisenman ou Michael Graves.
Nesse sentido, a crítica interna ou imanente dessa tradição – haja vista que o artista se
insere, como vimos, nessa linhagem da arte geométrica e construtiva da qual derivou
o funcionalismo arquitetônico - é visível também no “construtivismo favelar” de “Sem
Título” (ou “Se Movente”), em madeira e zinco instaurado no prédio da Bienal, em 1989
(COCCHIARALE, 2010, p.30). Temos aqui palafita de extração popular ladeado por pilotis ou
pilastras do “prédio do IV Centenário”, de extração lecorbusiana. Relação que nos remete,
até mesmo, aos “Penetráveis” dos 1960 ou 1970, de Hélio Oiticica; ou seja, à arquitetura
das favelas apropriada pela estética construtiva de Mondrian. Por fim, a desconstrução
dos elementos tectônicos da arquitetura moderna é perceptível na acidez das colunas
com fuste e capitel menos que dórico, posto que tosco, erguidas inutilmente, como um
Atlas sem emprego, em “Sem Título”, de 1991, na Galeria Millan. Trata-se de colunas junto
à parede, de ferro, zinco e papelão, que como a arquitetura historicista dita pós-moderna
de um Charles Moore, remete, em chave irônica, à arquitetura clássica, neoclássica, ou dos
“grandes líderes” (Füehrerarchitektur).
Essa relação de Lescher com a arquitetura não se resume, entretanto, à
desconstrução do funcionalismo, pois suas obras intervêm também no próprio espaço
expositivo. É o que ocorre nas instalações “Aerólito”, de 1987, ou “Se Movente”, de 1989,
que atuam na estrutura do pavilhão da Bienal de São Paulo, ou em esculturas sem título
(aqui consideradas como “campo expandido” no sentido de Rosalind Krauss) que atuam,
em diversas mostras, sobre o cubo branco da galeria. As obras de Lescher, em suma,
atuam sobre o espaço, ou antes, o constituem; pois não são instalações em espaços já
dados, como galeria ou museu, mas “instaurações” - no achado verbal do artista Tunga - de
espaços qualitativamente diversos. Limito-me, no momento, a pensar essa “instauração”,
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ou positividade atribuída por Lescher ao espaço circundante em relação às obras de
Waltércio Caldas. É possível aproximar, por exemplo, a escada em metal cromado do
artista (“Escada”, de 1998) das esculturas de Caldas em aço inoxidável, em ferro de pouca
espessura, em tiras de madeira ou até em fios de lã ou nylon. Porque, nos dois casos,
temos desenhos tridimensionais que conduzem o olho de cá para lá, impedindo-o de
fixar-se num ponto que o ancore. Em Caldas, temos lâmina de vidro sustentada por fios de
nylon, e, em Lescher, lança de madeira que pende do teto com cabo de aço (“Sem título”,
1998), sendo que nos dois casos, as duas peças – fio ou lança - jamais tocam o chão. E mais:
face às grafias no ar de Caldas, ou, no caso de Lescher, frente às obras mínimas distribuídas
no espaço da galeria, o olhar errante do observador de tanto experimentar as distâncias,
acaba por atribuir densidade ao vazio. Centrando-se no lapso entre as linhas, em Caldas, ou
entre as peças, em Lescher, ou seja, dissolvendo a compacidade do mundo, o observador
faz do espaço que circunda as obras, ou da distância que as separa, “presença”. As peças de
Lescher e Caldas incitam, assim, o observador a ressemantizar o entorno, à medida que se
desloca pelo espaço da exposição, mas não a deslanchar suas vivências pela participação
sensório-motora, no sentido da tradição de raiz neoconcreta que remonta às proposições
de Lygia Clark, Lygia Pape ou Hélio Oiticica dos anos 1960.
Dito de outro modo: face às figuras filiformes, aríetes ou aguilhões, de Lescher, como as obras expostas na galeria Roesler, em 1998 - o observador mede a contração, por
exemplo, do espaço entre a ponta da agulha e o chão, sua distensão acima dele, e a tensão
entre a ponta da agulha e o teto, e, então, os relaciona ao entorno sempre em busca do
segredo da leveza. Tanto em Lescher quanto em Caldas há, portanto, a busca do mínimo,
acentuada pela ausência da cor, salvo nas obras em azul e verde em sal marinho ou sal
de cobre, de 1993 e 1995. Para caracterizar essas obras que dão positividade ao vazio,
pode-se evocar como figuras a reflexão de Lucrécio, que introduziu o vácuo no coração
da matéria; a ontologia negativa de Lacan que rasgou o ser com sua falta simbólica; a
brancura da página de Un Coup de Dés de Stéphane Mallarmé, poema fechado à prosa do
mundo, porém aberto ao espaço sem nome; “O quadrado branco sobre fundo branco”, de
Kasimir Malevich; ou, por fim, o silêncio de John Cage.
No tocante aos materiais, Lescher utiliza, entre outros, madeira, ferro, zinco,
bronze, porcelana, fotografia, lona vinícola, sal marinho, sal de cobre, areia, e até mesmo
luz, hélio e água. Por vezes, há incrustação de materiais como em “Sem título” de 1990, e
“Sem título” de 1991, em que aço e motor elétrico, no primeiro caso, e cilindros de ferro,
no segundo, são envolvidos em gradis de madeira; ou em “Armadilha para Baby” , de 2002,
já citado, em que a madeira é envolta por porcelana. Em outras obras, os materiais são
apenas justapostos como “paisagem interior (In door landscape)” em que madeira (casco
de barco) ladeia água em lona (onda). Mesmo ocorrendo, nesses casos, combinação
(amálgama ou justaposição) de materiais, não há que se falar, no artista, do procedimento
da bricolage indiciando pensamento mágico, ao modo dos bric-a-brac dadá ou naif. Vale
destacar, também, que em trabalhos como “Sem Título”, de 1993 e “Sem Título”, de 1995,
Lescher emprega materiais que passam uns nos outros, como ferro, sal marinho e sal
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de cobre; ou seja, nessas obras a passagem do tempo exsuda da vida da matéria. Nessa
direção, associando mutações alquímicas a alterações de ânimo, Paulo Venâncio alude à
“vontade do ferro” ou ao “humor da madeira” nas obras do artista; ou, ainda, a propósito
dos materiais, refere-se ao “metal líquido” de “Rio-Máquina”, de 2010 (Venâncio Filho,
2008, s/p.).
Essa ênfase na vida dos materiais imersos na torrente do tempo – presente
também na escritura calcinada da vídeo-instalação “Memória”, de 1998 - não aproxima,
todavia, as obras de Lescher da arte processual, ou da arte como formless no sentido de
Yve-Alain Bois ou Rosalind Krauss; porque há, nelas, container ou grade que contém a
matéria impedindo-a de verter-se no entorno. É preciso examinar, e de modo análogo,
como se articula, no imaginário do artista, a relação entre o artifício (tékhne) e a natureza
(phýsis); ou, ainda, a relação entre o mundo da máquina (metonímia para a racionalidade
instrumental, técnico-científica, no sentido de Theodor Adorno ou Max Horkheimer) e o
mundo natural, manifesto nas obras citadas, na passagem do tempo nos materiais.
Essa relação é nítida em “Rio-Máquina”, de 2010, em que malha de aço inoxidável,
suspensa por cilindros metálicos, flui caudalosamente. Nessa queda de aço há algo de
engenharia gaiata; de máquina-irônica ou de “inutensílio”, no sentido de Marcel Duchamp,
Francis Picabia; ou Jean Tinguely; ou, ainda, dos bichos metálicos de Lygia Clark. Nessa
instauração, elaborada com fino rigor construtivo o artista parece tirar séria onda (como
em “Sete ondas” de Amélia Toledo, de 1995) da aposta cega nos poderes supostamente
emancipadores da racionalidade técnico-científica. Não existe, portanto, nessa obra de
matriz construtiva o encômio da técnica ou da máquina, seja da linha de montagem
no sentido fordista, ou da robótica, pós-fordista; pois o que se tem é máquina irônica:
uma forma híbrida, magma entre o mundo mecânico e o mundo orgânico – indiciada no
próprio título: “Rio-Máquina” – que opera, acidamente, em chave lúdica. Pode-se perceber,
também aqui, o procedimento do desvio; pois essa obra assume o mundo da máquina
para efetuar uma crítica ao imaginário futurista e funcionalista, como na casa-clausura,
já citada; ou ainda, em “Aerólito” que figura a visão de futuro que se teve no passado, ou
seja, de futuro do pretérito: a única visão possível de futuro, segundo, alguns autores, em
tempos pós-utópicos.
Esse desvio em relação à utilidade dos objetos faz com que das obras de Lescher
resulte como efeito, o insólito: Casa sem porta; escada a Lewis Carroll; Pião parado;
pilar que é só cenário; metal-líquido, entre outros, produzem estranhamento (“Das
Unhheimliche” ou “esquisita familiaridade”, no sentido de Sigmund Freud, Franz Kafka,
ou E. T. A. Hoffmann) (Freud, 2010, p. 358). Esse efeito de inquietude não é, contudo, o
mesmo dos objets trouvés, pois suas obras são construídas regiamente segundo projeto;
e, nesse aspecto, nada possuem de dadá ou neodadá; ou seja: embora compartilhem com
as vanguardas oníricas ou destrutivas, a crítica ao descarrilamento da razão científica em
sua pretensão em quantificar a vida, dessas se distanciam, pois se fundam, em aparente
contradição, em design construtivo. Frente à estranheza dessas obras, que nunca soçobra,
o observador reage, muita vez, com um sorriso, que não é nem riso desbragado, nem riso
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mascado; mas discreto esgar de lábios de quem, intrigado, teve o imaginário acionado pela
“vertigem de analogias”, como diz Valéry (Valéry, 1991, p. 139). Dito de modo brutalista: o
fruidor da obra de Lescher, que não é simbólica, mas alegórica – tomando-se a alegoria,
aqui, como usina de sentido - deve desentranhar o enigma da imagem, no intento de
aplacar a inquietude que resulta daquilo que, sendo familiar, é também estranho.
É o que está presente também, em suas últimas obras, como “Inabsencia” : uma
cúpula invertida de 12m x 14m, em latão e madeira, que ocupou em 2012 o átrio octogonal
da Pinacoteca do Estado de São Paulo, revestido por uma claraboia desde sua reforma de
1998. É uma instalação em site specific, que remete à majestosa cúpula neorrenascentista
projetada, mas nunca edificada, por Ramos de Azevedo, para o antigo Liceu de Artes e
Ofício, inaugurado, incompleto, em 1900. Esta cúpula cujos arcos convergem para uma
agulha central metálica – forma recorrente em Lescher - que aponta não para o céu, mas
para o chão, produz, também aqui, estranhamento, pois o observador toma de início esta
inversão por mera bizarria. Só no curso da observação, quando imaginariamente devolve
o objeto ausente (a cúpula de Ramos de Azevedo) ao edifício, tal inversão se muda em
mirabilia. Este espelhamento que afeta a percepção que o observador tem do espaço
circundante também está presente, porém de outro modo, na obra de 2011, “Pantográfico
#2”, da série “Metaméricos”. Nesta obra a dobra não resulta da relação entre o dito “real”
e o “projetivo”, como na especularidade de “Inabsencia”, mas do caráter expansível e
retrátil de um pantógrafo, aparelho de origem seiscentista, articulado por dobradiças que
permite, como se sabe, ampliar ou diminuir desenhos. Nestas obras, temos diferentes
níveis de dobras que mobilizam, nas palavras de Lescher, o “pensamento pantográfico” do
observador, ou seja, sua “capacidade de estender e retrair o pensamento”, ou, como aqui
preferimos, o rio corrente das significações, em busca de decifrações.
Em vinte e cinco anos de atividade, Lescher construiu, em vários materiais, uma
obra una e múltipla a partir de projetos certeiros dos quais resultaram formas depuradas,
matutadas, substantivas. Tudo, nele, é claro e parece fácil. Lescher parece nutrir, em suma,
desprezo pelas coisas vagas, porque nada em sua obra é volteio, diadema ou corolas. Não
há que se falar, nele, em modismo ou pavoneada: “Certamente, o fácil o enfada. E é o
difícil que o guia” (Paul Valéry via Augusto de Campos) (VALÉRY, 1984, p. 72). O fácil é o
espetaculoso, o pomposo. O difícil é a pureza, o rigor: a forma aberta, clara. Sua obra é,
enfim, admiravelmente exata: mas “que há de mais misterioso”, enigmático ou primaveril
- como indagava Valéry - “que a claridade?” (Idem, p. 75). Dessa gramática salta, nessa
direção, claro enigma, pois o artista introduz em cada forma um desvio ou tensão, como
vimos, que, impedindo a pronta significação, abre-a à alegoria.
A obra de Lescher está entre as raras que enfrentam questão cara à teoria da arte,
a saber: a do destino ou sentido da imagem (ou forma artística) na contemporaneidade.
Sua busca é a de um signo que escape ao simulacro, na expressão de Jean Baudrillard,
furtando-se, desse modo, à hiperrealidade dos signos, ou ainda, à pletora de imagens
estandardizadas que, paradoxalmente, produzem cegueira em nossa sociedade do
espetáculo: ou, em outros termos, Lescher examina, com sua gramática clara, se é possível
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devolver ao olho saturado de signos da cultura de consumo, o ato de ver enquanto
percepção, ao mesmo tempo, natural e cultural. Nesse último caso, se aceitarmos a ideia
da desconstrução da tradição construtiva, acima sugerida, pode-se concluir que o artista
penetra no âmago de cada código para então desprogramar suas bulas e posologias.
É nessas efetuações, inclusive, que reside o poder de negatividade, de crítica social ou
política de sua arte. Basta destacar, por exemplo, que o espaço como presença do vazio
em sua obra se opõe à concreção física, estrepitosa e agressiva do mundo da moeda e da
mercadoria. É nesse sentido que sua obra cria um espaço que está em sintonia com outras
formas de resistência por vir. Mas essa é apenas uma face de sua lúcida força.
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{RESUMO}

O artigo mapeia o percurso da pesquisa iniciada com a dissertação
de mestrado da autora, e busca compreender as situações comunicativas
que se desenrolam por meio das práticas de escrita da cidade e seus
diálogos públicos. O percurso começa com uma observação periódica das
ruas, produção de registros fotográficos e de mapas como dispositivos de
memória e vai ao entendimento da internet como uma nova tecnologia
que passa a compor tais práticas culturais, investigando como isso ocorre.
A produção e análise inicial de entrevistas semi-estruturadas, contidas no
Mapa dos Graffitis, também compõem a narrativa sobre as narrativas das
experiências urbanas.
{PALAVRAS-CHAVE}

Narrativas. Experiências urbanas. Diálogos públicos. Escrita da
cidade.
{ABSTRACT}

The concept in this text is to approach the path covered so far by
the ongoing research developed following our Master’s Thesis. We try to
understand the communicative situations that take place through the
writing practices in the city, the public dialogues. This path starts from
periodic observations of the streets, photografic records and the use of
maps as memory devices, reaching the understanding of the internet as a
new technology that embeds those cultural practices in different ways. The
production and a brief initial analysis of the interviews posted in the Mapa
dos Graffitis are also part of the narrative concerning to the narratives of
the urban experiences.
{KEY WORDS}

Narratives. Urban experiences. Publics dialogues. Urban writing.
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Diálogos públicos é como denominamos as situações comunicativas urbanas
que se desenvolvem nas ruas, viadutos, pontes e outros contextos, por meio das práticas
1
de escrita da cidade: pixação , lambe-lambe, cartaz, estêncil, grafite, sticker, inscrição,
apagamento, entre outras. O termo foi desenvolvido na dissertação de mestrado, Diálogos
públicos no centro de Belo Horizonte: mapas de sentido em comunicação urbana, da autora
2
deste artigo a partir da experiência da pesquisa Cartografias Urbanas , no centro de Belo
Horizonte. Os mapas dos diálogos públicos pesquisados na dissertação desvelam como
algumas práticas comunicativas de escrita na cidade podem ser lidas pelos sujeitos que
experienciam e compartilham o espaço urbano, produzindo diferentes narrativas. Os
processos comunicativos relacionados às práticas de escrita da cidade, envolvendo os
modos de materializar o compartilhamento de sentidos que se referem aos contextos
culturais experienciados, vão assim se configurando como uma prática cultural urbana da
multiplicidade.
3
A pesquisa Cartografias Urbanas desenvolveu-se com a colaboração de
pesquisadores de diversas áreas, produzindo mapas sobre os usos e apropriações que as
pessoas realizam no cotidiano vivido da cidade, amparando-se na perspetiva de Michel
de Certeau (2004), em “A invenção do cotidiano”. A partir dos registros nas saídas a campo
ou da consulta a fontes históricas e das falas de pessoas em sites de relacionamento
na internet, produzimos mapas que não pretendem esgotar a complexidade da vida
urbana e, sim, acionar a memória dos seus possíveis leitores. Dessa maneira, os mapas
4
são construídos sob a perspectiva de compor dispositivos de memória que, a partir
da articulação dos fragmentos de registro, produzem sentidos e despertam outras
possibilidades de compreensão acerca da realidade urbana (SILVA, 2008). Na dissertação,
lançamos atenção para três lugares de Belo Horizonte (BH): a Praça Sete de Setembro, a
Praça da Estação e a Rua da Bahia, entre a Rua dos Tamoios e a Avenida Afonso Pena.
A escrita da cidade constitui-se no espaço urbano por meio da articulação da
experiência do caminhar dos transeuntes que se apropriam dos percursos espaciais
conectando-se aos textos que afetam os sujeitos a cada nova leitura. A proposição inspirase em Walter Benjamin (2000) quando diz que a escrita tomou a cidade como nuvens
de ganhafotos e comenta que se antes o texto se deitava em livros, desde o surgimento
do jornal e sua leitura vertical, preparávamos para nos lançar neste tipo de experiência
urbana.
Na primeira etapa da pesquisa, detivemos o olhar para os textos que estão
enunciados nos muros, placas, postes, tapumes e prédios da cidade a altura da visão
1 O termo pixação é utilizado com x em seguimento ao modo como os praticantes se referem à atividade. Para eles, o termo pichação, grafado com
ch e de acordo com as normas cultas da língua portuguesa não faz referência à prática cultural, mas sim à criminalização e associação ao vandalismo.
2 Diálogos públicos no centro de Belo Horizonte: mapas de sentido em comunicação urbana, maio de 2009 no PPGCOM – UFMG, disponível no link:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/FAFI-82TGTC?show=full
3A pesquisa Cartografias Urbanas desenvolveu procedimentos de compreensão dos sentidos da cidade por meio de registros produzidos por
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e era coordenada pela professora
Regina Helena Alves da Silva, do PPGCOM e PPGHIS – UFMG.
4Os registros produzidos e recortados pela pesquisa passavam a compor mapas que são reescritos cada vez que uma nova leitura se enreda por ele,
criando outra narrativa onde outras experiências serão articuladas.
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dos transeuntes. Diferentemente da forma dos anúncios publicitários ou das placas de
sinalização do trânsito, a escrita da cidade desses diálogos públicos configura-se como
um uso da cidade não programado (FONSECA, 1981; OLIVEIRA, 2007; PAIXÃO, 2011). Na
busca de situações de uso e apropriação dos espaços urbanos pelas pessoas que ali se
5
encontram cotidianamente, encontramos graffitis de toda sorte, que estabelecem a
troca de informações e sentidos na cidade. Ao direcionar o olhar e buscar compreender
como as pessoas participam da dinâmica comunicativa urbana, estabelecendo relações
com a realidade social, contexto cultural e com as outras pessoas que por ali circulam,
acabamos por traçar um mapa de participação (RIBEIRO, 2004) dos sujeitos a partir da
escrita da cidade.
Com a continuidade da pesquisa, percebe-se cada vez mais que a internet tem
feito parte da composição das práticas de escrita urbana, compondo intereções híbridas
(BRETAS, 2004). Observa-se, primeiro, a inclusão dos endereços de blogs, flickrs, fotologs
e emails nas expressões artísticas nas ruas, no lugar dos telefones fixos e depois dos
celulares. Nota-se, também um significativo aumento de sites que compartilham registros
de graffitis (Olhe os muros, Beside, entre outros), e não são apenas os interventores ou
pesquisadores os que mantém esses espaços virtuais, mas transeuntes, pessoas comuns
que notaram a importância de ampliar os escritos para além da co-presença territorial.
Além de expandir os lugares e públicos por onde os graffitis circulam é preciso
lembrar que muitas das expressões artísticas encontradas nas ruas desaparecem, já que
esta é uma de suas qualidades, a efemeridade. Lembrando que já havia um banco de
imagens significativo dos diálogos públicos que aconteceram em BH, pensou-se que
poderia ser importante para ampliar ainda mais a participação cidadã, mencionar algumas
inscrições que já foram silenciadas. Essa era uma demanda presente desde a pesquisa no
centro da cidade, diante de algumas informações que desapareciam das paredes como
não apareciam nos jornais locais. No intuito de pensar em alguma forma de intercambiar a
pesquisa da dissertação com a cidade, relabourou-se a demanda de produzirmos o Mapa
6
dos Graffitis . O blog é uma plataforma de compartilhamento de registros fotográficos,
sonoros e videográficos, das práticas de escrita urbana e dos diálogos públicos, apenas
de Belo Horizonte. Contém entrevistas com 42 artistas e coletivos e exprime o desejo de
registrar, visualizar e disponibilizar as imagens dos graffitis já apagados em relação com
os novos que estão pela cidade. As entrevistas estão geo-referenciadas nos graffitis que
os colaboradores nos pediram para evidenciar e suas sinopses trazem também indicadas
as páginas – blogs, fotologs, flickrs, tumblrs e outros perfis, inclusive musicais. Todo
7
o material que está no Mapa dos Graffitis faz parte da terceira etapa desta pesquisa,
que é investigar a dimensão política das narrativas que acontecem entre/na a cidade e
a internet: quais são os modos de resistência, as experiências de criação do comum e do
dissenso (RANCIÈRE, 1996; MARQUES, 2011).
6 O Mapa dos graffitis está hospedado em www.mapadosgraffitis.org. e utiliza o plugin de wordpress, desenvolvido pela equipe dowww.mapasdevista.
com.br, que possibilita o geo-referenciamento nas postagens do blog.
7 A terceira etapa da pesquisa faz parte do doutoramento no PPGAU-UFBA, orientado pela Prof. Paola Berenstein Jacques e financiado pela Fapesb,
desenvolvido pela autora.
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{DA RUA PRA WEB}
Na Praça Sete de Setembro de BH, espaço central na cidade, as situações
comunicativas de diálogos públicos priorizam a produção de informação e circulação
de experiências dos sujeitos que por ali estão. As situações produzidas articulam-se
por meio de textos mais longos, que buscam fazer circular as informações escolhidas
pelos sujeitos comunicativos como de interesse público. Assim, os temas abordadas nas
notificações – como os crimes, a corrupção, as críticas ao modo de viver contemporâneo,
as reivindicações acerca das condições precárias em que trabalhavam os funcionários
do INSS e as informações sobre a realidade acerca do tratamento dado aos presos que
aguardam julgamento no Brasil –constituem-se como os sentidos que são narrados pelos
sujeitos em suas práticas comunicativas na Praça Sete.
Ao procurar entender o que diferencia as situações de diálogos públicos da Praça
Sete em relação aos outros dois espaços, percebeu-se que os sujeitos que enunciam
neste lugar são pessoas que buscam articular sua experiência de vida nas interações
comunicativas que produzem, acessando e consumindo formas de texto que remetem à
oralidade, como o uso de vocativos, a estruturação dos textos mais coesos, a montagem a
partir de fragmentos compondo os significados a serem compartilhados. A figura 1 mostra
uma notificação em que o autor – que nessa época identificou-se com 87 anos - conversa

