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É nesse sentido que toda escrita e toda leitura atendem a uma dupla injunção
do acaso e da necessidade, da necessidade que se deixa guiar também pelo
acaso, para poder efetivamente reinventar um destino (Evando Nascimento.
Introdução. A literatura à demanda do outro, 2014, p. 35).

Da periferia  para o centro,  do centro para a  periferia,  um ativismo artístico-

cultural, em suas mais diferentes manifestações, faz-se ouvir e ver, regido pela própria

periferia.  Este  nosso presente evidencia,  para esta  questão,  uma particularidade:  são

manifestações  culturais,  reivindicações  sócio-políticas,  demandas  identitárias,  que

passam a configurar tanto voz nova e independente para a periferia  como paisagem

nova para a cidade, na qual os limites se mostram deslocados.

É fato que limites permanecem e uma hierarquização do espaço é visível entre as

regiões do centro de São Paulo e de sua periferia  no que diz respeito à moradia,  à

cultura, ao esporte, à infraestrutura, ao transporte, à saúde, figurativizando diferenças

que, em lugar de se cruzarem para a formação de sentidos novos, compartimentalizam-

se, revelando espaços separados. Entretanto, nas manifestações estético-culturais e, em

especial, nas manifestações escritas que se revelam como formas fora do grande circuito

editorial,  curatorial  e  comercial,  o  deslocamento  de  limites  ocorre  por  conta  de

manifestações estético-culturais multidisciplinares, nas quais a escrita aparece misturada

à pichação, à música, à pintura, à performance.

Essas práticas criativas intervêm nos espaços,  identificando grupos e lugares,

dinamizando relações cultural-estéticas, atravessando fronteiras e anunciando um viver

nas margens, não marginal, mas dando a ver um lugar presente noutro. Atuam como

dispositivos social e político em processo comunicacional que busca sentidos novos,

formas outras de ação.

Reflexões em torno desse problema, sugerem interrogações. Até que ponto essas

práticas criativas  revelam novas visões de mundo, evidenciando, independente de sua

geografia, a potência imaginativa e poética da linguagem escrita? Circunstancializadas

no urbano,  até  que  ponto essas  manifestações  se  apresentam como formas  estético-

políticas  de  resistência?  Até  que  ponto  a  manifestação  escrita,  mesmo  misturada  a



outras  manifestações,  é  capaz  de  abrir  caminhos,  sugerir  experiências  que  não  se

reduzem meramente à percepção de fenômenos? Enfim, como as manifestações escritas

configuram identidades aos lugares e grupos sociais, revelando modos de sociabilidade

e resistência social, cultural, política, implicando experiências autônomas de ação que

afetam relações de espaço e sentido? Como tais manifestações escrevem experiências e

formas estéticas, desenhando e interpelando o presente?

São  questões  como  essas,  às  quais  não  se  tem a  pretensão  de  esgotar,  que

emergem ao se investigar o percurso entre o centro de São Paulo e o Grajaú, em busca

de expressões artísticas caracterizadoras deste contexto citadino. São textos-imagens em

paredes e muros, à moda de um arquivo, quando não palimpséstico, registro de afetos e

tensões, constituindo-se como fragmentos de vida e experiência artística, de natureza

coletiva  e  movente,  que  pode  se  qualificar  ou  como  poesia  de  circunstância,  ou

inscrição  política  desinstitucionalizada,  ou  expressão  de  grupo  social  reveladora  de

tendência no cenário urbano atual.

São inquietações  que  se  cruzam,  buscando  tanto  apreender  as  manifestações

escritas entre as manifestações visuais de modo a evidenciar seu valor artístico-poético

híbrido; como analisar as manifestações escritas a partir não só do espaço no qual se

inscrevem, mas também da tessitura de sua linguagem; e, igualmente, refletir sobre o

coletivismo artístico como criação e força política de resistência, que se incorporam às

práticas culturais urbanas.