Fig. 1. 16/02/07, Praça Sete de Setembro, Belo Horizonte.

com os leitores sobre o ato de arrancar os pequenos cartazes que colava. As inscrições
muitas vezes foram produzidas a partir de xérox de notícias de páginas de jornal, as quais
eram adicionados comentários do autor e depois, novas inscrições de outros transeuntes,
que iam compondo a situação.
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Na Praça da Estação, lugar de grande circulação e encontro de pessoas, as
situações comunicativas mapeadas destacam a sua potência de reivindicação sobre a
realidade experimentada no centro. As frases inscritas rapidamente no meio do caminho
de casa para o trabalho, da estação de metro para o ponto de ônibus, do bairro para o
centro se materializam e se apropriam dos recursos disponíveis no momento. As interações
comunicativas inscritas priorizam solicitar explicações sobre as transformações estruturais
do espaço urbano do entorno da praça. Assim, os sujeitos que passam pela Praça da Estação
usam taticamente dos tapumes, folhetos, tintas, canetas, muros e plantas para interagir
com as outras pessoas, solicitando a prestação de contas do museu, a informação da data
do término das obras e a instalação de banheiros públicos na área central.

Fig. 2. 12/9/05, Complexo Arquitetônico da Praça da Estação, Belo Horizonte.

Os diálogos públicos na Praça da Estação materializam-se sob a forma de frases
rápidas, conectando as inscrições dos trabalhadores que passam apressados, mas nem
por isso, desconhecem a realidade urbana que se experimenta neste espaço público.
Portanto, os diálogos públicos em circulação no território da Praça da Estação evidenciam
uma participação das pessoas que, mesmo sem um tempo ampliado para se dedicar a
esta prática comunicativa de escrita da cidade, enunciam suas falas na cidade marcando
seu lugar na participação nos processos urbanos. Na figura 2, temos a situação em que
discutiam quando o museu ficaria pronto na qual aparecem os enunciados “não é de sua
conta” e “é da nossa conta sim!”. A escadaria que fica defronte ao tapume fotografado
durante as obras do museu, continua a receber muitas inscrições e mesmo intervenções
artísticas, como a proposta na primeira virada cultural de Belo Horizonte, em setembro
8
último.
8 Importante darmos conhecimento aqui que a Praça da Estação é, desde 2010 lugar privilegiado de lutas e manifestações lúdicas pelos direitos de
uso e ocupação do centro da cidade, que passa por um processo de revitalização e gentrificação sem tréguas; uma destas frentes é a Praia da Estação,
movimento contra um decreto municipal que proibiu eventos de qualquer natureza. O fato pode começar a ser elucidado no texto diponível no link
http://www.redobra.ufba.br/wp-content/uploads/2013/06/redobra11_05.pdf.
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A Rua da Bahia, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua dos Tamóios, tem uma
história de uso relacionada aos movimentos culturais de Belo Horizonte. O portão onde
tomam forma as interações comunicativas está desativado há pelo menos cinco anos.
Abandonado, foi sendo apropriado pelos moradores de rua como espaço privado de uma
casa, conformando-se como um lugar que provocava manifestações de asco nas pessoas
que por ali circulavam, por conta do uso pessoal que é feito das escadarias e degraus.
Mas as situações comunicativas que aí tomam forma reivindicam um outro uso criativo
deste espaço da cidade, disponibilizando repertórios culturais gráficos em desenhos,
xérox, máscaras. Experimentam técnicas de reprodução em grandes formatos, bem como
técnicas de manipulação de imagens usando os recursos das novas tecnologias digitais,
como câmeras fotográficas e computadores com internet.
Assim, os diálogos públicos que aí se instituíram compõem uma outra
possibilidade de leitura para este lugar, sendo agora re-significado pelas leituras das
imagens de ídolos e conhecidos, pelas frases que propõem ações e jogos de participação,
acessando e conectando as experiências urbanas dos que por ali passam. A apropriação
do espaço com a proposição de interações comunicativas que buscam estimular a
fruição de referências artísticas pela manipulação de imagens via novas tecnologias de
comunicação, nos faz considerar que portão da Rua da Bahia articula sujeitos urbanos que
conhecem e se relacionam por meio do computador e internet, como os estudantes de
arte e comunicação, mc´s, dj´s e outros articuladores da vida cultural da BH atual.
9

Ao entrevistar Dentinho , um dos primeiros grafiteiros da cidade, soubemos
que aquele território físico da esquina da Rua da Bahia com o Viaduto Santa Tereza,
área ao lado do Edifício Sudecap/Sulacap, foi o lugar onde apareceu o primeiro graffiti
da cidade: a palavra Simples veio acompanhada de um desenho de um robô dançando
em um palco. A expressão era uma homenagem ao grafiteiro Natalício, recém-falecido à
epoca. A homenagem aos praticantes da rua, grafiteiros, skatistas e pixadores faz parte
dos agenciamentos coletivos de enunciação produzidos no graffiti, que está no entorno
dessa esquina, embaixo do viaduto Santa Tereza, e que recebeu semanalmente durante
cinco anos o Duelo de MC’s. Expressão da cultura Hip Hop, esses foram os articuladores
10
do coletivo Família de Rua que indicaram a entrevista com o também DJ Roger Dee,
ou Dentinho, possibilitando a ampliação da narrativa sobre o território. Eles relataram
que as primeiras rodas de break aconteceram nas escadas do Sudecap/Sulacap sendo os
vendedores que ali resistem uma memória prática desse tempo.
9

A

entrevista

pode

ser

acessada

no

link

http://www.mapadosgraffitis.org/?mapasdevista_search=dentinho&x=-187&y=-390#lat=-

19.88876113629609&lng=-43.95695026254487&zoom=12&p=2502.
10 O coletivo Família de Rua organizou o Duelo de MC’s de 2007 à 2012, dialogando e lutando com a prefeitura e o entendimento da gentrificação
e expulsão dos jovens da periferia dos espaços públicos do centro de Belo Horizonte; o perfil deles no site de relacionamentos facebook é https://
www.facebook.com/familiadrua
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Fi. 3. 26/4/13; Homenagem ao Skatista Caveira produzido por Binho Barreto no mutirão
do muro do Betânia, que contou com a colaboração de mais de cem grafiteiros.
11

A pintura do muro da Asmare para o grafiteiro Amigo e a pintura do muro no
12
Betânia para o skatista Caveira , ambas em homenagens aos grafiteiros, bem como a
lembrança e referência nas entrevistas do mapa dos graffitis de muitos grafiteiros e
grafiteiras, aos eventos, revela a importância do estabelecimento de laços de sociabilidade
13
compartilhados na rua, no espaço público. O grafiteiro Binho Barreto não só narrou o
fato como pediu que a imagem que o representasse no mapa fosse o graffiti produzido
na homenagem ao skatista Caveira, como uma forma de protestar contra essa violência
urbana.
Essas temporalidades que conectam os grafiteiros, articulando suas relações,
conhecimentos e experiências afetivas tinham sido encontradas ainda na pesquisa para
dissertação. Para demonstrar algumas destas dimensões das temporalidades sociais
compartilhadas pelos sujeitos nos diálogos públicos do centro de BH, foram organizados
registros fotográficos em séries que possibilitaram o entendimento de algumas destes
mapas de situações que conectam os três espaços recortados, ora apontando para relações
11 Associação dos catadores de papel, papelão e outros, iniciativa cooperativa pioneira no Brasil. A sede da associação tem um muro de algumas
centenas de metros na Avenida dos Andradas e todos eles foram cobertos pela homenagem.
12 O skatista Caveira foi atropelado e abandonado na avenida Afonso Pena sem os primeiros socorros básicos, em 28/12/12, alarmando a violência
e irresponsabilidade de motoristas no trânsito. http://www.hojeemdia.com.br/minas/skatista-morre-atropelado-no-centro-de-bh-motoristafoge-1.72801.
13A entrevista com Binho está acessível no link http://www.mapadosgraffitis.org/?mapasdevista_search=binho&x=-187&y=-390#lat=19.92250224669092&lng=-43.93814548893717&zoom=13&p=2188.
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locais, ora para relações mais amplas como nacionais e internacionais. As conexões
estabelecidas relacionam-se com uma variedade de assuntos sobre a vida compartilhada
no espaço do centro de Belo Horizonte sobre a política local, mas também sobre questões
que ultrapassam as fronteiras do território físico, trazendo a tona discussões sobre a
homofobia, o machismo, a validade dos processos eleitorais da democracia brasileira e os
modos de operar a escrita da cidade.
Os diálogos públicos que travam discussões sobre a vida em Belo Horizonte
apresentam e requerem formas alternativas de transporte, como o uso de bicicletas,
questionando o uso desenfreado de combustíveis no mundo contemporâneo. Também
reivindicam um transporte público mais acessível aos estudantes, quando trazem para a
rua os gritos a favor da adoção da meia passagem para os que vivem nesta condição e um
trânsito menos violento, como podemos ver em diversos registros no Mapa dos Graffitis.
A solicitação da presença dos políticos eleitos na resolução de algumas questões públicas,
como o problema do trabalho infantil, também toma forma nas paredes da cidade,
produzindo críticas que são direcionadas ao governador e ao prefeito, de Minas Gerais
e de Belo Horizonte, respectivamente. Outras situações comunicativas estabeleceramse no centro de Belo Horizonte, interferindo na dinâmica urbana, quando, por exemplo,
os fotógrafos lambe-lambe indicam a mudança de seu lugar de trabalho por causa da
interdição da Praça da Estação.
Ainda destacamos, nos mapas que produzimos sobre as interações comunicativas
registradas, as formas que misturam os modos de escrita da cidade, as diversas linguagens
e discursos. Tais situações comunicativas explicitam quais práticas comunicativas referemse quando desenham um picotado em volta de um graffiti, quando indicam o endereço
virtual de onde foram acessadas as referências para a produção da inscrição e quando
evidenciam o traço de caneta no papel impresso, marcando o equívoco na produção de
uma mensagem colada.
Neste sentido, para além da operação de ler o que está disponível apenas aos
olhos de quem caminha pelas calçadas do centro de BH, a escrita da cidade também
estimula a materialização de outros textos compondo assim interações comunicativas.
Desse modo, essa escrita pode ser considerada um processo comunicativo complexo, que
articula as leituras e conexões de sentidos possíveis a serem apreendidos e acessados
pelos sujeitos urbanos que movimentam esta trama.
Ao constituir a prática de escrita da cidade por meio dos gestos significantes,
as pessoas fazem uso dos recursos disponíveis na cidade. No momento de sua escrita,
acessam modos de operar estratégicos, atualizando formas comunicativas e inventando
outras, por meio do fazer tático. Seguindo esta perspectiva desenvolvida por Certeau
(2004), usar os tapumes, muros, placas e postes da cidade como suporte material da prática
de escrita da cidade constitui-se como uma operação tática dos sujeitos que buscam
interagir comunicativamente. Quando as pessoas escrevem na cidade e remetem-se a
uma campanha publicitária, recorrem ao modo de fala do apresentador de um programa
de televisão; conformam painéis de pequenas mensagens escritas, como os portais da
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web, ou usam as notícias de jornal para comporem situações comunicativas no espaço
urbano. Com isso, as pessoas estão fazendo apropriações das formas comunicativas
utilizadas nas experiências compartilhadas.
Os modos de operar a comunicação urbana, estratégicos e táticos, que são
atualizados nas situações comunicativas mapeadas na dissertação passam a compor
também o campo de experiências acerca do fazer comunicativo. A primeira troca
14
percebida que ampliou a potência para a internet foi quando vimos os registros e uso
15
que o grafiteiro Rafael Boneco dava ao seu flickr visto no entedereço http://www.flickr.
com/photos/bonecobh/. Boneco, que foi um dos grafiteiros entrevistados no Mapa dos
Graffitis, além de postar as fotografias dos seus stickers colados pela cidade, explicava o
processo de produção de um carimbo para compor sua prática de escrita. Hoje, Boneco
continua grafitando, mas além dos encontros com os amigos, desenvolve técnicas e é
professor em diversos espaços de aprendizagem do graffiti. Ele também tem se apropriado
de outras plataformas de compartilhamento de experiências na internet e a que mais tem
se dedicado é o tumblr no http://bonecobh.tumblr.com/.
Nestes encontros proporcionados pelas trocas comunicativas, os campos de
experiência culturais diferentes se confrontam, ampliando as possibilidades de leitura e
escrita, para cada sujeito que lê e escreve na cidade. As dimensões temporais que podem
ser acessadas potencializam a criação de variados sentidos, que são mais ou menos
destacados pela continuidade das escrituras, privilegiando esta ou aquela significação
social. Assim, conformam diversas redes de sentidos que podem ser destacadas por um
percurso simbólico ou outro, pela leitura de cada sujeito individual e coletivo na cidade.
16
Para Desali , o sentido de produzir sua arte urbana é causar um estranhamento nas
pessoas que encontram seus personagens em quadrinhos desenhados em folhas de
jornal. Ele diz que é importante conseguir mudar o pensamento daquela pessoa que
somente está pensando na dívida que tem, ou em como vai chegar ao final do mês com
o restante do ordenado que, antes do dia 15, “já está minguando. Para ele, é este tipo de
participação na escrita de Belo Horizonte que mais o satisfaz, apesar de ser um desejo que
parece menor.
Nas situações comunicativas experimentadas, os sujeitos lêem e acionam
sua memória criando sentidos diversos que mostram percursos simbólicos diferentes,
realizando conexões que produzem redes de comunicação a partir das leituras e
temporalidades acessadas. Pode-se abordar as situações comunicativas de diálogos
públicos constituídos na escrita da cidade, como parte integrante de debates globais e

14 A análise dessa situação de expansão da rede comunicativa urbana para a internet encontra-se no texto publicado na revista ponto-urbe,
disponível no link: http://www.pontourbe.net/edicao7-cirkula/130-intervencoes-urbanas-juvenis-e-a-constituicao-de-territorios-simbolicos-deresistencia-no-centro-de-bh.
15 A entrevista está disponível no link http://www.mapadosgraffitis.org/?mapasdevista_search=boneco&x=-187&y=-599#lat=19.890580823981885&lng=-43.92797848300683&zoom=13&p=2568.
16 A entrevista completa com Desali e alguns registros de seu trabalho podem ser encontrados em http://www.mapadosgraffitis.org/?mapasdevista_
search=desali&x=-187&y=-599#lat=-19.88876113629609&lng=-43.95695026254487&zoom=12&p=2194 .
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locais, que ao estabelecer movimentos de discussão, buscam contato dos outros sujeitos
que estão em convivência cotidiana, articulando diversas temporalidades sociais. A partir
da apreensão e captura destes pequenos textos que como o lampejar dos vaga-lumes
(DIDI-HUBERMAN, 2011) compõem as narrativas na cidade, foram propostas análises que
reconstituem e visibilizam problemáticas que vão além do que as inscrições nos dizem,
compondo redes no espaço urbano.
Na Praça Sete, foi identificado o predomínio de diálogos públicos que buscam
compartilhar as experiências de vida como informações importantes de estarem em praça
pública. Na Praça da Estação, os diálogos públicos instauram potências comunicativas
que questionam as prestações de contas obras públicas, as eleições e as performances
dos políticos, além das relações de legitimidade na ocupação do espaço urbano. Na
Rua da Bahia, prevalecem os diálogos que buscam experimentações artísticas usando
as potências das novas tecnologias na constituição de sua escrita na cidade, o uso da
internet para pesquisa de imagens e o compartilhamento de experiências culturais. Mas
há diversas outras interações comunicativas que estão a todo momento sendo publicadas
em outros lugares do centro de Belo Horizonte, na cidade como um todo, em várias outras
partes do país e do mundo. As situações comunicativas que produzem relações de sentido,
se articulam tanto com o contexto dos territórios físicos, as cidades onde estão, quanto
se conectam, constituindo percursos simbólicos, que movimentam imaginários urbanos
no mundo. Tais percursos podem ser percorridos nos territórios físicos mas também na
internet, a partir de conexões que podem ser experimentadas pelos endereços – de sites,
flickrs, blogs, grupos e perfis – de compartilhamento de experiências de escrita da cidade.
Considera-se, assim, que as práticas de escrita da cidade podem conformar
situações comunicativas de diálogos públicos também pela internet. É preciso que as
interações comunicativas, que articulam a produção e troca de sentidos compartilhados
entre as pessoas que experienciam os territórios da urbe, produzam um uso diferenciado
das cidades; um uso que venha a ser reconhecido como uma potência da participação dos
sujeitos na dinâmica de composição dos espaços sociais urbanos.
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{RESUMO}

Sem unidade de reivindicações e lideranças organizadas, as
manifestações nas ruas das capitais brasileiras, em junho de 2013,
mostraram a dimensão dos novos movimentos sociais em rede e a face
repressora da polícia, reaquecendo o debate sobre a crise da representação
política e o direito de viver na cidade com qualidade, num país onde o
déficit das instituições democráticas e a baixa participação popular na
condução das políticas públicas continuam sendo desafio para os governos
e a sociedade civil. À luz da trajetória dos movimentos sociais no Brasil, o
artigo analisa as características e motivações das reivindicações em rede
de comunicação on-line e sem fio, bem como a eficácia das ações coletivas.
{PALAVRAS-CHAVE}

Manifestações. Movimentos sociais. Redes sociais. Democracia.
{ABSTRACT}

Without unity of claims and leaders organized, the demonstrations
in the streets of the Brazilian capitals, in june 2013, showed the scale of
the new social movements in network, the repressive expression of
police, increasing the debate on the crisis of political representation and
the right to live in the city with quality, in a country where the deficit of
democratic institutions and the low popular participation in the public
policies are still being challenge for governments and civil society. With
contributions of theories and the trajectory of social movements in Brazil,
this article analyzes the characteristics and motivations of the claims in
communication network online and wireless, as well as the effectiveness
of collective action.
{KEY WORDS}

Demonstrations. Social movements. Social networks. Internet.

{ 45 }

miolo_2_imagens.indd 45

{ARTE 21}
ano 1 | nº2

25/06/2014 12:48:09

{ARTIGOS}

Em junho de 2013, algumas capitais brasileiras foram surpreendidas por série de
atos, ações e manifestações coletivas. Nas ruas, pessoas protestaram contra o aumento
de passagens dos transportes urbanos, pela qualidade dos serviços públicos, pelo fim da
corrupção, pela reforma política e até o impeachment de governantes. As mobilizações
que começaram pacíficas, foram reprimidas pela polícia militar, transformando-se num
duelo de forças entre manifestantes, profissionais da imprensa e policiais, com vários
momentos de violência, revelando traços de despreparo, truculência e autoritarismo dos
policiais. Contrários a presença de bandeiras de partidos políticos ou de movimentos
sociais, historicamente, organizados no Brasil, a maioria dos manifestantes era jovens que
nasceram e cresceram em centros urbanos, em contextos de plena expansão do consumo e
do neoliberalismo dos últimos 30 anos. Para muitos, era a primeira experiência de protesto
ou ação coletiva em locais públicos da cidade. Sentiam-se donos das ruas defendendo o
País numa situação diferente do costume de festejar a vitória do time de futebol preferido
ou do Brasil em jogos da Copa do Mundo. Eles foram às ruas mobilizados pelo ativismo
na internet e vários assumiam serem os filhos das redes sociais. Para os jornais, em duas
semanas do início das mobilizações, cerca de 75% do brasileiros apoiavam o movimento
nas ruas. À medida que cresciam os comentários, compartilhamentos e adesões na
internet ao que acontecia nas cidades, aumentava também a variedade das pessoas e
grupos de adeptos. Aos universitários e profissionais liberais, juntaram-se grupos de
anarquistas, ativistas que prezam o uso da força como ferramenta de ação política e até
jovens conservadores com tendências neofacistas.
A mídia tradicional, principalmente a TV e os jornais, tiveram dificuldade
de entender o que acontecia nas ruas, o sentido e quem se manifestava. No início,
subestimou as primeiras manifestações. Deu pouca atenção, voz ou espaço como sempre
fez ao mencionar ou cobrir os protestos de professores pela qualidade da educação
pública e gratuita, dos sem-teto pelo direito à moradia ou de profissionais da saúde pela
qualidade dos serviços dos SUS (Sistema Único de Saúde). Tratava-se, naquele momento,
segundo os editoriais e reportagens, de mobilizações que atrapalhavam o trânsito e que
comprometiam os trabalhadores a chegar ao trabalho. Não demorou a considerar os
manifestantes de “vândalos” e “baderneiros”. Em seguida, após a repressão e agressão a
jornalistas e fotógrafos por policiais militares, passou a reservar mais tempo e espaço ao
acontecimento, mas já era tarde. Para os manifestantes, no Brasil, a mídia tradicional e de
massa esteve, fortemente, alinhada às elites econômicas e aos interesses conservadores,
condição que justificava os manifestantes expulsarem repórteres das ações coletivas.
A adesão dos mais variados grupos às mobilizações dificultou a formação de
uma pauta comum, o aparecimento de lideranças e o consenso entre os manifestantes.
O fato comprometeu a interlocução com governantes e autoridades públicas, sendo que
parte da sociedade, ao acompanhar pela TV, confundia-se sobre a agenda e o sentido
das reivindicações. A internet e as redes sociais conectaram jovens e os ajudaram a
compartilhar queixas e indignações. Mas, eles não contavam com o fato de que ao
mesmo tempo em que as redes aproximavam indivíduos, fragmentavam e dispersavam
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os objetivos, as motivações, decisões e a formação de consensos, deixando o movimento
vulnerável à apropriação e ação de grupos nem sempre coerentes à razão originária dos
protestos.
O uso do facebook, dos twitters e dos celulares como ferramentas de mobilização
social nas manifestações brasileiras acompanha o perfil dos movimentos sociais recente
como Occupy Wall Street (EUA) e a Primavera Árabe. Nestas, os meios de comunicação
on-line e em rede viabilizaram os protestos antiglobalização e anti-ditaduras em países
de cultura árabe. Diante de multidões que se apossaram das ruas e praças, intelectuais
procuraram explicar a onda de manifestações mundo afora. Curiosos com a ação das
tecnologias da informação e comunicação (TIC), alguns defenderam o nascimento
de um novo ativismo político e a renovação das formas de mobilização social. Outros
permaneceram desconfiados com os vínculos e a capacidade das redes sociais na internet
agregarem pessoas e grupos em torno de causas comuns.
Independente da mensuração dos ganhos sociais efetivos das mobilizações
no Brasil, o fato é que elas promoveram a discussão sobre certas categorias das ciências
sociais e políticas, entre elas: a democracia e a participação popular, a coerção e o controle
social, o Estado e as políticas públicas.

Artista visual Júlia Malta
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{MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL: CONCEITOS E HISTORICIDADE}
A história dos movimentos sociais na América Latina está, fortemente, associada
ao processo de crise dos sistemas ditatoriais, à retomada de democracia, à renovação
dos quadros de lideranças políticas e à ampliação da participação popular no Estado,
na elaboração e condução de políticas públicas. No Brasil, avanços importantes na
Constituição Federal (CF) de 1988 em relação à garantia dos direitos sociais, a qualidade
de bens e serviços públicos e a promoção da cidadania deram-se, em parte, pelas ações
e pressões dos movimentos sociais dos anos anteriores à constituição. Os princípios de
políticas públicas de saúde, assistência social e educação, vigentes na CF, foram resultados
diretos da força mobilizadora de sanitaristas, educadores e profissionais da assistência
social que, juntos com a população ao longo dos anos 70 e 80, promoveram assembleias,
fóruns, comissões e conferências para o encaminhamento de soluções dos problemas e
das demandas sociais.

Artista visual Júlia Malta

A relevância dos movimentos sociais para a política, sociologia e comunicação
partiu do reconhecimento da sociedade civil como esfera permanente de conflito de
interesses, identidades coletivas e motivações diversas de indivíduos e grupos sociais
que ultrapassam as determinações, exclusivamente, econômicas ou de classe social,
resultantes da relação capital-trabalho como os sindicatos e os partidos políticos.
Destacou-se também pela maneira como os grupos sociais organizados percebiam e
reconheciam as carências e demandas por direitos, as necessidades de serviços e bens
públicos. Eles chamaram atenção ao mobilizar indivíduos em lutas reivindicatórias fora do
domínio do Estado, em conexões com o mercado e a sociedade civil, a partir de rede de
colaboração e solidariedade entre pessoas e grupos sociais.
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Alain Touraine (1977 e 1998), Manuel Castells (1977), Ruth Cardoso (1983 e
1985), Pedro Jacobi (1983 e 1993), Eunice Durham (1984), Tilman Evers (1982, 1984) são
alguns exemplos de pesquisadores que, dentro e fora do Brasil, procuraram, na década
de 80, elaborar uma revisão sobre a historicidade, as conquistas, a teoria e a prática dos
movimentos sociais. Eles os reconheceram como fenômeno social novo, efetivo e ao
mesmo tempo ambíguo para os estudos das ciências sociais e políticas tanto em países
com histórico de Estado de bem-estar social quanto naqueles com regimes ditatoriais.
O interesse era encontrar definições para o novo comportamento social dos
indivíduos e a relação com o ambiente, os mecanismos de integração social e as tensões
sociais urbanas resultantes. Alain Touraine foi um dos primeiros a defender a necessidade
dos estudos sobre os novos movimentos e formas de organização dos indivíduos. Para
ele, já nos anos 70, era importante conceituá-los como sujeitos coletivos e políticos que
lutam por transformações sociais, no campo e no meio urbano, defendendo a elaboração
de diferentes projetos de sociedade, mais democráticos e participativos, baseados em
laços de identidade, relações de gênero, etnia e geração. Tourraine considera-os peça
fundamental e mesmo o sentido das ações da sociedade civil. Alberto Melucci (1989) e
Manuel Castells (1977) também procuram explicar a emergência dos movimentos sociais
a partir dos conceitos de identidade coletiva e política, categorias condicionantes para a
formação de redes sociais.
A maneira como nasciam e sobreviviam os movimentos revelava práticas não
unificadas, heterogêneas ou inconstantes, colocando em xeque a ordem do Estado, das
instituições partidárias ou sindicais e mesmo da vida social a partir das próprias contradições
dos problemas e questões urbanos. O descontentamento e a ação reivindicatória de indivíduos
foram reflexos do aprofundamento da precarização e da fragilização das condições de vida
nas cidades e da consequente afirmação dos direitos pelos atores sociais. Neste sentido, a
literatura sobre os movimentos sociais a partir da década de 60 sinalizava
uma quebra da tradição anglo-saxônica dos estudos sobre participação,
centrados no indivíduo e suas formas de associatividade. Muitos trabalhos
nesta perspectiva são conduzidos visando estabelecer graus e formas de
participação da população em diversos grupos associativos ou organizações,
sem definição precisa de suas funções ou efeitos. (JACOBI, 1993, p.11)

No Brasil, parte dos estudos sobre movimentos sociais destacou o caráter
coercitivo do Estado, o regime autoritário e a exclusão econômica como razões para as
reivindicações dos movimentos urbanos. A crítica ao autoritarismo e a repressão política,
presentes nos movimentos emergentes nas cidades, faziam deles alternativas políticas à
população. O aparelho de Estado aparecia como categoria monolítica que garantia pouca
representatividade e participação popular. As análises privilegiavam a contraposição entre
o movimento social e o sistema institucional vigente, a natureza da espontaneidade e do
senso de justiça dos excluídos e, principalmente, a independência das ações coletivas em
relação às elites e aos partidos políticos. A participação popular era valorizada em si e era
conduzida por atores políticos novos com meios alternativos aos padrões institucionais
que, no entanto, exerciam pouca influência na política governamental.
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Durham (1994) salientou que os novos movimentos traziam questões além da
problemática das carências urbanas. A exclusão social não afetava apenas os pobres. As
mudanças nos modos de vida provocados pela expansão dos meios de comunicação,
do consumo e da tecnologia expressavam-se no aparecimento de novos grupos sociais
que, em meio aos confrontos com a ordem social, exigiam reconhecimento e direitos. O
fato da dimensão cultural dos indivíduos e grupos produzir conflitos norteou e fortaleceu
o nascimento do movimento ecologista, homossexual, negro, indígena e feminista, por
exemplo. Ressaltava-se, neste sentido, a heterogeneidade das carências, as reivindicações
coletivas e a emergência da identidade sociocultural, que determina nova cultura política,
não vinculando-a aos interesses exclusivos de classe social.
A condição heterogênea das identidades socioculturais determinava diferentes
formas de militância e de meios para a transformação política. Primeiramente, cabia avaliar
o papel dos agentes externos (igreja, partidos, profissionais e políticos) às classes populares
na mediação dos movimentos com o Estado e o mercado, bem como na construção dos
princípios coletivos da ação política, da autonomia e das formas de organização interna
dos movimentos. A colaboração, por exemplo, de médicos sanitaristas na defesa da água
e da saúde pública serviu de ação pedagógica na promoção da consciência de moradores.
Em seguida, não podia fugir à discussão a espontaneidade das mobilizações e a resistência
em não se subordinar às organizações políticas. Além disso, o compartilhamento das
experiências e práticas individuais reforçava a necessidade de análise sobre o alcance
dos novos movimentos sociais uma vez que detinham processos abertos de reunião, de
adesão, de hierarquias e tomadas de decisão, estando sujeitos às contradições internas e
às diferentes formas de interação e rejeição ao Estado (JACOBI, 1993).
Alvo das reivindicações e críticas dos movimentos sociais, o Estado também teve
perfil de propulsor e de contensão dos movimentos. Para Cardoso (1985), a inoperância
dos serviços estatais estimulou a criação de ações coletivas que forçavam a implementação
de políticas sociais, estreitando a relação do Estado com a população. Ele não podia abrir
mão do diálogo com os usuários dos serviços e bens estatais sob risco de comprometer a
imagem e a ideologia da intervenção governamental.
{REDE DE MOVIMENTOS SOCIAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE}
A condição de rede não é nova na prática e debate sobre os movimentos sociais,
tampouco nasceu com a expansão da internet e das ferramentas de comunicação on-line e
sem fio como facebook, twitters e smartphones. O termo rede foi introduzido nas ciências
sociais a partir da década de 40 e continua sendo alvo de estudos, interpretações e novos
sentidos. A noção de rede passou a ser utilizada pela geografia para designar redes técnicas
e de produção, pela administração na referência às redes empresariais, na economia
para explicar as práticas de consumo em rede. Na antropologia, é rica a discussão sobre
redes de parentesco e vizinhança, por exemplo. Na sociologia, o debate foi em torno do
surgimento das redes como condição para a articulação política, ideológica, simbólica e
da identidade dos indivíduos. O conceito de rede tornou-se estratégico para a análise das
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relações e formação dos vínculos sociais de pessoas e grupos em sociedades globalizadas,
informatizadas e multiculturais. Tratou-se, assim, de um conceito propositivo para a
articulação de ações coletivas, baseado na cultura da cooperação e da solidariedade,
capaz de sinalizar organizações com distribuição de poder e tomadas de decisão mais
horizontalizadas e democráticas.
Desde a década de 90, a discussão teórica sobre a ação coletiva já apontava
a natureza expandida e diferenciada das relações que originavam e sustentavam os
movimentos sociais, cada vez menos resultantes das relações entre capital-trabalho e
classes sociais. Mario Diani (1992) destacou três características dos novos movimentos em
contextos de sociedades globais e da informação. Eles seriam: a) rede de relações informais
entre pessoas e instituições; b) estruturas em constante conflito em relação a um adversário
definido e; c) grupos que possuem identidades compartilhadas. As ações públicas em
grupo eram consideradas movimentos sociais à medida que tinham identidade coletiva e
que nasciam, estruturavam-se e se alteravam por intermédio de diferenciações simbólicas
e dos conflitos políticos entre seus membros, Estado, organizações e instituições.

Artista visual Júlia Malta

A tipologia de Mario Diani pode ser complementada com a classificação definida
por Scheren-Waren (2006) sem o risco de comprometimento de ambas. Para a autora,
há três níveis de articulação dos indivíduos nos movimentos sociais, representando
desde as filiações e aproximações locais de pessoas às articulações mais universais e
ou internacionais de interesses e valores. Desta forma, destacam-se: a) o associativismo
local (associações civis e comunitárias, movimentos populares, ou de bairro) e os sujeitos
sociais que se interessam por causas sociais. Pode-se incluir a formação de ONGs, o
terceiro setor e os acampamentos dos sem-teto ou sem-terra, vinculados, ou não, às redes
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nacionais e transnacionais; b) as organizações interorganizacionais como os fóruns da
sociedade civil, as associações nacionais de ONG e as redes das redes. Trata-se da reunião
dos associativismos locais com uso de instrumentos de comunicação, principalmente, a
internet tendo o objetivo de mobilizar e emponderar a sociedade civil e; c) as marchas e
mobilizações em espaços públicos com ações resultantes da articulação dos movimentos
sociais, das ONGs, dos fóruns, das redes de movimentos. O interesse é dar visibilidade
as causas, ultrapassar os limites dos integrantes do movimento, atrair simpatizantes,
criar efeitos simbólicos na esfera pública, interferir na agenda da mídia e na formação da
opinião pública. No Brasil, a Marcha Nacional pela Reforma Agrária e a Parada do Orgulho
Gay são exemplos disso.
Recentemente, a noção de rede é discutida a partir de duas perspectivas de
análise. A primeira reconhece a rede como metáfora de organizações coletivas mais
flexíveis e menos hierárquicas. A segunda aborda a natureza, os níveis e a extensão
dos vínculos entre os atores sociais nas redes. Se no passado, os movimentos sociais
caracterizavam por grupos que se formavam fora do ambiente do Estado e do mercado,
mantendo o alvo de suas críticas e reivindicações contra a ineficiência do aparelho estatal
e de suas organizações, a partir dos anos 90, para alguns pesquisadores, a dimensão das
redes de movimentos sociais pode até incluir ONGs, cientistas, governos e organizações
internacionais. A pesquisa de Elizabeth Umlas (1998) sobre o Comitê Nacional para a defesa
dos Chimalapas, no México, mostra que se tratou de uma rede ambientalista formada por
ONGs ligadas ao meio ambiente, representantes das comunidades indígenas, militantes e
pesquisadores em prol da interdição da construção de uma rodovia que cruzaria reservas
ambientais e indígenas.
As manifestações brasileiras de junho de 2013, em questão neste artigo, são
extensivas a discussão sobre o novo caráter dos movimentos sociais em rede, estruturados
a partir das ferramentas de comunicação e conexão on-line e sem fio, próprios das
sociedades pós-industriais e informacionais. A novidade do aparato tecnológico rouba
a atenção de cientistas políticos e sociais, entre eles Manuel Castells. Para o autor de
Galáxia da Internet (2003), Poder da Identidade (2007) e Redes de Indignação e Esperança
(2013), os movimentos sociais atuais deixaram para trás as velhas formas de organização
verticalizada e hierarquizada, da exigência de lideranças fixas, bem como afastam-se da
arregimentação e condução de indivíduos e grupos em torno de temas e reivindicações
unificados.
Na era da internet e dos telefones celulares, os movimentos utilizam-se, cada vez
mais, da comunicação e da rede multimodal on-line e off-line, estimulando variedade de
conexões, com razões e objetivos diversos entre seus membros, simpatizantes e futuros
militantes. As conexões entre os indivíduos nascem de formas espontâneas, nem sempre
por motivos racionais e tendem à expansão continuada já que
Castells (2013) acredita que a estrutura descentralizada da rede potencializa as
chances de participação de mais pessoas no movimento, uma vez que ele é constituído
de relações e conexões abertas, sem fronteiras definidas, continuamente reconfiguradas
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formam-se redes dentro do movimento, com outros movimentos do mundo
todo, com a blogosfera da internet, com a mídia e com a sociedade em geral.
As tecnologias que possibilitam a constituição de redes são significativas por
fornecer a plataforma para essa prática continuada e que tende a se expandir,
evoluindo com a mudança de formato do movimento. (CASTELLS, 2013, p.160)

de acordo com o nível de envolvimento da população em geral. A rede também diminui
a vulnerabilidade do movimento frente ao risco da repressão, pois há poucos alvos
específicos para reprimir, com exceção dos lugares, ruas, praças e ou prédios ocupados.
Desta forma, a rede pode se reconstruir à medida que houver um número suficiente de
participantes, fragilmente conectados por seus objetivos e valores comuns. A conexão em
rede é a condição de vida do movimento fato que o protege tanto dos adversários quanto
das ameaças internas como a burocratização e a manipulação.
A condição de nascer e se estruturar por intermédio da virtualidade da
internet não elimina a necessidade das mobilizações ocuparem o espaço urbano para
garantir sua legitimidade. Nota-se a interação com a cidade, seus fluxos, demandas,
problemas e públicos. A cidade não é apenas mencionada, mas reivindicada à medida
que as mobilizações e atos chegam às ruas. O movimento social dá-se entre os fluxos de
comunicação sem fio e o espaço físico da cidade ocupada no que Castells chamou de
espaço da autonomia. Trata-se, segundo o autor, da liberdade e autonomia de expressão
e discussão nas redes de comunicação e, ao mesmo tempo, da ação mobilizadora e
transformadora dos indivíduos na cidade, desafiando a ordem disciplinar das instituições,
principalmente, dos procedimentos e meios de controle da segurança e da propriedade
nas cidades. Se o movimento não chega às ruas ele não se efetiva. Assim,
a autonomia sem desafio torna-se retirada. Desafio sem uma base permanente
para a autonomia no espaço dos fluxos equivale a um ativismo interrompido.
Os espaços da autonomia é a nova forma espacial dos movimentos sociais
em rede. (CASTELLS, 2013, p.162)

Expressão possível das sociedades pós-industriais e da informação, os
movimentos sociais em rede são ao mesmo tempo locais e globais. Eles iniciam por
razões próprias em contextos particulares e locais, elaboram suas redes e constroem
seu espaço público ao ocupar a cidade, conectando-se às redes sociais da internet.
Mas também são globais, uma vez que estão conectados com o mundo inteiro. Eles
aprendem com as experiências de parceiros e, muitas vezes, são estimulados por elas a
se envolver em mobilizações próprias. Além disso, mantém discussões permanentes na
internet, convocando a participação conjunta e simultânea de pessoas em manifestações
globais numa rede de espaços locais. Para Castells, os movimentos em rede expressam a
significativa consciência a respeito da relação de temas e problemas da humanidade em
geral, mostrando traços da cultura cosmopolita, ainda que estruturados sobre causas,
queixas e ou identidade locais e específicas. (CASTELLS, 2013, p. 161)
Na perspectiva de alinhamento entre as demandas, interesses e motivações
globais e locais destaca-se a condição viral das novas mobilizações populares. Os
movimentos sociais tornam-se virais, seguindo a lógica das redes na internet. Não é apenas
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a característica viral da disseminação de informações e imagens da mobilização em si
pela rede que chama atenção. Importante destacar que a difusão contínua de mensagens
sobre as mobilizações estimula a simpatia e adesão de mais adeptos, provocando mais
manifestações por toda parte. Verifica-se a multiplicação das reivindicações de uma
cidade para outra, entre regiões e países e até entre instituições como se ocorresse um
fenômeno de inspiração estendida. A autonomia defendida por Castells é condição para
que a indignação a respeito dos problemas sociais e do não cumprimento dos direitos
sociais nas cidades transforme-se em esperança.
Outra característica dos movimentos em rede é a permanente autorreflexão
sobre o que são, quem participa o que querem e podem realizar. Questionam que
tipo de democracia almejam, medem os obstáculos e as ciladas da experiência dos
movimentos anteriores que, em luta, acabaram reproduzindo o sistema que procuram
derrubar. Em questão está o grau da delegação política e da soberania das ações coletivas
por intermédio do processo de deliberação das assembleias, fóruns da internet, blogs e
grupos de debates nas redes sociais, uma vez que os novos movimentos em rede rejeitam
os canais institucionais de participação e negociação política (partidos, sindicatos,
associações de classe etc.) ou de comunicação pela mídia tradicional. Entre os principais
assuntos discutidos em rede, estão a garantia do caráter pacífico dos atos, a extensão e
aceitação da desobediência civil pelos participantes e pela opinião pública, bem como as
formas e níveis de repressão e violência policiais enfrentados pela ação coletiva.
Sem dúvida, tanto nos levantes árabes e ocupações de Wall Street quanto nas
mobilizações brasileiras, o fenômeno da repressão militar e da violência policial tomou
proporções extremas e, em alguns casos, como no Egito, Líbia e Turquia, foi elemento
decisivo para o início de guerras civis. Nas democracias liberais, como nos EUA e no
Brasil, a impunidade à violência militar fortaleceu a reação de grupos que decidiam
combater o sistema com o uso da força. Por um lado, a situação ampliou a atenção da
mídia, principalmente, pelo caráter excepcional e espetaculoso das imagens, por outro,
comprometeu, em escala internacional, governos e governantes. Assim,
a violência proporciona à mídia imagens espetaculares, refinadas, e é
desvantajosa para políticos e formadores de opinião, cujo objetivo é suprimir
o mais depressa possível a crítica que o movimento encarna. O espinhoso
problema da violência não é somente uma questão de tática. É a questão
definidora da vida social e da morte dos movimentos, já que têm a chance de
promover a mudança social se sua prática e seu discurso garantem consenso
na sociedade como um todo (os 99%) (CASTELLS, 2013, p. 164-65)