Embora a problemática envolva condições complexas de inteligibilidade, parece

possível inscrever essas manifestações na perspectiva reflexiva que Jacques Rancière

(2017, p. 8 e 2005) define como “partilha do sensível”: “o modo como a relação entre

um  conjunto  comum  partilhado  e  a  divisão  de  partes  exclusivas  se  determina  no

sensível”.  De  caráter  polêmico,  essa  repartição  das  partes  e  dos  lugares,  estética  e

politicamente, funda-se numa partilha de espaços, de tempos e de tipos de atividades,

dando  forma  à  comunidade.  As  manifestações  em geral,  e  em particular  a  escrita,

revelam o sensível do ser e da comunidade, dando-lhes constituição estética. 

Rancière  (2005,  p.  13)  designa  por  estética  “um  regime  específico  de

identificação e pensamento das artes: um modo de articulação entre maneiras de fazer,

formas  de  visibilidade  dessas  maneiras  de  fazer  e  modos  de  pensabilidade  de  suas

relações, implicando uma determinada ideia da efetividade do pensamento”. Esclarece

ainda quando diz que é “o sistema das formas  a priori  determinando o que se dá a



sentir” (RANCIÈRE, 2005, p. 16). A política como o filósofo a compreende tem uma

dimensão estética inerente, ou seja, é

uma certa divisão das ocupações, a qual se inscreve, por sua vez, em uma
configuração do sensível: em uma relação entre os modos do fazer, os modos
do  ser  e os do  dizer; entre a distribuição dos corpos, de acordo com suas
atribuições e finalidades, e circulação do sentido; entre a ordem do visível e a
do dizível (RANCIÈRE, 2017, p. 8, grifo do autor).

A distribuição do sensível, sua partilha, implica o compartilhamento de alguma

coisa comum e a divisão desta em partes exclusivas. Nesta repartição, na qual tem os

que  tem parte  e  os  que  não  tem,  apresenta-se  a  relação  intrínseca  entre  estética  e

política. É um terreno marcado por controversas, no qual competências são definidas.

Assim, associar a ideia de comum à de partilha do sensível necessariamente revela um

modo  de  repartição  que  é  desigual  entre  iguais  e  isto  diz  respeito  à  política

(RANCIÈRE, 1996).

As manifestações artísticas aqui problematizadas ocupam espaços na periferia e

no centro e, quase sempre, em caráter de invasão. O que continua a evidenciar que a

ideia  de  separação  sócio-cultural  presentifica-se  e  atualiza-se.  As  manifestações  se

colocam como novas formas de convivência que põem em xeque diretrizes hierárquicas,

que  desafiam  o  estado  concluso  de  coisas  e  instituições,  em  busca  de  ações

transformadoras que privilegiam valores coletivos.

Nessa perspectiva, a ocupação – manifestação artística/escrita – refere-se a um

princípio democrático na literatura que não mais assinala condição social e cultural, mas

implica novas relações simbólicas entre corpos e palavras, entre modos de fazer, ser e

dizer, resultando formas de experiência. Uma cumplicidade entre um modo de discurso

e um modo da comunidade reordenar as relações poética e política. Inscreve-se o que há

em comum na comunidade.

A  comunidade  mostra  a  sua  capacidade  de  organizar-se  democraticamente,

afirmando a sua voz em práticas coletivas, buscando reconhecimento fora dos padrões e

valores  estabelecidos  pelas  tradições  artístico-político-culturais.  Em  linguagens

múltiplas,  acentua-se  essa  visibilidade  e  dizibilidade  que  extravasa  limites,  gerando

objetos  diversificados,  múltiplos,  que  operam manifestações  escritas  com diferentes

manifestações artísticas. As interrupções dos limites tornam os objetos inclassificáveis à

luz de modelos teóricos. Inscritos e encenados em diferentes espaços do Grajau e da

cidade, dão um ritmo vivo ao conjunto, ao traçar vias de comunicação na cidade e ao



convidar todos e ninguém a decifrar sentidos, seja pelos fluxos da urbanidade, seja pelas

linhas, traços, cores, texturas de seu corpo. É o que se nota nestas imagens: 

Figura 1 – Ver(a)cidade vi gente, Centro

Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

Figura 2 - Ver(a)cidade, Centro



Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

Mauro Neri, nascido no Grajaú, arte-educador, ativista e performer, é o autor

dessas intervenções artísticas na cidade de São Paulo, mais precisamente na Praça dos

Arcos,  praça-entroncamento  situada  na  Consolação-Paulista-Dr.  Arnaldo-Rebouças.