Os novos movimentos sociais em rede não possuem unidade programática e
não dependem da concretização de um programa político com objetivos específicos para
existir. A força e a fraqueza está, justamente, no caráter multifocal e não programático
que os impedem de ser canalizados para uma ação política instrumental, dificultando,
por exemplo, serem cooptados por partidos políticos. Eles querem transformar o Estado,
suas políticas e formas de representação, mas não desejam apoderar-se dele. Não criam
partidos nem apoiam governos, embora possam ser utilizados pelo marketing político.
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Expressam sentimentos de indignação, estimulam o debate e disseminam utopias
baseadas em comunidades locais e virtuais em plena interação e transformação. Eles estão
voltados para a mudança dos valores da sociedade ou da opinião pública defendendo a
democracia deliberativa direta, a democracia em rede.
Mais que meio instrumental de produzir, enviar e consumir informações, ou
da relação linear entre emissor e receptor de mensagens, o protagonismo da internet
nas mobilizações e protestos políticos, explica-se pela criação de interações e pela
particularidade das condições comuns de deliberação descentralizada, tomada de
decisões não hierarquizada e comunicação democrática e contínua entre os atores
que permitem os movimentos, sem lideranças fixas ou permanentes, sobreviverem ao
longo do processo de luta por mudança social. Do correio eletrônico de uso pessoal ou
empresarial às redes sociais guiadas pelos próprios usuários, a tecnologia da internet e a
estrutura rizomática da rede condicionam a cultura material e o exercício da liberdade dos
indivíduos nas sociedades pós-industriais.
Além da natureza da interatividade dos usuários, é importante mencionar que
a comunicação sem fios e em rede destaca-se também pela acessibilidade a dados,
informações, documentos, pessoas, lugares e instituições que envolvem todos, cidadãos,
organizações e governos, remapeando as fronteiras entre o público e o privado, a
informação sigilosa e a de domínio livre. As atividades na internet estabelecem-se cada
vez mais no e pelo que se convencionou chamar de Sites de Redes Sociais (SNS – Social
Networking Sites, na origem inglesa da palavra) que integram pessoas e grupos a partir de
várias funções e objetivos como amizades, educação, promoção profissional, marketing
e comércio, entretenimento e ativismo social e político. Trocar informações, imagens e
conhecimento, produzir conteúdos e criar vínculos que rompem os limites do tempo e
espaço são característicos da cultura do compartilhamento, presente em redes socias
como facebook, twitters, instagran, linkedin etc.
Os SNS são tecnologias criadas por empresários da comunicação livre, com
interfaces abertas e amigáveis, constituindo plataformas com diferentes perfis e graus
de privacidades, que permitem aos próprios usuários a combinação dos recursos de
busca de informação com ferramentas de comunicação. O interesse por compartilhar
tira as pessoas do anonimato, facilita a aproximação entre indivíduos desconhecidos que
querem se conhecer, levando-os a autoapresentação e exposição.
A capacidade dos movimentos em rede influenciar governos e a população são
distintas. No passado, os movimentos adquiriam expressão e relevância pelo estreito
diálogo e negociação com o aparelho de Estado, suas instituições e representantes
políticos. O objetivo era criar oportunidades para driblar a burocracia estatal, mecanismos
de redistribuição de renda, estarem mais presentes nas instituições oficiais e introduzir
temas e questões nas agendas governamentais e de políticas públicas. Os atores estatais
consideravam importante um movimento quando as reivindicações deste ajudavam ou
prejudicavam as diretrizes de governo, fato que podia explicar a natureza das coalizões
eleitorais, a mudança na opinião pública e o apoio às ações e instituições do governo.
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A dinâmica social era estabelecida pelo nível de negociação e de conflito entre Estado,
políticos e movimentos sociais em ação e reações recíprocas. No entanto, os atuais
movimentos em redes na internet não são contrários à democracia representativa, ao
papel e à função do Estado, mas não reconhecem legitimidade verdadeira quanto à
estrutura e aos atores uma vez que apontam, no sistema, alto grau de corrupção, leis
eleitorais tendenciosas, clientelismos e eleições condicionadas ao poder do dinheiro e da
mídia. Por isso,
há poucas chances de uma interação positiva direta entre movimentos e
políticos visando à promoção de uma reforma política, ou seja, uma reforma
das instituições de governança que amplie os canais de participação política
e limite a influência dos lobbies e grupos de pressão no sistema político,
reivindicações fundamentais da maioria dos movimentos sociais (...) a influência
sobre os programas de governo em geral é limitada, pelo menos a curto prazo.
(...) Não obstante, há conexão muito mais profunda entre movimentos sociais
e reforma política que poderia desencadear mudança social: ela ocorre na
mente das pessoas. O verdadeiro objetivo desses movimentos é aumentar a
consciência dos cidadãos em geral, qualificá-los pela participação nos próprios
movimentos (...) e confiar em sua capacidade de tomar suas próprias decisões
em relação à classe política (CASTELLS, 2013, p.172-73)

A população adere aos movimentos não apenas pela avaliação racional dos
custos e benefícios de participação. Sentimentos são levados em conta, bem como os
níveis de cooperação e solidariedade criados pelas redes, principalmente, entre as novas
gerações. Quanto mais há expansão e compartilhamento de mensagens, mais a esfera
pública da comunicação pode transformar-se em meios de contestação.
Embora o valor de algumas conquistas como a queda de ditaduras no mundo
árabe e da crescente crítica aos resultados perversos da globalização financeira, a
historicidade dos movimentos sociais em rede ainda é pequena o que sinaliza que
é prematuro avaliações definitivas sobre as práticas e teorias do ativismo em rede e
a viabilidade efetiva da mudança social. É preciso não perder de vista na análise, a
história dos movimentos sociais, a materialização e percepção dos problemas sociais e
conflitos políticos pelos atores em contextos de sociedade pós-industriais, bem como os
arranjos políticos, regionais e locais, entre sociedade civil, Estado e mercado, além dos
mecanismos de inclusão e exclusão digital, principalmente, em sociedades periféricas,
de países com passado colonial. Nestes, o déficit de instituições democráticas e o baixo
nível de participação popular na vida pública sempre foram comprometedoras de uma
longa história de exclusão e injustiça social. Além disso, a posição desfavorável que
ainda ocupam na divisão internacional do trabalho, a dificuldade de acesso à educação,
ao conhecimento tecnológico e informacional e os descompassos entre a exigência de
felicidade e o consumo configuram quadros de desigualdades sociais frente ao estágio
dos países liberais de capitalismo avançado. Neste sentido, a promoção de indivíduos
autônomos e da democracia deliberativa, em rede, não se garante, exclusivamente,
da noite para o dia, pelo ativismo nas redes sociais. Há desafios significativos para se
enfrentar e, entre a consciência e a ação coletiva, as contradições sociais ainda confundem
os objetivos e sentidos da política nas sociedades contemporâneas.
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{RESUMO}

O artigo representa a síntese de três pesquisas desenvolvidas
em 2012 no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Apresenta a
contextualização da política habitacional, o cenário da área central de São
Paulo e os diferentes programas de atuação desenvolvidos pelo poder
público nas três esferas de Governo (Municipal, Estadual e Federal) que
cumpriram os objetivos do Estatuto da Cidade garantindo a função social
da propriedade, através de diferentes empreendimentos de habitação
social. Os temas trabalhados nas pesquisas são: os imóveis subutilizados
na área central; os movimentos de moradia e os projetos de revitalização
para a área central.
{PALAVRAS-CHAVE}

Habitação social. Área central. Movimentos de moradia.
{ABSTRACT}

The article is the synthesis of three research developed in 2012 at the
University Center Belas Artes de São Paulo. Presents the context of housing
policy, the setting of the central area of São Paulo and the different programs
of action developed by the government in all three spheres of government
(municipal, state and federal) that met the objectives of the City Statute
ensuring the social function of property, through different social housing
developments. The subjects worked in research is underutilized properties
in the central area; movements of housing and revitalization projects to
the central area.
{KEY WORDS}

Social housing. Downtown area. Housing movements
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1

A metrópole de São Paulo com seus 11.253.503 de habitantes é uma cidade
fragmentada e segregada espacialmente. A habitação social compõe um dos mais
graves problemas sociais, a população mais carente mora nas periferias e se deslocam
diariamente no insuficiente sistema de transporte coletivo para estudar ou trabalhar nas
áreas mais centrais, perdendo muito tempo no deslocamento. As periferias são carentes
de equipamentos e serviços públicos, postos de trabalho, áreas de lazer, consumo, que
resultam no cotidiano da população segregada e excluída, reforçando os padrões da
estruturação do espaço urbano. (OTERO, 2011)
Os distritos centrais da cidade por sua vez, estão recebendo aumento populacional,
conforme indica o Censo do IBGE 2010. Todavia as classes menos favorecidas contribuem
com o processo de transformação, pois, historicamente, a área central constitui local de
moradia e resiste ao processo de gentrificação, permanece nas várias formas precárias de
morar como cortiços, ocupações, favelas e na rua. Porém, faz-se necessária a idealização
de programas de reabilitação e renovação urbana, que tragam uma integração da moradia
digna em regiões dotadas de infraestrutura e próxima, principalmente, do trabalho.
{CONTEXTUALIZAÇÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL EM SÃO PAULO}
O período compreendido entre o fim da década de 1940 e o ano de 1964,
marcou o início do padrão de expansão urbana periférica dos centros e a formação de
novas centralidades. Nesta ocasião foi bastante sentida a intervenção direta do Estado
nas questões urbana e habitacional, com nova forma de estruturação da cidade, baseada
no aumento de veículos particulares, a verticalização das edificações e a produção de
unidades habitacionais. Nesta fase, os Institutos de Aposentadoria e Pensão atendiam
uma parcela da população trabalhadora com a produção de projetos de habitação
social que alcançaram qualidade inédita para os diversos institutos, com corpo técnico
aberto a experimentação e à inovação, utilizando princípios da arquitetura moderna
de berço europeu. (BONDUKI, 1998). A partir de 1964, com o regime militar, o Governo
Federal cria a política habitacional nacional, por meio do Sistema Nacional de Habitação
e tem o BNH (Banco Nacional de Habitação) como financiador dessa política. Segundo
BONDUKI (1998), desde a Lei de Inquilinato no município de São Paulo, a locação deixa
de ser alternativa de moradia para a população mais pobre. O acesso à casa própria ou
aquisição da propriedade é encarada como a melhor solução pelo governo e essa cultura
é incorporada pela população, não importando a localização dessa moradia. Essa ação
foi realizada em terrenos localizados distantes das áreas centrais, em função do custo
mais baixo da terra urbana, criando anéis periféricos e abrigando conjuntos habitacionais
gigantescos, desvinculados da malha urbana e da vida urbana.
A crise econômica da década de 1980 e o resultado da política aplicada neste
período (1964 até 1986), não resolveram o problema do déficit habitacional, pois foi um
período em que as empresas contratadas e os técnicos do poder público envolvidos
nos projetos e obras utilizaram a influência do movimento moderno - preocupação pela
1 Dados do Censo 2010 do IBGE.
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padronização, reprodução em série e barateamento das obras - desenvolvendo milhares
de conjuntos habitacionais com as características comuns que são: padronização
dos blocos e dos apartamentos, gerando habitações isoladas; redução da área útil;
homogeinização dos conjuntos; materiais construtivos de baixa qualidade; implantação
dos edifícios sem preocupação com o espaço resultante, sem área de lazer e tratamento
paisagístico gerando espaços vazios praticamente abandonados.
A expansão das áreas periféricas representa um grande crescimento populacional
e, ao não receber investimentos em infra-estrutura adequada, esses tornaram-se bairros
“dormitórios”, pois o trabalho, a educação, a saúde se localizam-se nas áreas mais centrais
da cidade; o transporte público “leva e traz” todos os dias essa população, muitos perdem
muitas horas neste trajeto, enfim, a segregação socio espacial é muito clara quando
analisamos essas questões.
{A ÁREA CENTRAL DE SÃO PAULO}
2
A área central do município de São Paulo caracteriza-se desde o final do século
XIX, como área de convívio de moradias com atividades administrativas, econômicas,
culturais e de circulação, tendo a característica de uso misto. As condições de moradias
são desiguais, existem apartamentos de alto padrão e cortiços em quase todos os bairros
centrais. A população menos favorecida, sem condições de assumir um contrato de
aluguel por falta de trabalho formal ou mesmo sem ter um avalista, mora em cortiços, já
que a proximidade do local de trabalho é a grande vantagem de se morar no centro. A
estimativa do número de moradores de cortiços na cidade de São Paulo é conflitante, não
existe um consenso.
O número de moradores de cortiço que vive na cidade São Paulo tem
sido bastante polêmico, devido às divergências na conceituação de
cortiço, às diferentes metodologias de pesquisas aplicadas e a falta de um
recenseamento com identificação específica dos cortiços (CARICARI, 2006,
p. 12).

A primeira pesquisa foi realizada pela SEMPLA em 1983, estimando o número de
2,58 milhões de moradores, representando 29,3% da população do município daquela
época. A Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE) realizou em 1993, uma
pesquisa amostral e estimou uma população de, aproximadamente, 595.110 pessoas,
morando em 23.688 cortiços nas 20 administrações regionais de São Paulo. A Fundação
Seade realizou em 2001, outra pesquisa numa área menor da cidade, abrangendo setores
da Barra Funda, Bom Retiro, Bela Vista, Belém, Brás, Cambuci, Liberdade, Mooca, Santa
3
Cecília e Pari, correspondendo a uma estimativa de 38.512 habitantes. O Habisp através
do Plano Municipal de São Paulo informou em outubro de 2011, a previsão de domicílios
encortiçados são de 80.389 domicílios (estimativa da Fundação Seade).
2 Considera-se como área central os 14 (quatorze) distritos do município de São Paulo, divididos nas quatro subprefeituras: Sé (Sé, República, Santa
Cecília, Liberdade, Bom Retiro, Cambuci, Consolação e Bela Vista), Mooca (Pari, Brás, Belém e Mooca), Lapa (Barra Funda) e Ipiranga
3
Departamento de informações da SEHAB
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Além de moradores de cortiço, o município tem cerca de 1,2 milhões de pessoas
que moram em favelas, aproximadamente, 13.000 moradores de rua, segundo dados
4
do Plano Municipal de Habitação de 2011 , sem contar os loteamentos irregulares e de
risco. São estas as “soluções de moradias” para a ausência de uma oferta habitacional
mais adequada com preço acessível. O conselho municipal de habitação apresentou
em 22/09/2011, dados para o novo Plano Municipal de Habitação (PMH), um trabalho
sobre a situação habitacional do município apontando que 809.419 mil famílias vivem em
situação inadequada (famílias que dependem de obras de infraestrutura e do processo
de regularização fundiária para se integrar à cidade formal); e o déficit habitacional para
famílias que saem de áreas de risco e que estão em processo de urbanização é de 130 mil
unidades habitacionais.
Os dados do IBGE de 2010 indicam uma população de 11.253.503 no Município
de São Paulo, com 3.935.645 domicílios, sendo 293.621 domicílios vagos. As áreas centrais
são marcadas pelo esvaziamento populacional e ali se encontram 40.000 residências
vagas. Políticas públicas destinadas à população de menor renda, historicamente, no
Brasil, foram implementadas quando houve pressão por parte dos interessados. O
centro de São Paulo recebe esta pressão a partir da segunda metade da década de 90,
quando movimentos de moradia reivindicam e pressionam os órgãos governamentais
por programas de habitação de interesse social no centro, através de manifestações e
5
ocupações em imóveis subutilizados na área central .
A partir destas reflexões, mostramos as diferentes políticas públicas com diferentes
efeitos e resultados no caso de habitação social. Outra política foi adotada a partir da
de 1990, na região central do município de São Paulo com iniciativas de reabilitação e
renovação urbana, que trouxeram uma integração da moradia digna em regiões dotadas
de infraestrutura. Podemos observar consideráveis investimentos públicos e formulação
de instrumentos de investimentos privados para projetos imobiliários, tendo sido
desenhados alguns projetos integrados para a área central.
As classes menos favorecidas contribuem com este processo de transformação,
pois, historicamente, a área central constitui local de moradia, fazendo-se necessária a
idealização de programas habitacionais viáveis. Neste sentido, iniciam-se algumas ações
do poder público, como os seguintes programas: 1. Programa de Habitações Populares
da Região Central de São Paulo, na gestão municipal de 1989 -1992, constituído de
dois programas: o de Produção de Habitação de Interesse Social e o Programa de
Recuperação de Cortiços; 2. Programa Morar no Centro, na gestão municipal de 20012004, compreende duas formas principais de intervenção urbana: projetos habitacionais
em terrenos, edifícios vazios ou ocupados irregularmente e perímetros de reabilitação
4 Conforme Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) – “Censo da População em Situação de Rua”(Relatório de pesquisa encomendada pela
Secretaria Municipal de Assistência Social). São Paulo, 2009.
5
Atualizar dados com censo do IBGE 2010.
6
Segundo BONDUKI(2008) até 2001 ocorreram mais de 30 ocupações em prédios ociosos na área central de São Paulo.
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integrada do habitat, tendo como modalidades de atendimento habitacional a locação
social, bolsa aluguel, moradia transitória e programa de intervenção em cortiços; 3. Programa
de Atuação em Cortiços, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo (PAC/CDHU), na gestão estadual, desde 1998 (ver figuras 1 e 2); 4. Programa de
Arrendamento Residencial – PAR da Caixa Econômica Federal, na gestão federal, desde 1999.

FIG. 2. Rua Pirineus – PAC/CDHU
FONTE: Débora Sanches, 2013
FIG. 1. Rua Ana Cintra – PAC/CDHU
FONTE: Débora Sanches, 2008

Os programas mencionados acima pertencem às três esferas governamentais:
Municipal, Estadual e Federal e apesar de haver recursos disponíveis em todos os âmbitos,
houve pouca frequência de atuação integrada e em conjunto, o que só tende a aumentar
os empecilhos para o desenvolvimento de um programa habitacional abrangente e mais
eficiente. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 23, estabeleceu a responsabilidade
de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico. Outros dois artigos 182 e 183 tratam do princípio da função
social da propriedade:
Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes.
Art. 183 - Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
6
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
6 Constituição Federal de 1988, artigo 23.
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O Estatuto da Cidade, lei 10.257 de 2001, regulamentou os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal e estabeleceu diretrizes gerais da política urbana. Reforça a ideia que
o uso da propriedade urbana deve ser em prol do bem coletivo. Na Prefeitura Municipal
de São Paulo, observa-se em três grandes programas para intervenção na área central
em diferentes períodos, sendo os objetivos, as diretrizes e os perímetros de atuação são
completamente diferentes entre elas. Abaixo, um breve histórico:

{OPERAÇÃO URBANA CENTRO}
A operação urbana centro, Lei Municipal 12.346 de 6 de junho de 1997, no
seu artigo 1º, compreende um conjunto integrado de intervenções coordenadas pela
prefeitura, através da Empresa Municipal de Urbanização - EMURB, com a participação
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, visando
à melhoria e valorização ambiental da área central da cidade. Tem como objetivos
principais: obras de melhoria urbana; melhorar a qualidade de vida de seus atuais e futuros
moradores; iniciar um processo de melhoria das condições urbanas e da qualidade de
vida da área central da cidade, especialmente dos moradores de habitações subnormais;
reforçar a diversificação de usos na área central da cidade, incentivando o uso habitacional
e atividades culturais e de lazer; as propostas que atingirem habitações subnormais
(cortiços) deverão contemplar solução do problema habitacional de seus moradores,
dentro da área da operação urbana centro ou numa faixa de 500m (quinhentos metros)
envolvendo seu perímetro, sem ônus para a prefeitura e sem prejuízo do pagamento da
contrapartida financeira.
O Programa de Arrendamento Residencial – PAR, reforma financiada pela Caixa
Econômica Federal viabilizou alguns empreendimentos de Habitação de Interesse Social
(HIS) em prédios subutilizados na área central a partir de reinvindicações de movimentos
de moradia.
{“PROGRAMA MORAR NO CENTRO”}
O programa morar no centro, idealizado a partir de 2001, pela SEHAB – Secretaria
de Estado da Habitação – da Prefeitura Municipal de São Paulo, tinha como objetivos:
melhorar as condições de vida dos moradores do centro; viabilizar moradia adequada
para pessoas que moram ou trabalham na região; evitar a gentrificação. As diretrizes eram:
priorizar a reforma de prédios vazios; combinar soluções habitacionais com iniciativas de
7
geração de renda e buscar a diversidade social nos bairros centrais (figuras 3 e 4).

7 São 14 (quatorze) distritos centrais do município de São Paulo, divididos nas quatro subprefeituras: Sé (Sé, República, Santa Cecília, Liberdade, Bom
Retiro, Cambuci, Consolação e Bela Vista), Mooca (Pari, Brás, Belém e Mooca), Lapa (Barra Funda) e Ipiranga.
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8
Fig. 3. Rua Maria Paula – Sehab E Cef
Fonte: Débora Sanches, 2008

Fig. 4. Rua Pedro Fachinni – Sehab
Fonte: Débora Sanches, 2004

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo, LEI Nº 13.430, de 2002, determina 686
9
áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) com vistas à construção de habitações
dignas a serem edificadas pela iniciativa privada ou pública. Para a área central o uso
habitacional de interesse social e a intensificação da promoção imobiliária constitui-se em
um estímulo à inovação por meio da instituição das Zonas Especiais de Interesse Social 3
(Zeis 3) que estão propostas nas áreas mais degradadas.
As ZEIS 3 situadas nas áreas centrais na orla ferroviária, áreas essas em processo
de transformação por diversas razões possuem forte degradação e carência de imediata
recuperação. Elas constituem uma tentativa de evitar a gentrificação (processo de
elitização e expulsão da população local lá residente) - permanência dos atuais moradores
de baixa renda - incentivando o adensamento da cidade.
{NOVA LUZ}
A partir de 2005, a área central recebe outro programa com o decreto nº 46.291
que define um perímetro como área de utilidade pública com 105 mil m², denominado
Nova Luz. Os objetivos foram: atrair empresas privadas a investir na área com o intuito de
recuperá-la, pois é uma das mais degradadas do centro da cidade, batizada de cracolândia
devido à presença de usuários de drogas, moradores de rua e prostituição.
8
9

Caixa Econômica Federal
As ZEIS são áreas delimitadas no Plano Diretor municipal destinadas à construção de habitação social, procurando garantir a permanência da

população de baixa renda no lugar onde já habitam.
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Em dezembro de 2005, a Lei Municipal nº 14.096 determina os incentivos
fiscais às empresas cadastradas, tais como desconto de até 50% de IPTU e de até 80%
10
de ISS (imposto sobre serviços) por 10 anos. A expansão do perímetro passa para 27
quadras passíveis de intervenção e desapropriação com 269 mil m² em março de 2006. A
concessão urbanística é criada a partir da Lei 14918, em maio de 2009, entrando na agenda
pública governamental para viabilizar o projeto de Lei do Instrumento Urbanístico. O
concessionário (escolhido por licitação) assume os encargos da execução do plano com
o direito de venda de parcelas ou de novas edificações da área urbanificada, cobrindo
seus custos e se beneficiando dos lucros através de uma nova implantação de lotes ou de
edificações.
Segundo SOUZA (2011), o modelo adotado de “revitalização” é do tipo - arrasa quarteirão
– desapropria, demole e constrói tudo de novo, desconsiderando a vida que lá existe.
A concepção e a forma dos empreendimentos seriam decididas pelas empresas para a
maximização da produção e do lucro. Candido Malta também declara que é um projeto da
gentrificação, pois não contempla a reorganização do sistema de trânsito ou de transporte
público, nem melhorias ambientais para aqueles que moram e trabalham na região.
{CONSIDERAÇÕES FINAIS}
Os movimentos de moradia alavancaram a implementação dos projetos que
foram construídos, através de uma luta incansável, desde a metade dos anos 90, a partir
de políticas habitacionais para o centro da cidade. Estes empreendimentos de Habitação
Social garantem melhor integração do edifício e dos seus moradores com a cidade.
As políticas habitacionais para a região central começaram de forma pontual a
partir da gestão municipal de Luiza Erundina (1989-1992), passando pelo retrocesso nas
duas gestões seguintes, de Paulo Maluf e Celso Pitta (1993-2000). Na gestão Marta Suplicy
(2001-2004) muitos projetos, que estavam paralisados desde o início dos anos 90, foram
retomados. A partir de 2005 a atual gestão (José Serra / Gilberto Kassab) mais uma vez
interrompe o processo de inclusão social para a área central.
10

Perímetro: Av. Duque de Caxias, Rua General Osório, Rua Mauá, Av. Casper Libero, Av. Ipiranga e Av. Rio Branco.
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Desde 2001 desenvolvo um trabalho com intervenções em espaços públicos de
diferentes cidades e países. Centenas, eventualmente, milhares de pequenas figuras de
homens e mulheres fundidas em gelo, com cerca de 20 cm, são levadas a locais centrais
das cidades e postas a derreter pela população local. Esta ação intitula-se Monumento
Mínimo e está ligada ao conceito de Monumento de modo crítico – funciona como um
antimonumento. O ponto de partida do Monumento Mínimo aconteceu no momento da
montagem de uma exposição individual na Capela do Morumbi (São Paulo) em outubro
1999. Eu expus dentro da Capela um conjunto de esculturas fundidas em ferro. Uma série
de figuras humanas compridas e alongadas. Do lado de fora da capela, fixei duas pequenas
esculturas também em ferro fundido, nas grades limites entre a capela e a Avenida Morumbi
– duas figuras de mulheres medindo cerca de 20 cm de altura, como um monumento,
contemplavam a avenida. Ao ver contraposição entre a dimensão mínima das esculturas e
o aberto da cidade dei início a uma pesquisa sobre os Monumentos, sobre o espaço público
e o espaço privado. A decisão de atuar na cidade consolidou-se e tomou corpo nesse
momento. A pesquisa foi desenvolvida na dissertação de mestrado no Instituto de Artes
da UNESP propondo o Mínimo como Monumento (2000/2003). As esculturas começaram
em ferro, passaram ao barro, ao gesso, à resina, ao vidro e, finalmente, ao gelo.
Durante três anos, pesquisei materiais que pudessem acentuar a fragilidade do
humano diante das cidades e das instituições que ele mesmo constrói. Nós vivemos num
país tropical que está sempre em construção, com vocação para o moderno e sem tradição
– “Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína” como canta o Caetano em Fora
da Ordem. Trabalhar com o precário, com o efêmero, me pareceu traduzir esse estado
de construção e destruição permanentes de nossa história. Encontrei nos Monumentos
públicos uma síntese de minha inquietação: a celebração histórica muito longe do sujeito
comum. Busquei uma conciliação entre a esfera pública e a esfera privada, entre o eu
subjetivo e a cidade. Propus o Monumento Mínimo como um antimonumento. Subverti
uma a uma as características dos monumentos oficiais. No lugar da escala grandiosa,
monumental, largamente utilizada como ostentação de grandeza e poder, propus
uma escala mínima. No lugar do rosto do herói da história oficial, uma homenagem ao
observador anônimo, ao transeunte, que se identifica com o processo, numa espécie de
celebração da vida, do reconhecimento do trágico, do heroico que há em cada trajetória
humana. No lugar de materiais duradouros, propus as esculturas em gelo que duram cerca
de trinta minutos - não cristalizam a memória, nem separam a morte da vida. Elas ganham
fluidez, movimento e resgata uma função original do monumento: lembrar que morremos.
Além de desaparecer, ao se contrapor à fruição pública permanente da escultura
tradicionalmente estática o Monumento Mínimo pode ser entendido como arte que se
constitui na presença - é preciso estar no lugar e na hora do acontecimento. A experiência
com a colocação e com o derretimento das esculturas em gelo é pública, porém, pessoal,
presencial, intransferível. A memória fica inscrita no sujeito que viu. Percorri anonimamente
nove cidades – Campinas, São Paulo, Brasília, Salvador e Curitiba no Brasil. Também em
Havana-Cuba, Cidade do México e Tóquio e Quioto no Japão. Estudei suas histórias,
pesquisei seus locais de importância histórica, arquitetônica ou, simplesmente, de grande
circulação local. Carregava as esculturas em gelo em uma sacola térmica. Colocava uma a
uma nos lugares previamente escolhidos e registrava o processo em fotografia. Algumas
pessoas se acercavam, se emocionavam, tinham reações que só eu presenciava. Eram
ações anônimas e absolutamente solitárias.
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Do individual ao coletivo
Realizei a primeira grande
intervenção no dia sete de abril de 2005,
com apoio do SESC do Carmo. Foram
trezentas esculturas em gelo nas escadarias
que dão passagem para o metrô na Praça
da Sé, marco zero da cidade de São Paulo,
ao meio dia, sob um sol de 30 graus. Foi um
acontecimento! Aquilo que eu presenciava
Foto Acervo Pessoal Nele Azevedo
nas ações solitárias e anônimas nas cidades,
anteriormente, percorridas, ganhou uma dimensão coletiva, se potencializou tanto na
força plástica do conjunto das esculturas, quanto na reação do público: uma multidão
acercou-se e participou da intervenção. Nesta dimensão coletiva, a experiência do
derretimento ganhou potência, provocou de fato uma suspensão poética no cotidiano
da cidade - aproximou-se do rito. A ação deixou de ser anônima. A mídia fez uma grande
cobertura. As imagens do Monumento Mínimo foram divulgadas, não no caderno de
artes, mas como intervenção no cotidiano da cidade em quase todos os jornais impressos
de São Paulo e diversas emissoras de televisão transmitiram ao vivo a intervenção. No
mesmo ano de 2005, ele foi realizado em Paris, na Praça da Òpera e na Mairie du 9émè.
O Monumento Mínimo passou a ser chamado internacionalmente: Cidade do Porto
e Braunschweig, em 2006, Florença, em 2008, Berlim, em 2009. Ele abriu a Bienal de
Stavanger na Noruega, em 2010 e, em 2012, foi apresentado em Amsterdam, Santiago do
Chile e Belfast, na Irlanda do Norte.
Espaço e contextos novos
Apesar das muitas intervenções realizadas, elas nunca foram repetitivas. O desafio
do espaço e do contexto é sempre novo. A experiência do derretimento compartilhada
coletivamente é de fato renovadora e não se repete. Em Florença, por exemplo, nós
iniciamos a produção com a colaboração dos diretores, coordenadores do Albergo
Populare La Fenice e de estudantes voluntários. Este Albergo funciona em um ex convento
que ocupa quase um quarteirão. Atende e abriga pessoas que necessitam de ajuda: ex
usuários de drogas, ex alcoólatras, ex presidiários, imigrantes sem teto, enfim os que estão
nas margens. Produzimos 1200 esculturas. Não contávamos com nenhum suporte de
divulgação da intervenção, mas por puro acaso e com ele a nosso favor, no dia 21 de outubro,
marcado para a intervenção, havia uma enorme manifestação contra a privatização do
ensino na Itália. As ruas de Florença foram tomadas e a Piazza della Santissima Annunziata
reunia 40.000 pessoas no momento da ação. Os manifestantes incorporaram-na como
parte de sua manifestação, distribuíram em menos de cinco minutos as 1200 esculturas
nas escadarias do Istituto degli Innocenti – dizendo: “isto é o que acontece com o ensino
público na Itália, está desaparecendo”. Toda imprensa acompanhou a contraposição do
derretimento das pequenas figuras sentadas nas escadarias de um edifício construído
para a eternidade, por Brunelleschi na Renascença italiana – metáfora do derretimento
do homem e de suas instituições – as imagens foram para o mundo. O jornal La Republica
noticiou a Manifestazione com um destaque Finale poético (e amaro) com gli omini di
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ghiaccio. A partir da circulação dessas imagens da intervenção em Florença, ele começou
a ser relacionado com o tema da mudança climática. Bem, eu criei o Monumento Mínimo
pensando em propor outro monumento, um monumento a contrapelo que levasse
em conta a história dos vencidos, dos anônimos, que trouxesse em evidência a nossa
condição de mortal. Pensei também no exercício da ocupação do espaço público. Mas,
ele encontrou uma questão no mundo, a questão ambiental – que se tornou um tema
mais difundido nos últimos 5 anos – então ele vem sendo lido também como alerta dos
perigos do aquecimento global e de nosso consequente desaparecimento do planeta.
Sua afinidade com o tema é evidente. A interação com o público é sempre muito forte em
qualquer país e é ela que realimenta o trabalho e a mim mesma. Gosto mesmo do desafio
que o espaço provoca porque nenhum espaço é neutro, nem o da rua nem o da galeria.
Ele é sempre carregado de significados, história, relações, etc.
Leitura em aberto
Durante o ano de 2012, eu atendi a três diferentes convites que fizeram leituras
muito diferentes do trabalho: em 15 de abril, participei de um festival de performances
- o FLAM em Amsterdam na Holanda. Ali, ele foi apresentado e entendido como uma
performance dentro do campo da arte contemporânea, na praça SPUI. Em 21 de agosto,
ele foi chamado a abrir a jornada de Direito Ambiental da Faculdade de Direito, da
Universidade Publica de Santiago do Chile, em 2012. Sua leitura ficou diretamente ligada
à questão ambiental.
Já em 21 de outubro do mesmo ano, em Belfast, na Irlanda do Norte, ele foi
chamado a lembrar o trágico acidente do Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912. Ele
foi reverenciado e compreendido como um tributo aos 1517 mortos. Nas escadarias de
Custom House Square, pela primeira vez, ele cumpriu esta função original do monumento
de homenagem aos mortos. Fiquei feliz com essa leitura aberta e plural: um monumento
líquido para tempos líquidos...

Foto Acervo Pessoal Nele Azevedo
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Meu corpo como história
Em fevereiro de 2013, a exposição alemã ZNE zur nachahmung empfohlen!
expeditionen in ästhetik und nachhaltigkeit, da qual participo como artista convidada,
desde sua abertura, em 03 de setembro de 2010, no Uferhallen em Berlim, esteve presente
no Memorial da America Latina em São Paulo no período de 21 de fevereiro a 07 de abril.
Na abertura da exposição, em 21 de fevereiro, eu pude finalmente realizar uma intervenção
específica para o Memorial: quatrocentas esculturas em gelo e uma escultura feita com o
meu próprio sangue criando um diálogo com a escultura “Mão” de Oscar Niemeyer com
o desenho do mapa da América Latina em vermelho. Como meu corpo é história e a
história é escrita com o sangue de muitos, ele está completamente implicado na história
da América, no desaparecimento de povos indígenas, nas questões contemporâneas
de nossa existência. A escultura em sangue acentuou o caráter ritualístico, sacrificial e,
ao mesmo tempo, epifânico do Monumento Mínimo. Por fim, penso que o Monumento
Mínimo* se situa dentro das ações urbanas realizadas por vários artistas/ativistas que em
diferentes cidades e países buscam um gesto novo na tentativa de abrir novos modos de
habitar o mundo.
*Outros trabalhos podem ser conhecidos no meu endereço www.neleazevedo.com.br
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QUE PRESENTE
INVENTAR AGORA?

Ligia Nobre
Arquiteta e Curadora Adjunta da X Bienal de Arquitetura de São Paulo
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A X Bienal de Arquitetura de São Paulo (12 de outubro a 01 de dezembro de 2013)
é fruto da colaboração entre muitas pessoas, grupos e instituições públicas e privadas,
que tornaram possível sua realização. Com o tema “Cidade: Modos de Fazer, Modos de
Usar”, a X Bienal articula-se em rede pela metrópole em diversos pontos, acessíveis por
transporte público de trilhos, fomentando a experiência e o debate sobre as cidades e os
valores que regem nossas escolhas cotidianas.
O processo da X Bienal foi de comprometimento com contribuições em graus
diversos, que incluiu reuniões semanais desde 2012 com um grupo inicial de arquitetos
e urbanistas que se ampliou para outros expertises e conhecimentos de várias gerações,
com muita pesquisa e conversas instigantes, seguidas de contribuições significativas dos
projetos via uma Chamada Aberta internacional, concomitante à construção institucional
e agenciamentos múltiplos para a sua viabilização. Realizada pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil – Depto. São Paulo e correalizada por Sesc São Paulo, Museu da Casa Brasileira
e Centro Cultural São Paulo, com importantes patrocinadores e apoiadores, direção geral
e produção executiva da arte3, tem curadoria geral de Guilherme Wisnik e curadoria
adjunta minha e de Ana Luiza Nobre, junto a um grupo extenso de colaboradores.
Organizada como um festival, esta X Bienal inclui exposições de projetos, obras,
processos, assim como intervenções, shows de musica, mostra de filmes sobre São Paulo
(em parceria com a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no vão livre do MASP),
percursos e expedições urbanas, visitas guiadas, picnics surpresas no metrô, seminários,
oficinas, residências colaborativas entre grupos, escritórios e universidades nacionais e
internacionais de arquitetura e design, e ações concretas na cidade.
Da rede de espaços expositivos, o Centro Cultural São Paulo é o aglutinador
das principais questões presentes nesta X Bienal, com discussões sobre espaço público,
mobilidade-densidade e infraestrutura, implicando distintos Modos de Agir, com
exposições como Densidade, China- Mundo Rendereizado, Detroit, Carrópolis, Brasil: O
Espetáculo do Crescimento, Espaço Público e Ativismo, O Copan que não se vê, Rio Now, O
Rio do Futuro de Sérgio Bernardes, Adeus, Robin Hood, Segurança Como Direito à Cidade,
e projetos internacionais como o projeto Nós Brasil! We Brazil! (Alemanha), Track Changes
e The Banality of Good (Holanda), dentre outras. O Canadian Centre of Architecture – CCA
de Montreal desenvolveu em parceria com a X Bienal uma versão do projeto Actions –
Ações: O que Você Pode Fazer com a Cidade, iniciado em 2007-08, atualizado em forma
de arquivo no CCSP, compartilhando 99 ações em várias cidades, com um website e uma
nova convocatória no Brasil (http://cca-actions.org/pt-br). São ações que apresentam
novas ferramentas, “práticas singulares” que ocupam o espaço urbano com novos
usos e reinventam seus cotidianos – em contraposição ao exacerbado consumismo e
desigualdades socioterritoriais – que têm se multiplicado cada vez mais no mundo todo.
Cada um dos outros espaços expositivos ativa Modos específicos - questões
ou arquivos fundamentais para a X Bienal imbricados às instituições-lugares: Modos de
Habitar no Museu da Casa Brasileira, Modos de Negociar no apartamento da Associação
Parque Minhocão, Modos de Atravessar no MASP, Modos de Fluir na Praça Vitor Civita,
Modos de Ser Moderno no Centro Universitário Maria Antonia – USP, Modos de Encontrar
no Projeto Encontros na Estação Paraíso do Metrô, e Modos de Colaborar no Sesc Pompeia.
Modos de Colaborar configura o laboratório da X Bienal, apresentando
múltiplas ações e posturas e fomentando pesquisas e trocas entre iniciativas brasileiras
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e internacionais. O Sesc Pompeia, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e o
Teatro Oficina articulam-se em rede, definindo um território que sinaliza algumas das
disputas em curso por novos significados e configurações de espaço público e cidadania.
Residências, debates e ações em Cidade Tiradentes e no Bexiga, junto a outras iniciativas
na Pompeia e na cidade, têm suas experiências e seus resultados compartilhados no Sesc
Pompeia, cuja exposição, desdobrada em novas proposições, é ativada por conversas
e oficinas. Práticas colaborativas existem há muito tempo, principalmente, a partir dos
anos 1960 e 1970, mas ampliaram-se e tornaram-se mais relevantes nos últimos dez anos,
em várias partes do mundo. Cada vez mais distantes dos modos tradicionais de fazer e
pensar a cidade e da figura do arquiteto como autor único, muitos coletivos de urbanistas,
arquitetos, designers e artistas, estúdios de arquitetura e design, escolas e universidades
têm adotado posturas colaborativas, visando a transformar e melhorar as cidades.
Como síntese dos modos de fazer e usar, essas práticas colaborativas e singulares
apontam para novos modos de agir e propõem iniciativas concretas e tangíveis, seja por
trabalhos em rede, tecnologias, pedagogia, financiamento coletivo, ativismo urbano,
representações poéticas, publicações, edifícios, hortas comunitárias, design de serviços
públicos, inserções urbanas ou políticas. Apresentam desafios de articulações novas entre
o pessoal e o institucional, leis, usos e forças que regem nossas cidades.
A arquiteta Lina Bo Bardi (1914-92) insistia na importância de inventarmos o
presente. Seja em São Paulo, Belo Horizonte, Mumbai, Quito, Moscou, Lagos, Buenos
Aires, ou em Nova York, essas novas iniciativas colaborativas e “práticas singulares”, com
múltiplas e inusitadas ferramentas e estratégias, ativadas em rede se fortalecem cada vez
mais, e contribuem para transformar e inventar novos presentes, a nós mesmos, nossas
cidades e cotidianos.
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O ENTREVER DA
HISTÓRIA NAS
NARRATIVAS DE
LUIZ RUFFATO