Reconhecemos,  entretanto,  por  toda  a  cidade  seus  grafites-ícones  –  a  casinha,

geralmente amarela, e a escrita “veracidade”.

Antes de ver a casinha, saltam aos olhos, nas duas imagens, a palavra escrita –

veracidade -, desmembrada e conjugada, abrindo escritas e sentidos para “ver a cidade”,

“verdade”,  “a c/si”,  “veridicidade”,  “veracidade”.  Acompanhada de expressões como

“vi gente”, “ver”, “gente”, gerando outra escrita e sentido como “veracidade vigente” ou

mesmo  “viver  a  cidade”.  Do  Grajaú  ao  centro,  espalha  esta  manifestação  escrita

“veracidade”. Compõe paisagens para a cidade, articulando a escrita com desenhos de

gentes e casas, que se sobrepõem ao apagamento de outras manifestações escritas e

artísticas da urbe.

Na  composição  -  Ver(a)cidade  vi  gente,  Centro  -,  os  pingos  nos  “is”,  em

“veracidade” e “vi”, realizam-se na forma de coração, emoção e lirismo na cidade, pela

cidade, pela gente. Do autor, o anúncio de um afeto, um olhar para o outro, no espaço-

rua, no lugar público comum. Ademais, o coração/pingo do i de “vi” em diálogo com a

cor amarela da casinha/mochila nas costas e ombros da figura menina/mulher. Uma

sensação: ter a casa, a cidade, a verdade, a gente. As letras  largas de “veracidade” em

branco vazado com listras em contraste com “vi gente” em preto vazado, em tamanho

menor,  finalizam-se  com o desenho da  menina-mulher  agachada,  meio  sentada,  em

contorno de linhas alongadas e finas, de pernas e braços longilíneos, cabelos  negros

agitados, mãos e face como que a dizer algo. Um diálogo se estabelece na paisagem.

Atrás da mureta, um estacionamento de bicicletas de aluguel completa o convite: vem

ver  a  cidade  /  vem ver  a  cidade  gente,  junto  à  calçada,  em vermelho,  a  ciclovia.

Ademais, a cor marrom avermelhada do telhado e das janelas da casa amarela-mochila

cria correspondência não só com o cromatismo do modo de morar periférico em vários

ângulos de visibilidade da cidade,  mas também com a cor alaranjada do abrigo das

bicicletas. Uma paisagem se compõe inter-relacionando, interagindo margem e centro,

num convite de encontro com o outro.



Entre as duas muretas e imagens, um vão, uma abertura. A outra  composição -

Ver(a)cidade,  Centro -   retoma os elementos da imagem anterior  e reorganiza-os.  A

escrita  diz:  “ver”  “gente”,  “veracidade”,  “ver  a  cidade”.  Enquanto  linhas  alongadas

desenham “ver” em linhas pretas vazadas em branco e “gente” em linhas pretas, “ver a

cidade”  se  marca  em  linhas  brancas,  regulares,  preenchidas  de  vermelho.  O

pingo/coração de “veracidade” permanece, agora em branco e vermelho. A personagem

menina-mulher se desdobra em três, de rosto feliz, como que a sonhar, de olhos para

cima e cabelos negros, longos, agitados a voar, parecendo fazer o convite: vem ver a

cidade. A casinha amarela se desenrola em quatro, duas na mureta e duas no poste de

ferro de luz. Esta intervenção artístico-urbana não só dialoga, mas também recompõe

este espaço público com a vegetação verde, com as linhas inerentes aos coqueiros –

longilíneas  e  curvas  –  que  se  juntam  às  linhas  da  escultura  Arcos  ou  Caminho,

conhecida  também como  Arco-Iris  metálico,  da  artista  plástica  Lilian  Amaral  e  do

arquiteto  Jorge  Bassani.  O  colorido  dos  Arcos  esculturais,  azul,  alaranjado,  verde,

amarelo,  reforçam  o  cenário  em  conjugação  múltipla  artística,  nesta  arte  de  rua.