Júlio César Machado de Paula
Prof. Dr. da Pós-graduação do
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
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Em regra, a expectativa que se tem de uma resenha é que ela esteja associada
a algo novo, isto é, ao lançamento recente de um livro, à abertura de uma exposição, ao
concerto que ainda ontem fez sua estreia. O texto que ora apresentamos, no entanto,
assume o risco de frustrar tal expectativa por duas razões: primeiramente, motiva-se não
por uma estreia literária, propriamente, mas por uma reedição, a décima primeira, “revista
e definitiva”, de Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ruffato, obra publicada, originalmente,
em 2001; e, além disso, pelo fato de que não trataremos, exatamente, do livro em si,
mas das relações que estabelece com o conjunto da obra, especialmente, com os cinco
volumes que compõem o ciclo narrativo intitulado Inferno Provisório.
Como a tarefa é grande e o espaço pequeno, tentaremos contribuir com o tema
geral desse número, dedicado à arte e à cidade, pensando como a obra do autor nos
auxilia a pensar o que foi e o que vem sendo o processo de urbanização brasileiro. Nossa
estratégia será apontar ao menos um dos modos de olhar passíveis de serem extraídos das
narrativas de Luiz Ruffato e, em consequência, sugerir como esse mesmo olhar vincula-se
a um procedimento narrativo que amalgama de forma coerente o conjunto da obra do
autor.
Ruffato projetou-se nacional e internacionalmente com a publicação, em 2001,
de Eles eram muitos cavalos, apresentado como romance, mas composto, na realidade, por
uma sucessão de quadros narrativos unidos pelo fato de se passarem todos em um mesmo
e único dia na cidade de São Paulo. Ante a desmesura da metrópole e a impossibilidade de
abarcar seu caráter múltiplo, desfilam diante do leitor cenas aparentemente desconexas,
de fichas meteorológicas a andanças de beira de rodovia, de X a Y, compondo não um
panorama único da cidade, emoldurado pelo livro, mas uma sequência de olhares parciais
possíveis.
Em um primeiro momento, o livro foi recebido como uma guinada na carreira do
autor, que estreara, pouco antes, com dois livros de contos, Histórias de remorsos e rancores,
de 1998, e Os sobreviventes, de 2000, cujas ações transcorriam em volta de sua então miúda
e ativa Cataguases, cidade natal. Esta serviria também de ponto de partida (mas não
de chegada) para o amplo projeto narrativo intitulado Inferno Provisório, publicado em
cinco volumes entre 2005 e 2011. O anseio central de Ruffato ao empreender um projeto
narrativo de tamanho fôlego não constitui nenhum segredo. Ele próprio o revelou em mais
de uma ocasião: promover uma reflexão acerca do complexo processo de urbanização
e industrialização do Brasil nos últimos 50 anos, tendo como fio condutor a figura do
operário, desde as primeiras gerações, com suas botas ainda eivadas do barro trazido
do campo, às gerações que se acotovelariam nas cidades grandes. Ruffato certamente
não foi o primeiro a chamar para si a árdua tarefa de retratar os efeitos do processo de
urbanização e industrialização do país. No entanto, sua perspectiva o distingue da própria
linhagem em que se insere por trazer para a cena não propriamente os excluídos, os que
orbitam sem rumo à margem do processo, mas aqueles que, explorados como mão-deobra barata (ou seja, lucrativa para quem os explora), foram incluídos de forma espoliante
na máquina do capital que os absorve até o sabugo. Não estamos, pois, no domínio da
exclusão pura e simples, mas de uma espécie de inclusão subalterna que, travestida de
modernidade, acaba por perpetuar relações sociais degradantes.
Sabe-se, também, por declarações do autor, de sua experiência pessoal a respeito,
não somente por ser filho de operário, mas por ter sido, ele próprio, operário. Contudo,
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não é a experiência direta que nos interessa aqui (tampouco a dos outros e muitos ofícios
que também exerceu, como os de pipoqueiro, gerente de lanchonete, livreiro ambulante
ou jornalista). Interessa-nos seu primeiro ofício, o de balconista de mercearia, que espelha
uma imagem recorrente ao longo de sua obra: a da parcialidade do olhar. É o que o autor
nos informa em recente crônica publicada no espanhol El Pais. Diz ele:
De início, vendia cachaça, tira-gostos e cigarros atrás de um balcão que
ficava na altura de meus olhos – eu me punha de pé em cima de um
engradado de madeira para atender os fregueses, que se constituíam
de prostitutas e cafetões, já que a zona de meretrício ficava perto, e de
operários que moravam no cortiço, do qual aquele botequim era uma
espécie de posto avançado. (2013, grifo nosso).

Mais do que um dado biográfico pitoresco, a imagem do menino que, por detrás
do balcão, entrevê o mundo que se lhe descortina prenuncia o recurso narrativo que nos
interessa pôr em relevo. É, justamente, por meio de uma espécie de entrevisão que temos
acesso aos flashes urbanos de Eles eram muitos cavalos, e é por ela também que nos chega
o denso universo doméstico dos operários de Cataguases e de seus rebentos já migrados
para a cidade grande, como se vê no Inferno Provisório.
O que se apresenta, pois, longe de ser um universo que salta aos olhos, pronto,
às escâncaras, é, antes, um mundo entrevisto, aparentemente desconexo, mas que se
revelará aos poucos e em partes. E que o leitor não se iluda. É justamente a meia-visão,
o olhar difuso, o que instiga. Quem tem acesso à vista parcial do que se esconde é
indefectivelmente picado pelo desejo de ver o que ainda queda adormecido e ilude-se na
expectativa de que deparará, ainda que tarde, com alguma síntese esclarecedora, alguma
chave lógica que lhe ofereça explicações. Mas não, não há aqui nem raio ordenador nem
máquina do mundo. Há apenas um sem-número de miudezas difusas aparentemente
insignificantes, mas que desfilam ao longo das narrativas compondo uma sucessão de
histórias cotidianas muito diversas da História oficial, a que se aprende na escola e se
escreve com H maiúsculo (l’Histoire avec sa grande hache, no brilhante e intraduzível
trocadilho de George Perec ).
Ciente de que o oficio da escrita implica muito mais do que ser um bom contador
de histórias, Ruffato sabe que a forma não é um mero invólucro de conteúdos, mas
integra a própria mensagem. Sabe, pois, como bem sintetizou Rodriguez Monegal, que,
em literatura, “Há um meio que se converte em fim, um veículo que é em si mesmo a
viagem.” (1979, p. 159). Diante disso, uma tarefa complexa e inevitável apresentou-se ao
autor: como lidar com a temática do operariado sem se valer do modelo tradicional do
romance, especialmente de sua linhagem burguesa do século XIX? Ora, foi justamente a
experiência narrativa de Eles eram muitos cavalos que lhe iluminou o caminho formal para
a matéria social prenunciada nos contos iniciais do autor e plenamente desenvolvidos em
seu ciclo Inferno Provisório. Se Ruffato já possuía o estofo de seu amplo projeto narrativo,
faltava-lhe, contudo, a forma em que vazá-lo. E, em entrevista concedida a Luciano Trigo
por ocasião da publicação de Domingos sem Deus, quinto e último volume da saga, é o
próprio autor quem nos informa a esse respeito:
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Em 1998, publiquei Histórias de remorsos e rancores e, em 2000, (os
sobreviventes). Ali estava o núcleo, mas a forma ainda não me satisfazia.
Somente com a publicação de Eles eram muitos cavalos, em 2001, é que
compreendi como deveria proceder para colocar de pé o Inferno Provisório.
(apud TRIGO, 2011)

Se Histórias de remorsos e rancores e (os sobreviventes) podem, de forma
bastante pacífica, ser considerados livros de contos, tanto Eles eram muitos cavalos quanto
os volumes do Inferno Provisório são classificados como romance apenas pela necessidade
editorial de possuírem uma ficha catalográfica que instrua vendedores e bibliotecários na
tarefa ingrata de dispô-los nesta ou naquela prateleira.
Se o mundo é o que é não apenas em função de elementos que lhe são imanentes,
mas pelo modo como o olhamos ou como nossa linguagem o recorta, é preciso reconhecer
que a literatura, como modo privilegiado de se olhar o mundo, pode alterar o real na
mesma medida em que busca, à sua maneira, isto é, esteticamente, reconstituí-lo. Estamos,
pois, em um domínio positivo de incertezas, no qual a flutuação mesma da linguagem nos
permite discutir e negar o que, ideologicamente, se construiu como determinismo, como
fatalidade natural desprovida de qualquer dimensão histórica. A sucessão de entreveros
que domina a paisagem e as relações em nossas grandes cidades, tal qual se entrevê em
Eles eram muitos cavalos, não é fruto de uma geração espontânea; ao contrário, inscrevese profundamente em nossa experiência histórica, como nos assinalam as narrativas do
Inferno Provisório.
Nesse processo contínuo e sem fim, em meio à dificuldade de se estabelecerem
limites entre o mundo e as narrativas que buscam captá-lo, não nos resta, como leitores,
muito mais do que aguardar as próximas edições, talvez revistas e, certamente, provisórias.
Como, aliás, todo e qualquer inferno.
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É ILEGAL
E NÃO NASCE
NA BOUTIQUE.
Referência na arte urbana brasileira e com muitos
grafites espalhados por São Paulo, o grafiteiro Rui
Amaral continua a fazer do grafite uma forma de
ativismo e um jeito de pensar a cidade.

Por Ronaldo Mathias
Prof. Dr. do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
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Rui Amaral é um dos artistas grafiteiros mais antigos de São Paulo, que começou
a grafitar por brincadeira já na década de 70. É responsável por um dos maiores grafites
da cidade, localizado na Avenida Doutor Arnaldo com a Paulista. Seu personagem mais
conhecido é o Bicudo, um ser extraterrestre amarelo, com duas antenas de girafa e uma
guitarra nas mãos. Rui Já participou de exposições Pinacoteca do Estado, MAC, MIS, Funarte, MASP e Paço das Artes e fez trabalhos para várias empresas como Vale do Rio Doce,
Rede Globo e SESC-SP. Participou e cuidou da curadoria da 1ª Bienal Internacional de Graffiti Fine Art que aconteceu em 2010. Formou um dos grupos que mais agitou o circuito
artístico paulista, o Tupinãodá, cujos integrantes foram os primeiros a grafitar à luz do dia.
Sofreu perseguições da polícia, chegando a processado e preso várias vezes.
Rui Amaral recebeu a Revista Arte21 em seu ateliê para um bate-papo sobre
grafite, arte urbana e pichação (“pixação” para os grafiteiros). Na conversa, artista fala de
sua relação de seu trabalho, dos bastidores da criação e explica como o grafiteiro enxerga
a cidade. Para Rui, o grafite continua sendo uma intervenção não autorizada e deve ser
tratado como uma das linguagens da arte, condição que ele não abre mão.
Ronaldo Mathias: Quando e por que você começou a grafitar?
Rui Amaral: Bom, tem várias maneiras de você fazer grafite. Por um protesto, por
arte, por ativismo. Eu comecei por curtição quando ainda era criança. Eu estudei o colegial
no Santa Cruz e com um amigo que havia criado o patrulha canábica, por volta de 1974,
mais ou menos. Usávamos, naquela época, chapa de pulmão para fazer máscara. Recortávamos com estilete e fazia o stencil. Este meu amigo, Alberto, o pai dele havia retornado
dos EUA e trazido um livro que ensinava a usar o stencil. Daí, usávamos para pichar na casa
dos amigos mesmo como uma brincadeira. Mais tarde, quando entrei na faculdade, com
20 anos, para fazer Artes Plásticas, tive contato com outras pessoas que faziam arte, e isso
já era o começo da década de 80. Em 1983, eu entrei na monitoria da Bienal Internacional
de São Paulo. Naquela época a chamada arte de rua já estava com grande repercussão
fora do Brasil.
Ronaldo Mathias: O que os anos 80 trouxeram para a arte brasileira?
Rui Amaral: Na década de 80 já se falava na Leda Catunda, Jac Lerner, Sergio Romagnolo. As galerias estavam começando a chamar artistas mais novos, o que na época
não era muito comum. Só se conseguia expor em alguma galeria se você tivesse mais de
40 anos de idade. Não havia essa cultura de artista jovem expor. A geração 80 é a primeira
a ocupar espaço junto com artistas já reconhecidos. Eu, por exemplo, expus na Pinacoteca
junto com Nelson Lerner que era meu professor e uma das minhas referências.
Ronaldo Mathias: Na década de 80, houve algum movimento reconhecido
do grafite fora do Brasil?
Rui Amaral: Sim, Basquiat, Tony Shafrazi, Keith Henrring já estavam despontando e valendo milhões no mundo. No Brasil, nós vivemos reflexo disso. Eu tentei vender
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para a Regina Boni, da Galeria São Paulo, uma das mais tradicionais, a maior galeria da cidade e que dominou o mercado. A Regina, por exemplo, bancava o trabalho do Luiz Paulo
Baravelli que era um dos únicos artistas do Brasil a possuir um salário. Então, o País viveu
um crescimento do mercado de arte e as galerias tinham um time de artistas. A linguagem
do grafite era nova ainda no Brasil para fazer parte deste mundo de galerias. Na época
ninguém fazia isso na rua. Eram desenhos enormes. Em 1982, eu já pichava muros para
o governo e partidos. Quase todos os prefeitos de São Paulo já me chamaram para fazer
trabalho a partir da década de 80. Trabalhei para todos, menos para o Maluf, que mandava
apagar e prender mesmo.

Ronaldo Mathias: Como você analisa a relação do grafite com o Estado?
Rui Amaral: O que é o grafite, para nós? O grafite pra nós é ilegal. Ele é vandalismo por origem. Ele nasce não autorizado, ele não nasce na boutique. Se o trabalho passa
a ser permitido ele passa a ser arte de rua, como um painel, que existe há milênios. Não
existe separação entre pichação e grafite. É a mesma coisa. A partir dos anos 80 vem uma
nova geração de grafiteiros dos EUA, ligados ao Hip Hop. Lá é a mesma coisa pichar e
grafitar. Para nós que fazemos não tem essa diferença, pois, conceitualmente, um picho e
grafite é a mesma coisa, na essência é igual.
Ronaldo Mathias: Mas a estética não muda?
Rui Amaral: Se não for assim, podemos chamar de arte de rua, como o trabalho
dos Gêmeos e o meu também quando eu trabalho com a permissão. Obviamente, a estética acaba sendo diferente pois você tem mais tempo, estrutura melhor e não é na correria. É muito mais bacana você procurar espaços pela cidade para trabalhar. O espaço
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chama você. Eu tenho uma experiência bem interessante com o SESC e o Metrô. Pintamos
uma rua inteira e o canteiro de obras da futura estação Adolfo Pinheiro. Éramos um grupo
de 40 artistas. Nele, um rapaz pinta um policial correndo atrás de três pessoas, só que o
policial tinha a forma de uma coxinha mesmo. Daí foram lá e apagaram. Porém, a Folha de
São Paulo registrou tudo e disse que o desenho estava sendo censurado. Então, o Metrô
me liga para resolver a questão, pede para o rapaz fazer outro desenho pagando bem
mais que antes (Risos). Eu converso com as prefeituras desde o governo Jânio Quadros.
Depois Erundina, Paulo Maluf-Pitta, Marta, Serra-Kassab. Nunca houve interferência dos
prefeitos. No caso do Maluf não aconteceu nada pois eles apagavam, como disse antes.
Os governos chamam os grafiteiros para distensionar mesmo, e isso é interessante porque
tem toda uma estrutura.
Ronaldo Mathias: Como acontece seu processo de criação?
Rui Amaral: Eu trabalho o tempo inteiro. Estou assistindo um filme, lendo alguma coisa, andando pela rua, eu fico pensando numa imagem para usar. Eu tenho um
caderno onde coloco tudo, registro todo o processo de elaboração da ideia. Parto desse
desenho no papel e, algumas vezes, levo isso pra rua. Fico ligado na interação do desenho
com o espaço, como arte de rua mesmo, quando o desenho conversa com os elementos
da rua.
Ronaldo Mathias: Quais são suas referencias artísticas?
Rui Amaral: Gosto bastante do Christo que é o artista que mais admiro.
Ronaldo Mathias: Você acha que o grafite muda quando é apropriado por
galerias e museus?
Rui Amaral: É outra coisa sim. É como você dizer que a Tomie Otake fez um grafite
no prédio. É um conceito que temos definir. Agora, veja quando eu pinto um prédio é um
grafite se for a Tomie Otake não é, é arte. O grafite é uma das linguagens das artes. E o
que determina o trabalho não é o tamanho, mas é o painel, o muro. É importante contextualizar a produção. Ocorreu uma mudança agora na lei que especifica em função da
vontade do poder público que quer participar. Mas o grafite por origem é não autorizado.
Mas como fica se a prefeitura quer o trabalho? Legalmente, agora está amparado pela lei,
que é o chamado grafite legal.
Ronaldo Mathias: E como fica o caráter de protesto do grafite?
Rui Amaral: A fundação Cartier fez um seguro de 1000 euros para cada sulfite
pego nos pontos de piche, mas isso não é grafite. É diferente, pois a ação do grafiteiro é
se apropriar de um espaço da cidade sem pedido de alguém. Então, quando tá na galeria
não é grafite, já que não é protesto, mas o que a galeria quer e aceita como arte. Eu nunca
entendi o grafite como movimento social, mas hoje se eu faço uma ação numa comunidade de arte-educação. Eu chamo isso de grafite apesar de ser autorizado. Diferente seria
se fosse para pintar na casa de alguém que me paga para me fazer trabalhar.
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Ronaldo Mathias: O grafite de hoje é diferente?
Rui Amaral: Hoje o que está acontecendo em São Paulo é o uso da técnica
americana bombing em todo lugar, como fazem os Gêmeos. É uma moda do momento,
ligado ao Hip Hop. É algo que nos EUA existe desde a década de 70, mas no Brasil parece
que foi descoberto agora e não foi. Eu gosto muito do grapixo, que é da galera de rua,
criado pelos pichadores brasileiros. Nele tem picho, desenho. Trata-se de um movimento
mais paulista, não tem em outra cidade. A do Rio de Janeiro, por exemplo, lembra mais os
tags americanos, mais rebuscada, menos reta como a daqui.
Ronaldo Mathias: Como um grafiteiro vê a cidade?
Rui Amaral: Eu vejo com um grande suporte. O artista tem um pouco do
arquiteto, já que atinge, cria na cidade e também cria outras cidades. Eu me sinto apto
a construir uma casa, esteticamente, sim. Não vejo dificuldade, não. Agora o importante
era a cidade ter um grande urbanista, paisagista, para pensar a cidade visualmente. Então,
você vai andando pela cidade e se depara com uma parede imensa toda preta virada pra
rua. Apesar de ser, ter um dono, mas até que ponto você é dono da sua parede? Não pode
aquele espaço estar ocupado pela arte?
Ronaldo Mathias: Qual a diferença do seu trabalho para essa nova geração?
Rui Amaral: A minha turma é das artes plásticas como Alex Vallauri, Carlos
Matuck, Zaidler, Ciro Cuzzolino, Ozéas Duarte, Ramires, Hudinilson - que são ligados as
essas artes. A moçada que veio a partir da década de 90, como os Gêmeos, começaram a
fazer os personagens, e não letra. Hoje em dia, todos já fazem um trabalho mais parecido
com o nosso: estética de desenho, arte de rua, que alguns já chamam de pós-grafite.
Ronaldo Mathias: Qual a mensagem do grafite?
Rui Amaral: É muito o ativismo. Ir pra rua, ocupar a cidade, fazer algo para sua
comunidade, sua rua. Não adianta ficar parado, trancado na sala vendo TV ou esperando
do poder público para fazer algo pra você. O grafite passa isso, uma rebeldia que te dá
poder de intervir na cidade com imagens. O grafite permite qualquer um começar pintar.
Ele não tem pré-requisito, qualquer um que queira pode fazer, pintar o muro.
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…Per l’allegria
il pianeta nostro
è poco attrezzato.
Bisogna
strappare
la gioia
ai giorni futuri.
In questa vita
non è difficile
morire.
Vivere
è di gran lunga più difficile.
Vladimir Majakovskij, A Sergej Esenin, 1926

Arte pubblica, Site specific, arte relazionale, arte fuori dal museo, arte come critica
istituzionale, Street art e post-graffitismo, sono tutte definizioni che descrivono diversi
modi di essere dell’arte che si coinvolge con la sfera pubblica, o meglio, che agendo, la
ridefinisce. Diversi modi che spesso si intrecciano tra loro.
Più che una descrizione delle differenze attraverso casi emblematici, vorrei
provare alcune riflessioni di carattere teorico sulle problematiche dell’Arte pubblica, alla
luce di considerazioni sul rapporto arte società e sulle sue prospettive in conseguenza
delle innovazioni tecnologiche della cultura digitale. Il rischio dell’analisi che segue sarà
proprio quello di non rispettare le sfumature – importanti – tra le differenti declinazioni
dell’Arte pubblica sopra menzionate. Tuttavia ritengo più utile tentare un bilancio della
situazione e quindi tracciare una “teoria critica” del concetto generale di Arte pubblica.
1
Nella prefazione al libro di Cecilia Guida, Spatial practices (testo fondamentale
per comprendere le trasformazioni dell’arte in relazione con quelle del concetto di
sfera pubblica), Alberto Abruzzese nota che per quanto la parola “arte” sia presente nel
sottotitolo, tuttavia, il lettore incontrerà più spesso la parola “artista”. Questa puntuale
osservazione sintetizza un punto di vista molto importante e cioè che i modi di essere
dell’arte, che a partire dalle Avanguardie storiche del Novecento si sono poi radicalizzati
fino ai nostri giorni, indicano la progressiva ed irreversibile fuoriuscita dall’idea storica,
istituzionale e sociale dell’arte, ovvero “quella delle grandi opere del mondo Antico, dei
monumenti sacri e profani delle civiltà pre-industriali, dei grandi miti della genialità
ottocentesca e novecentesca; infine dei musei e delle gallerie, dei mercanti e delle
2
collezioni, delle grandi aste internazionali” . Come dire che l’aspirazione più radicale delle
Avanguardie storiche e cioè, citando Marcel Duchamp, “fare della propria vita un’opera
3
d’arte” , che in modo diverso, meno eroico, mi sembra tornare nell’Arte relazionale,
1 C. Guida, Spactial practices. Funzione pubblica e politica dell’arte nella società delle reti, Franco Angeli, Milano 2012
2 A. Abruzzese, Prefazione a C. Guida, Spactial practices, cit. p. 14.

3 M. Duchamp (1966), Intervista su VHS, RTBF, realizzazione di J. Antoine, Allemandi Vision, Torino, 1993
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rompe con la categoria stessa di arte almeno secondo la concettualizzazione che questa
ha avuto nella nostra cultura. Per riflettere sull’Arte pubblica, oggi che è diventata uno
dei modi di essere dell’arte contemporanea – quasi un “linguaggio” come lo sono stati,
ad esempio, il collage o il fotomontaggio e poi l’installazione o la performance – bisogna
partire da questa considerazione di Abruzzese perché ciò che il mediologo vuole mettere
in discussione è proprio la sopravvivenza dell’arte come uno dei capisaldi del processo di
civilizzazione che la società occidentale ha conosciuto. Al contrario, i tanti e differenziati
esempi di Arte relazionale affrontati da Guida rientrerebbero nelle diversificate ipotesi
di creatività estetica del nostro tempo per cui utilizzare la categoria “Arte” sarebbe
funzionale per mantenere una sorta di “potere di mediazione” sociale. Oggi, invece, ci
troviamo in presenza di una figura indefinibile di artista la cui debolezza sociale è pari
alla debolezza dell’arte (come di tutte le forme/categorie del Moderno) dal punto di vista
della rappresentanza ma nello stesso tempo estremamente forte – o comunque indicativa
– proprio in quanto “oltre” la rappresentatività sociale. Modello a sé, dunque, di un’arte/
4
mondo, perchè espressione di vita che così si manifesta . Come dire che le varie espressioni
estetiche di oggi visualizzano comunità caratterizzate da un “glocalismo” pulviscolare che
non possiamo ricondurre ad un progetto comune. Modi di essere che contribuiscono alla
liquefazione postmoderna del corpo della società.
In questa piccola disamina, potrebbero esserci compagni di viaggio, da tenere
sullo sfondo della memoria, non solo Duchamp, per quanto sopra accenato, ma anche
Joseph Beuys, in particolare la sua performance Come spiegare la pittura ad una
lepre morta, che si svolse nel 1965 presso la galleria Schmela di Düsseldorf. Infatti, se
l’equivalenza arte–vita di Duchamp ci riporta al progetto di autocreazione di sé da parte
dell’artista che così facendo può diventare motore di una trasformazione culturale di tipo
virale, la sensibilità di Beuys, finalizzata alla “scultura sociale”, nonostante sia radicalmente
pedagogica, ci mette di fronte all’impossibilità di una didattica che “spieghi” (vedi
appunto la performance che ha per interlocutore una lepre morta) se non attraverso l’atto
performativo capace di incarnare una problematica dentro il tempo/spazio di un’azione
forte ed emblematica.
Se ripensiamo sinteticamente alle tappe dell’arte fuori dal museo, dobbiamo
riconoscere che c’è stata, in vari modi, una volontà “civilizzatrice”, tendente cioè a costruire
modelli di società. Ovvero:
5
- l’arte pubblica come strumento per qualificare pezzi di tessuto sociale degradato ,
attraverso interventi istituzionali (come è accaduto negli Stati Uniti e in Europa a partire
dalla metà degli anni ’30 del secolo scorso) che in epoca più recente diventano operazioni
6
private urbanistico-finanziarie di gentrification ;

4 Cfr. A. Abruzzese, Il crepuscolo dei barbari, Bevivino, Milano 2011 in particolare pp. 117-161
5 Rimando ai vari esempi affrontati in E. Cristallini (a cura), L’arte fuori dal museo. Saggi e interviste, Gangemi, Roma, 2008.
6 J. Lennon, Il writing è sul muro. Miss 17, Bansky e il ruolo dei graffiti nella gentrification di un quartiere di Brooklyn, in F. Bairadi (a cura), We are all

fakes ! Bansky, Feltrinelli, Milano, 2011. Il fenomeno Bansky è comunque più complesso e va oltre la gentrification riguardando altri aspetti come la
critica istituzionale al museo, il fake e l’autocreazione dell’artista attraverso metodi propri della cultura virale che vengono poi riassorbiti dal sistema
dell’arte. Al riguardo vedi anche il film documentario di Bansky Exit Through The Gift Shop, 2011.
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- modalità più articolate per stimolare la partecipazione comunitaria su scelte che
riguardano il territorio, in particolare dagli anni ’70, e che segnano il passaggio dall’arte
pubblica monumentale all’arte relazionale, cooperativa e partecipativa, la cosiddetta New
7
Genre Public Art ;
- interventi di graffitismo o, più in generale, di Street art, intesi a riconfigurare in maniera
alternativa lo spazio pubblico trasformandolo in uno spazio neocomunitario e antagonista,
dove firmare con una Tag o disegnare su un muro equivale a trasformare un territorio in
8
una zona franca, aperta a possibilità inedite.
Queste differenze operative possono comunque essere ricondotte ad una
missione dell’arte e persino ad una “Poetica” che – riprendendo Andrea Balzola e Paolo
Rosa – si può sintetizzare nel trasformare in linguaggio, e quindi in un sentire condiviso,
ciò che le tecniche producono in senso autoreferenziale e autogiustificante. Sarebbe l’arte,
quindi, a dare un senso e una prospettiva simbolicamente rilevante, cercando di avere un
impatto sulla società, e che, a prescindere dalle tecnologie utilizzate, “offre la possibilità
di sperimentare nuove esperienze percettive e differenti modalità di relazione con gli
altri (spettatori) e con l’oltre (l’oltrepassamento verso un mondo simbolico alternativo,
9
generativo di nuove ritualità).
Dobbiamo quindi attribuire ai vari aspetti dell’arte pubblica, al di là delle
differenze procedurali, una missione condivisa consistente nel perseguimento di una
finalità alternativa alla realtà, che si sperimenta in situazioni “forti” le quali hanno le
caratteristiche, direi, dell’”evento”, cioè quella situazione “di tipo essenzialmente rituale
costruita intenzionalmente allo scopo di rafforzare l’adesione e il senso di partecipazione
10
dell’individuo a un determinato gruppo sociale o a una determinata identità culturale”
C’è un altro punto molto importante che dobbiamo considerare. Rispetto al
progetto moderno del Bauhaus, ad esempio, che intendeva toccare l’effettiva funzionalità
del tessuto sociale in tutti i suoi aspetti, le diverse forme dell’arte pubblica elencate,
rappresentano comunque la scelta obbligata della resistenza. La scuola del Bauhaus aveva
un progetto estetico-politico molto preciso. Volendo progettare dal “cucchiaio alla “città”
(come sosteneva Walter Gropius) intendeva incidere – ovviamente attraverso i mezzi
specifici della creazione dello spazio come luogo della vita associata – sull’organizzazione di
tutti gli aspetti del quotidiano, rendendoli più facili, demistificando la falsa coscienza degli
stili e dell’evasione estetica. Ora, invece, viene, implicitamente, ribadita una distinzione
tra struttura e sovrastruttura con la caratteristica che la sovrastruttura mira a creare una
situazione “eccezionale” rispetto al funzionamento della struttura economica e quindi
dell’organizzazione politica conseguente. Come dire: “Poesia” ma senza “Rivoluzione”.
7 Ad esempio l’esperienza in Italia del Laboratorio di Comunicazione militante (1975-1979). La XXXVII Biennale di Venezia del 1976 è dedicata a
“Ambiente Partecipazione Strutture culturali”. Nel 1977 il critico Enrico Crispolti pubblica il testo Arti visive e partecipazione sociale. Da Volterra ‘73
alla Biennale 1976 che anticipa il “new genre public art” di cui parlerà Suzan Lacy nel 1995, in Mapping the Terrain: The New Genre Public Art and
Locational Identity. Su questi argomenti vedi. Guida, Spatial practices, cit. pp. 109 e sgg.
8 T.Tozzi (a cura), Arte di opposizione. Stili di vita. Situazioni e documenti degli anni Ottanta, Shake edizioni, Milano 2008, ricostruisce con una ricca
documentazione i vari momenti della cultura antagonista in Italia dal graffitiamo alla cultura digitale. C. Galal, Street Art, Auditorium, Milano 2009,
ripercorre la natura “clandestina” del graffitismo internazionale dall’anonimato alle nuove “griffe” come quella di Bansky.
9 A.Balzola, P. Rosa, L’arte fuori di sé. Un manifesto per l’età post-tecnologica, Feltrinelli, Milano 2011, pp. 13 e segg.
10 A. Pollarini, Evento, in A. Abruzzese, Lessico della comunicazione, Meltemi, Roma 2003, p. 197.
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Tutto ciò mantiene una caratteristica propria della cultura barocca dalle cui spore è nata la
metropoli e la sua estetica, nella quale, ancora, ci muoviamo.
Barocca è la componente fondamentalmente “retorica” dell’arte pubblica.
Possiamo dire, infatti, che il Barocco inventa il valore del medium come messaggio
(anticipando Marshall McLuhan). La città come le decorazioni barocche (ma anche le
11
deviazioni verso la resa del dettaglio delle nature morte ) creano un luogo alternativo
che non è più speculare alla realtà, come era nel rapporto con l’immagine della cultura
rinascimentale, dove l’assenza di soluzione di continuità, tra finzione e realtà generata
dalla prospettiva, creava un effetto modellizzante dell’arte nei confronti del reale che ne
risultava, così, idealizzato.
Il Barocco deterritorializza il fruitore mentre riconfigura, per lui, un territorio
alternativo valido nel momento specifico dell’evento, ovvero della percezione/
partecipazione a quel canale comunicativo condiviso. Quindi possiamo ipotizzare anche
un sentire “politico” partecipato ma dentro e non oltre la sfera estetica che crea comunità
nel momento eccezionale dell’evento stesso.
Fermo restando la differenza tra le intenzioni di artisti impegnati sul fronte dei diritti civili
come Alfredo Jaar, o di artisti attenti all’architettura relazionale degli spazi come Rafael
Lozano Emmer, rispetto ad artisti più “tradizionalmente” monumentali (espressione anche
di quella che è stata definita “Plop Art”) come Jeff Koons o lo stesso Anish Kapoor autore di
Sky Mirror per il Rockfeller center (2006), non possiamo non cogliere una traccia comune
che consiste nella creazione di situazioni che costruiscono un universo a sé.
Quindi, la domanda che ci dobbiamo porre è se, pur stando fuori dal museo,
siamo veramente fuori dell’eterotopia del museo, cioè di quello spazio/tempo che Michel
12
Foucault definisce connesso con ciò che lo circonda ma che resta comunque altro.
L’Arte pubblica riorganizza fuori dal museo le proprietà civilizzatrici del museo
creando un’eccezione dentro una struttura economico politica impermeabile. Lo stesso
potremmo dire per casi emblematici dell’Arte relazionale, anche se viene meno l’oggetto/
opera e prevale il rapporto interpersonale. Qui l’elemento “festivo” dell’evento passa
dalla dimensione dello spettacolo a quella dei comportamenti. La festa in alternativa al
tempo del lavoro, come quando la coppia di artisti Heger&Dejanov, in occasione della
loro prima personale a Vienna, chiudono la galleria per tutto il tempo della mostra
concedendo allo staff un mese di vacanza, o Marco Vaglieri con Abbracci (1996), che
chiede ai passanti per strada di fermarsi per lasciarsi abbracciare, spezzando per un attimo
la routine del tempo metropolitano. Ipotesi di relazioni interpersonali differenti ma che
non possono incidere sulle cause che rendono difficili le alternative ai rapporti umani
fondati su strutture economiche di dominio dell’uno sull’altro. A ben vedere, dunque,
11 G.C. Argan (1964), L’Europa delle capitali 1600-1700, Skira, Milano 2004.
12 M. Foucault (1967), Eterotopie, in Id., Archivio Foucault, Feltrinelli, Milano 1998.
13 Sul “museo obbligatorio” rimando all’intervento di A. Bonito Oliva al convegno relazionArti. L’arte e le nuove dimensioni relazionali, a cura
di L. Valeriani, C. Guida, D. Filardo, Accademia di belle arti di Roma - Liceo Artistico Ripetta, Roma. 11-12/05/2007 http://www.undo.net/it/
videopool/1182782840/1182783601
14 http://www.undo.net/cgi-bin/openframe.pl?x=/facts/acconci.htm
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la dimensione propriamente civilizzatrice dell’arte rimane intatta nella sua funzione
alternativa e, persino, esclusivamente simbolica. Si potrebbe anche dire che l’arte esce
dal museo perché “musealizza” una porzione di tempo/spazio quotidiano producendo
un evento. “Museo obbligatorio” lo chiama Achille Bonito Oliva anche se il critico, con
questa suggestiva espressione, si riferisce in particolare all’arte “auratica” di artisti inseriti
nel sistema dell’arte e che, come un’astronave scende sul territorio, portando una vitale
boccata d’ossigeno. Pensiamo, ad esempio, agli interventi nella metropolitana di Napoli
13
(a partire dal 2001) . Però, anche l’arte che anziché essere “astronave” è “marciapiede”
14
(riprendendo la distinzione di Vito Acconci, uno dei padri dell’Arte pubblica ) agisce
creando un’eterotopia. L’artista pubblico, di cui parla Acconci, è assai simile, infatti, al
15
in quanto interviene comunque sul margine,
“camminatore” di Michel de Certau
come il camminatore che devia dalla strada principale individuando percorsi alternativi
e personali contraddicendo, così, metaforicamente il testo principale della cultura. Le
metafora indica una tattica “disperata” e, allo stesso tempo, “creativa” che unisce rifiuto e
ricreazione. Direi “ri-creazione”, proprio nel doppio senso di creare di nuovo e di riposare:
momento di pausa, di festa, prima che tutto ricominci.
Questa stessa “tattica” è dentro la natura profonda del video e di molti aspetti
delle culture della rete. Il video crea percorsi alternativi nel corpo della città, come nel
film di Claudia Garrocini Do Indio aos arcos (2005) che attraversa il palcoscenico di
esempi di Arte pubblica dell’Avenida paulista trasformandoli nel punto di vista del
16
passante. Metamorfosi della città “di pietra” in una città “polifonica” . Tattica tipicamente
benjaminiana (pensiamo alla centralità dei Passages nel pensiero di Walter Benjamin) che
rivitalizza il flâneur metropolitano le cui radici affondano nello sguardo del viaggiatore
anticipato dal Vedutismo veneziano del ‘700 e dagli scorci delle vedute romane di Giovanni
17
Battista Piranesi, per ritrovarlo poi nello scatto fotografico del turista e infine nel video e
18
poi, ancora, nelle tante rimediazioni che il video ha nei Socialnetwork.
19
Richiamando il filosofo Roberto Esposito per il suo libro Communitas sul
rapporto dono – comunità, Guida spiega come l’arte relazionale miri a creare comunità
perché sposta il senso del fare dalla produzione di opere alla creazione di relazioni
basate sulla reciprocità e su una dipendenza positiva che, riproponendo il meccanismo
del dono, si fonda sul superamento dell’autosufficienza per creare invece il senso di una
20
comunità necessaria. Un superamento, quindi, del soggetto moderno che, tra l’altro,
nella dimensione della rete e del diverso senso dell’abitare conseguente, sposta il focus
dell’attenzione dal modello moderno di società, che si riconosce in valori simbolici
15 M. De Certeau (1990), L’invenzione del quotidiano, Edizioni lavoro, Roma 2001
16 Cfr. M. Canevacci, La città polifonica. Saggio sull’antropologia della comunicazione urbana, Seam, Roma 1993.
17 Cfr. O.W. Holmes, Il mondo fatto immagine. Origini fotografiche del virtuale, a cura di G. Fiorentino, costa&nolan, Genova 1995
18 Per “rimediazioni” intendo la capacità di rimescolare più media e quindi esperienze estetiche e processi cognitivi. Vedi J.D. Bolter, R. Grusin (1999),
Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini, Milano 2002
19 R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998
20 Guida, Spactial practices, cit. pagg. 44-45
21 M. Di Felice, Paesaggi post-urbani. La fine dell’esperienza urbana e le forme comunicative dell’abitare, Bevivino, Milano 2010, in particolare pgg, 241 e sgg.
22 M. Augé (1992), Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Eleuthera, Milano 1996 14 http://www.undo.net/cgi-bin/
openframe.pl?x=/facts/acconci.htm
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universali, a quello di comunità che si forma attraverso scambi relazionali e valori simbolici
parziali. Strettamente connesso, infatti, alle pratiche del dono è la ridefinizione dello
spazio che non è un dato astratto o che precede l’azione ma, come sostiene Massimo Di
Felice, è a-topico pur non essendo un non luogo, è una località on demand, plurale, tecnosoggettiva in quanto creata dalla partecipazione connettiva e collaborativa dei soggetti
21
22
coinvolti . Se il “non-luogo” come lo aveva descritto Marc Augé era il luogo anonimo,
che ha perso ogni significato stratificato dalla storia, il luogo on-demand, al contrario,
acquisisce sempre significato in conseguenza delle azioni e dei rapporti interpersonali che
vi si creano. Riprendendo il filo del nostro discorso potremmo parlare di Arte relazionale
come eterotopia on demand.
Di conseguenza, le problematiche che l’arte pubblica rivela sono molto simili a
quelle sollevate dalla letteratura scientifica più critica sulle possibilità della rete, quando la
rete viene descritta come un ambiente estetico-culturale capace di produrre una pluralità
di vite espressive ma non incisive, in assenza di altri momenti dove operare una sintesi
23
politica.
Infine, tre esempi indicativi di una “monumentalità” contemporanea differente.
Mi riferisco al monumento virtuale dedicato a Carrara ad Antonio Caronia (2013) a cura
di Clemente Pestelli, Giacomo Verde e Massimo Cittadini, a L.O.V.E. (2010), più noto come
“il dito” di Maurizio Cattelan in piazza Affari a Milano, e all’intervento di Iginio De Luca,
Pastore a Montecitorio (2010), in piazza Colonna a Roma.
Scelgo di proposito tre casi assai diversi accomunati, però, dalla capacità di
provocare azioni performative da parte del fruitore e di attraversare più piattaforme
comunicative. Il “monumento” diventa, così, dispositivo che innesca comportamenti che
superano la dimensione circoscritta del luogo poiché stimola modi di vivere lo spazio non
corrispondenti a un linguaggio estetico predeterminato ma che scaturisce dall’evoluzione
“imprevedibile” dell’opera stessa, in quanto capace di toccare contenuti differentemente
nevralgici del nostro presente.
24
Il primo (Fig.1) è un progetto di Augmented reality e video memoria . Attraverso
un’applicazione per smarthphone è possibile vedere la figura dello studioso di culture
digitali, recentemente scomparso, nella piazza delle Armi di Carrara. Il modello classico del
monumento, la statua nella piazza, è trasformato in un’esperienza a-topica (richiamando
Di Felice). Se il monumento classico introduceva elementi della storia nella realtà
quotidiana creando un effetto deterritorializzante, questo neo-monumento a Caronia è
25
un caso di superamento del genius loci attraverso un’esperienza che ne allarga il senso,
dislocandolo in più interstizi della storia. Non solo, ma rispetto al “realismo” imperativo
23 Rinvio ad alcuni saggi diversi tra loro ma comunque inquadrabili in questa area critica: C. Formenti, Cybersoviet. Utopie postdemocratiche e nuovi
media, Raffaello Cortina, Milano 2008; G. Lovink (2011), Ossessioni collettive. Critica dei social media, Università Bocconi, Milano 2012; F. Berardi (Bifo),
Dopo il futuro. Dal Futurismo al Cyberpunk. L’esaurimento della modernità, Derive Approdi, Roma 2013.

24 http://www.accademiacarrara.it/antoniocaronia/
25 Genius loci è un termine latino che si riferisce allo “spirito del luogo” che era adorato nella religione romana. Come scrisse Servio, in Vergila Aeneidos
Commentarius (“Commento all’ Eneide di Virgilio”), 5, 95, “nullus locus sine Genio” (“ Nessun luogo è senza un Genio”)
26 Nel settore dello spettacolo, il termine si riferisce al Stargate produzione di fantascienza americana (il genere “Space Opera”), che ha avuto inizio
con il film per il cinema Stargate, nel 1994, a cui sono seguite tre serie televisive Stargate SG-1 (1997-2007 - 10 stagioni), Stargate Atlantis (2004-2009
- 5 stagioni) Stargate Universe (2009-2011 - 2 stagioni), una serie televisiva di animazione (Stargate Infinity) e diversi romanzi che formano un vasto
universo narrativo. In questo caso il termine è, appunto, utilizzato nel senso figurato di porta d’accesso ad un insieme articolato di contenuti.
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Fig.1 Monumento a Antonio Caronia, visibile con smartphone, Carrara 2013

della statua, cioè alla sua funzione pedagogica esemplare monodirezionale, tipica di
26
una costruzione per lo sguardo, il monumento a Caronia è una sorta di stargate che
apre a un insieme di informazioni sullo studioso e quindi consente percorsi articolati e
“problematici” insieme alla curiosità della “sorpresa”. Inoltre, potrà evolversi nel tempo,
seguendo i futuri sviluppi di questa nuova modalità di memoria, informazione e arte
digitale. Il genius loci così, da fatto “oggettivo” dipendente dal luogo, si trasforma nel
tempo dell’informazione e della relazione on demand. Quindi un genius loci dilatato,
post-organico, proteico. Riprendo un brano di Di Felice sullo spazio post-urbano perché
calza perfettamente non solo con questo lavoro ma anche con il tipo di attenzione che
Caronia ebbe per la cultura digitale, per cui non ci potrebbe essere memoria migliore: “La
forma atopica dell’abitare si caratterizza come una forma ‘trans-organica’ dell’essere che
sperimenta la propria essenza e la propria esistenza attraverso una forma ibrida e ‘proteica’
in grado di alterare la spazialità e la sua percezione, attraverso l’intervento di un’interfaccia
o di un software. Un abitare difficile da definire e da raccontare perché né esterno né
27
soltanto interno”.
27 Di Felice, Paesaggi post-urbani, cit. p. 146. Sulla “realtà aumentata” cfr. Communication Strategies Lab, Realtà aumentate. Esperienze, strategie e
contenuti per l’Augmented Reality, Apogeo, Milano 2012 e in particolare il saggio di A. Ludovico, Augmented art, pp.109-133. Importanti, al riguardo,
anche i progetti di Tommaso Tozzi, con i suoi studenti dell’Accademia di belle arti di Carrara, sull’Arte pubblica con l’utilizzo di QR Code come Tags in
town (2007-08) http://www.edueda.net/index.php?title=ARTE_TELEMATICA_1978-1986_e_TAGS_IN_TOWN. Dello stesso Tozzi vedi anche il progetto
in marmo QR Cube (2010) http://www.tommasotozzi.it/index.php?title=Progetto_e_sito_QRCube e le mostre definite QR Cube Gallery http://www.
tommasotozzi.it/index.php?title=QRCube_Gallery_%282010%29, dove l’artista rimanda attraverso un QR Code, su ciascuna delle sei facce di un cubo,
a un indirizzo internet.
28 Sul tema del monumento Cattelan è tornato più volte, nell’ottica di quello che potremmo definire un agire decostruzionista e di critica istituzionale
alle grammatiche proprie delle arti visive. Cfr. N. Spector (a cura), Maurizio Cattelan. All, Guggenheim Foundation, Skira, New York, Milano, 2011.
29 F. Speroni, Sotto il nostro sguardo. Per una lettura mediale dell’opera d’arte, costa & nolan, Milano 2005, pp. 181 e sgg.
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Fig. 2. Milano, manifestazione del comitato No debito, 31 Marzo 2012

L.O.V.E. (acronimo di Love, Odio, Vendetta, Eternità) di Cattelan è invece un monumentocontro che funziona come anti-moumento perché agisce decostruendo il ruolo storico
28
del monumento stesso . Cattelan è un artista perfettamente inserito nel sistema
dell’arte, delle fondazioni e dei musei internazionali. Il suo monumento, non a caso,
richiama volutamente, sia per il materiale (marmo di Carrara) che per la tecnica, un altro
monumento che ha segnato la storia dell’arte, il Davide di Michelangelo. Pensato per
uno dei contrafforti del Duomo fiorentino di S. Maria del Fiore, Davide, su proposta del
Confaloniere di giustizia, Pier Soderini, viene invece collocato nella Piazza dei Priori (poi
chiamata Piazza della Signoria) perché le autorità repubblicane colgono immediatamente
il valore simbolico dell’eroe che, armato di una sola fionda, prevale sul tiranno Golia.
Davide diventa, così, l’immagine (e il corpo) della Firenze repubblicana, incarnandone i
valori di libertà e giustizia. Qui è la città tutta che trasferisce la sua missione nel corpo/
immagine della statua/monumento. Anche l’opera di Cattelan, a prescindere dal fatto
che l’artista l’abbia pensata come simbolo contro la finanza senza regole, di fatto assume
immediatamente questo significato. Ma, ora, grazie alla sua ambiguità e, indubbiamente,
alla sua collocazione di fronte alla sede della Borsa. La mano può anche essere una mano
che esegue un saluto fascista e le cui dita sono state mozzate, tranne il dito medio, il
che rende ancora più forte la polivalenza simbolica, la sua possibilità di rigenerarsi.
Insomma il monumento qui assume un insieme potenziale di significati, tutti coerenti per
rappresentare il disagio che viviamo oggi, tanto da divenire “totem” per azioni di protesta
30 Per la documentazione sull’attività dell’artista, vedi il sito www.iginiodeluca.com
31 Cfr. I. De Luca, VisualizzAzioni, Livello quattro, Roma, 2012.
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(FIG.2) nate “dal basso” o comunque gestite in funzione antagonista. Cattelan, come aveva
già fatto con l’opera Untitled (i fantocci di bambini impiccati esposti in piazza XXIV Maggio
a Milano nel 2004), produce uno scambio proficuo tra diversi campi creando opere che
sono in grado di attraversare differenti situazioni grazie al fatto di continuare a produrre
significati per intervento delle azioni del pubblico, proprio perché la loro materia prima è
29
soprattutto la complessità della comunicazione . Potrebbe essere un esempio di “museo
obbligatorio” ma dove il museo non significa produzione di valore quanto piuttosto
laboratorio di idee e di interventi: un museo/laboratorio obbligatorio relazionale.

FIG 3 IGINIO DE LUCA, Pastore a montecitorio, Intervento video-sonoro in Piazza Colonna, Roma 2010 1

Infine, le VisualizzAzioni di Iginio De Luca sono un esempio indicativo del superamento del
Graffitismo nell’ottica di un nuovo spazio pubblico a-topico. Molte delle azioni dell’artista
sono state (tecnicamente) degli interventi di Street Art divisi in diversi momenti tutti
importanti per definire il senso del lavoro. Il primo momento è l’intervento sulla strada.
La parte più simile al metodo clandestino, notturno, della Street art. Tuttavia i segni di De
Luca non sono un marchio territoriale “neo-tribale” perché non vogliono circoscrivere un
territorio. Anzi, è l’esatto contrario. De Luca usa la città come un readymade ambientale
per sviluppare nuovi significati. Per condividere un’idea. Interventi su poster elettorali,
scritte laser o proiezioni trasformano momentaneamente il luogo affrontando temi
di attualità soprattutto politica o di costume. L’altro momento fondamentale è il video
dell’intervento che di solito viene inserito sui social network come Facebook e You Tube.
Qui è possibile vedere (e condividere) la ricostruzione dell’intervento “clandestino”, ma
32 Guida, Spatial practices, cit. pp. 185-186
33 Cfr. L. Valeriani, Dentro la trasfigurazione. Il dispositivo dell’arte nella cibercultura, Meltemi, Roma 2004, in particolare pp. 255-259 dove l’Arte
pubblica viene considerata come “incrocio di possibilità”.
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non è solo documentazione. Il video ha una sua natura originale di opera a sé, con colonna
sonora, montaggio, lavoro di postproduzione che ne fanno un segmento connesso con
l’azione sulla strada ma con una propria autonomia linguistica. Il lavoro da “video artista”
quindi si connette senza soluzione con quello di Street artista e anche con quello di
30
performer. Lo spazio della mostra in galleria con le foto delle azioni è un altro momento
31
ancora della produzione che possiamo definire quindi fatta di VisualizzAzioni perché
sono della azioni che rendono visibili temi di interesse pubblico. Tra le fasi descritte non ce
n’è una che possa, da sola, rendere in maniera diversa il rapporto stretto con la realtà che
l’artista, in modo quasi “giornalistico” persegue. Nessuno dei momenti sopra descritti può
fare a meno dell’altro. De Luca rende possibile qualcosa che sembrerebbe impossibile,
cioè tradurre in immagine il flusso, dargli consistenza visiva senza tuttavia perdere il
senso stesso del flusso e della connessione/condivisione che è la sostanza della nostra
esperienza attuale. Pastore a Montecitorio (Fig.3) è l’esempio di una delle VisualizzAzioni
di De Luca create con tempismo giornalistico. Una vicenda importante della cronaca
politica italiana di questi ultimi anni viene visualizzata proiettando un gregge di pecore
sulla facciata del palazzo del governo e investendo lo spazio circostante con il suono di
versi minacciosi di un pastore, innescando, così, una serie di rimandi tra la storia del luogo
(il genius loci barocco di Roma) e una catena di significati connessi più alla satira politica
contemporanea.
Dunque, se l’Arte pubblica è sempre più un problema di modi di vivere lo spazio
(Spatial practices) e se distinguere tra spazi pubblici della città postmoderna e della rete
– come scrive Guida – ha un valore solo strumentale poiché “le procedure partecipative
messe in atto nella prima anticipano, dialogano, si completano con quelle dell’ambiente
32
comunicativo della seconda , perché, in effetti, non è possibile ormai pensare alla prima
al di fuori della seconda” , in quanto viviamo un ambiente comunicativo in cui la realtà
fisica e la realtà dei media sono indistricabili, ne consegue che invece di circoscrivere
fenomeni su base linguistica occorrerebbe piuttosto osservare le situazioni in grado di
creare connessioni tra più piattaforme. In grado di far sentire relazioni. Situazioni che
partono, indubbiamente, dall’evento con le sue caratteristiche rituali ma capaci, anche,
di sfondare il recinto comunitario della sua origine. Neanche per questa via – è ovvio – la
“poesia” può sostituire la “rivoluzione” ma sicuramente non ci può essere “rivoluzione” se
non si connettono diversi campi della conoscenza e dell’esistenza, diversi ambiti della vita
comune.
Il problema principale consiste, dunque, nella necessità di uno sguardo “critico”
che sappia connettere i diversi modi dell’arte (come di altre pratiche socio-culturali) di
33
fare mondo . Ciò significa uscire dalla dimensione linguistica di un’analisi restrittiva
e settoriale. Al contrario occorre uno sguardo capace di comparazione e soprattutto di
comprensione, nel senso proprio di tenere insieme aspetti molteplici, apparentemente
distanti.
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El tema del arte latinoamericano es infinitamente amplio y entre otros aspectos, ha
sobrepasado las geografías de cada uno de los países que la componen y ha comprendido
que la búsqueda de las identidades de cada país es solo un componente, no un total.
Por varias razones, no puede encerrarse lo latinoamericano como algo generalizable, por
el contrario, está integrado por muchas especificidades de regiones e individuos. Con el
correr de los años el arte latinoamericano ha brindado un vector de doble valor: a mayor
comprensión del tema surge mayor riqueza y complejidad.
Si remontamos este breve ensayo a los primeros artistas del siglo XX, el ramillete
de creadores es pequeño, se localiza en sus ciudades de origen, estudiando allí y
posteriormente como becarios en Europa. En esas etapas iniciales de interés por las artes
visuales debidas a autores nacidos en América Latina, se señalaban sus orígenes locales o
de dónde habían migrado pero no se analizan tales influencias dado que en la imperiosa
necesidad de afianzarse, cada país presenta a sus artistas buscando las identidades
locales. Entre las personas que surgen a mitad del siglo XX en la escena de las artes, se
debe mencionar a José Gómez Sicre(1), quien comienza a referirse a America Latina, no a
los países individuales y busca artistas, considerando los perfiles de influencia migratoria
dentro del gran contexto de Latino América.
En este momento, en Washington D.C., en OAS AMA se realiza una exposición
de obras de dicha colección que destacan la relación de América Latina con Asia en el
terreno de las artes visuales. Este tema fue uno de los tantos que Gómez Sicre enfocó
como nadie lo había hecho hasta entonces. El supo reconocer la riqueza en la diversidad
de los components que habitan en Latinoamérica –incluyendo al Caribe. A fines de los
50’s Gómez Sicre investiga las influencias Indúes, Chinas, Japonesas y Javanesas. La
mayoría de sus aprendizajes los realizaba viajando a cada zona y estableciendo excelentes
relaciones con los artistas. De entre los numerosos libros y artículos que escribió, tomamos
una cita del catálogo Artistas Japoneses de Brasil, de 1965. José Gómez Sicre dijo: “La
calidez, generosidad y apertura de mente de los Brasileños ha facilitado la introducción
de conceptos y gustos extranjeros, al mismo tiempo que su largamente establecida
fuerza de tradición cultural profundamente enraizada ha producido modificaciones en
los elementos extraños, resultando en manifestaciones noveles distintivas de talentos
creativos. Por ende, una nación cuya cultura representa la fusion de los factores europeo,
americano y africano, está en la actualidad en el proceso de enriquecerse a si misma a
través de la asimilación de refinamientos asiáticos.”

Manabu Mabe Untitled1980 Oilcanvas Mural Painting 180x592cm. Commissioned by J.Gómez Sicre.Col.OAS AMA
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Fusión, la actual exposición en Washington refiere las obras de la colección
debidas a artistas de nacidos, habitando o desarrollados no sólo en Brasil sino también
en Perú, Argentina, Centro América. Y de estos países, la colección de OAS AMA cuenta
con obras en diversas disciplinas –pintura, dibujo, estampa, escultura, fotografía, video
y objeto con variedad de materiales. Cuando se inició la colección, había adquisiones,
y donaciones. En la actualidad, la institución no cuenta con medios económicos para
adquirir obra. Esto hace de ese núcleo algo más atesorable aun dado que representa los
mejores artistas de una época y está expuesta al público rotativamente en sus sedes y en
préstamos interinstitucionales.

Tomie Ohtake Untitled. Creation of the World Series.1994. Acryliccanvas. #1128 Col.OAS AMA

El Caribe, Cuba, Surinam y Trinidad y Tobago constituyen uno de los núcleos,
digamos, un trio regional que en Fusión – Rastreando la Inmigración Asiática a
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Latinoamérica a través de la Colección de AMA, están ofreciendo a los visitantes un
enriquecedor panorama visual y un entretejido histórico, económico, cultural, culinario
y geográfico. Soeki Irodikromo nació en Surinam. Esta colonia Holandesa que recién
en 1975 obtuvo su independencia tuvo gran migración javanesa, entre ellos, los padres
de Soeki. En su educación alternó Holanda e Indonesia, en ésta última zona aprendió
la tradicional técnica del batik. Se dedicó al rescate del batik y su difusión en Surinam
donde también pinta y hace cerámica. El artista incorpora los elementos de la iconografía
javanesa y de Surinam sin que prevalezca una u otra y con resultados altamente barrocos
y decorativos.

Tomie Ohtake No.9.1975. Acrylic on Canvas. #282 Col. OAS AMA
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En la primera sala de la galería del primer piso, destacan pinturas de gran
formato, entre ellas, un Kasuya Sakai de los años sesentas, su época del informalismo
abstracto, plena de material articulado en diversas formas y colores. Esta pintura No. 62,
de 1964, es una técnica mixta de Sakai en la cual, si bien predomina el formato vertical,
hay un núcleo central y dispersiones hacia los lados. Lo que importa destacar es que en
esta pieza anticipa los círculos dinámicos en pintura plana que lo harán célebre en su
original propuesta. Kasuya, nacido en Argentina, será luego uno de los artistas abstractogeométricos relevantes –sobre todo cuando reside en México-, y ya en USA, enlazará
las artes visuales con la música. Tanto Kasuya, como José Luis Cuevas son algunos de
los artistas que José Gómez Sicre difundirá intensamente. Si bien Cuevas no está en la
exposición que nos ocupa porque ni tiene incidencia asiática ni en su imagen prevalece
lo abstracto, ha sido el prototipo de la relación promotor-artista desde que Gómez Sicre
fundó el Museo.

ManabuMabe Solemn Pact.1980. Acrylic & Oilcanvas 148x201cm. Col.OAS AMA

Si bien se menciona la importante labor de José Gómez Sicre en los aspectos
mencionados, es imprescindible mantener la objetividad de quien separaba absolutamente
el arte de la política y de la misma manera rechazaba a aquellos artistas que profesaban
ideas de izquierda aunque no las vertieran en sus obras. Sin hacer de esta una tribuna
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Eduardo Tokeshi Ventana de luz.1990. Mixed Media. #909 Col.OAS AMA

política, no se debe aceptar en la historia del arte, ni en la crítica ni en la curaduría de la
actualidad, un enfoque que niegue las necesidades de las sociedades, de la humanidad
y en especial de los que sufren las miserias humanas. La historia fáctica ha demostrado
que las derechas extremas no se preocupan por el necesitado a menos que sea a través
de un intercambio beneficioso. Gómez Sicre ejerció su estilo republicano extremo, lo que
no se debe dejar de decir frente a los elogios que se le brindan en los rubros iniciales del
presente texto.
Venancio Shinki, Eduardo Tokeshi, Arturo Kubotta y Carlos Runcie Tanaka
acercan a través del arte moderno, un Perú poco conocido. Runcie Tanaka, ceramista e
instalacionista entiende que la materia y el espacio son los medios a través de los que
quiere expresarse. Dos objetos en cerámica en la colección de OAS AMA predisponen al
espectador a evocar lo telúrico latinoamericano y la relación con al barro y el fuego de
Japón desde tiempo inmemoriales. Arturo Kubotta pintor que realiza estampa y contrasta
los colores intensamente buscando el acento de la luz, tuvo la experiencia de vender sus
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18 obras –toda la exposición-, en Washington D.C., en aquel entonces cuando inauguró.
El joven artista iniciado en la figuración, entraba a la abstracción con energía. De padres
japoneses, se educa en Perú, USA y decide residir en Brasil. Venancio Shinki con variedad
de expresiones, alcanza sus mejores obras en piezas como la que se encuentra en
Fusión. Planos abstractos de diversas dimensiones dividen la tela y en cada uno habitan
formas diversas, la mayoría de orden cuadrado y rectangular aunque con los ángulos
redondeados. Shinki desarrolla un surrealismo en cierta medida propio, que no es el
europeo ni el latinoamericano, por ende enlaza los tiempos y la espacialidad japonesa.
Eduardo Takeshi, un artista de herencia cultural japonesa en Perú, mucho más joven, está
incorporado a la exposición con dos obras de 1990, en técnicas mixtas, resueltas en telas,
ramas y pinturas blancas.
La reconocida importante presencia japonesa en Brasil ha aportado en varias
áreas, y en especial, en la que nos ocupa ahora, las artes visuales. Las migraciones
japonesas se iniciaron en 1908. Si en ellas han habido ciertos conflictos politicoeconómicos no ha sucedido en las artes visuales, donde los artistas desarrollaron uno
de los más ricos campos de creación e intercambio. Varios de los artistas brasileños de
origen japonés han llevado la composición plástica a muchos lugares del mundo con
reconocimiento internacional. En Brasil, lo aborigen, lo portugués, lo francés y lo afro
crean un territorio de rica integración. Lo japonés se ha aunado a la par que aportando
la serenidad, la levedad y la gestualidad diferentes, recibiendo ciertas pautas de los otros
componentes culturales. Destacan dos artistas en la colección OAS AMA: Tomie Othake

Carlos Runcie Tanaka Objeto cerámico1987-8 Modelado a mano. Donación Hernando Mispereta Col.OAS - AMA
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y Manabu Mabe. De ambos hay obras importantes en el discurso de cada autor. Mabe
recibió el encargo de Gómez Sicre para realizar un pintura mural para el edificio de la OEA,
esta pieza que se exhibe ahora, Sin título, de 1980, es un óleo sobre tela con importante
zona de blancos, acompasado uso de amarillos, importancia simbólica del negro y la
presencia del pigmento azul del que Mabe ha hecho obras notables. Este mural es una
de las piezas donde el autor integra oriente y occidente en un balance personalísimo.
Se percibe un singular sincretismo que se identifica de Miró con la caligrafía japonesa.
Es una de las piezas más lúdicas de este artista y en eso también se acerca al galaico.
Tomie Ohtake es una autora de una síntesis sideral. El museo y la fundación que llevan
su nombre son uno de los ejemplos de reflexión documental así como del aporte a la
sociedad que la consagró, brindando espacios de confluencia para exposiciones en Brasil.
Manabu Mabe, más marcado por la caligrafía japonesa, Tomie, con planos geométricos
y personal desglose del color, constituyen una mirada imprescindible a la colección OAS
AMA en Washington DC..
(1) José Gómez Sicre (1916 - 1991) inició su labor en relación con el arte de Cuba
para luego extender su misión a toda América Latina. En 1946 inicia su labor en la Unión
Panamericana que en 1948 se convertiría en la Organización de Estados Americanos
–OAS-, donde Gomez Sicre es el jefe de Artes Visuales por más de un cuarto de siglo.
Expande el programa de arte con exposiciones, donaciones y apoyos institucionales.
En la actualidad, lo que él impulsara, fundara y dirigiera lleva la doble sigla de
OAS AMA, por la catalogación del Museo de la Arte de las Américas. La colección es
significativa –sobre todo en los años de Gómez Sicre al frente de la institución. Se realizan
numerosas exposiciones, actividades históricas y culturales en las diversas áreas del Museo
de las Américas. el edificio en la calle 18, donde cuentan con salas en dos pisos y otros
espacios para eventos. Además, está el pequeño edificio de oficinas, el edificio central
de la Organización de los Estados Americanos y desde hace pocos años, se cuenta con el
edificio F, como se lo identifica en Washington, tanto porque está dedicado a galeria de
fotografía y casualmente se encuentra en la calle F.

Kasuya Sakai P number 62, 1964. MixedMediaCol.OAS AMA.
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