Compreendo que tal composição não é apenas um arranjo geométrico de linhas, mas

uma forma de “partilha do sensível”, apreendida nas interfaces entre suportes, materiais,

linguagens, que mostram formas de visibilidade da comunidade em relação estética e

política.

Há  projetos  nesta  ponte  entre  periferia  e  centro.  Projetos  de  vida,  de

comunidade, de ser, de olhar, de encontro, de educação e arte, de afeto, de cidade. São

provas os interventores urbanos, entre eles, Alexandre Orion, Conrado Zanotto, Enivo,

Jerry Batista,  Matias Picón, Mauro Neri,  Pas Schaefer, Walter  Nomura (Tinho),  Titi

Freak, Zezão, moradores junto aos mais de 500 mil do Grajaú, a uma distância de 27

quilômetros  da Praça  da Sé,  centro  de São Paulo,  capital.  Unidos por  uma rede  de

afetividade e  por  uma arte  urbana crítica e  impactante,  transformam a periferia  e  o

centro,  dando-lhes  estética  nova.  A  arte  urbana  desses  grafiteiros  é  inscrita  e

reconhecida também no exterior.

Esses  artistas  não  só  conferem  ao  qualquer,  ao  anônimo,  visibilidade,  mas

também  captam,  no  gesto  comum  e  corriqueiro,  um  modo  de  manifestar  sócio-

culturalmente a comunidade, além de identificar e criticar relações de poder. Da vida

ordinária,  recolhem rastros,  índices  de  beleza  e  verdade  não ancorados  em grandes

acontecimentos ou personagens. Articulam realidade e poesia, sem fronteiras definidas,



propondo conexões entre vida e ficção. Como pensa Rancière (2005, p. 58-59, grifo do

autor):

 
O real precisa ser ficcionado para ser pensado. [...] Não se trata de dizer que
tudo  é  ficção.  Trata-se  de  constatar  que  a  ficção  da  era  estética  definiu
modelos de conexão entre apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade
que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção, [...].
Não se trata pois de dizer que a “História” é feita apenas de histórias que nós
nos contamos, mas simplesmente que a “razão das histórias” e as capacidades
de agir como agentes históricos andam juntas. A política e a arte, tanto quanto
os saberes, constroem “ficções”, isto é, rearranjos materiais dos signos e das
imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o
que se pode fazer. 

Os interventores  urbanos  agem como agentes  históricos  sem excluir  de  suas

ações a “razão das histórias”, daí pensar o real nesse modelo de conexão, indefinindo as

fronteiras entre razão dos fatos e razão da ficção. Nessas intervenções parietais, nas

quais ascendem o que é anônimo, buscam revelar uma arte no singular, cujas formas são

edificadas “com as formas pelas quais a vida se forma a si mesma” (RANCIÈRE, 2005,

p.  34).  Estética,  aqui,  reporta-se  a  um regime  específico  do  sensível.  Como afirma

Rancière (2005, p. 32-33): “não remete a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do

prazer dos amadores de arte”, mas “ao modo de ser específico daquilo que pertence à

arte, ao modo de ser de seus objetos”. Sensível, por sua vez, compreende aquilo que “é

habitado por uma potência heterogênea, [...] é o núcleo invariável das identificações da

arte que configuram originalmente o pensamento estético”. É na invenção de formas

sensíveis, que o anônimo se torna “depositário de uma beleza específica”, que “o banal

torna-se belo como rastro do verdadeiro” (Rancière, 2005, p. 47-50). Nessa concepção,

uma  relação  nova  se  funda  entre  o  fazer  e  o  ver,  instaurando  um  devir-sensível,

caracterizador da comunidade por vir. O mundo histórico e  social  é recomposto em

paisagem,  em  relação  entre  os  modos  do  fazer,  do  ser,  do  ver  e  do  dizer.  Essas

manifestações  escritas,  visuais,  artísticas,  transportam  visualidades  e  palavras  que

presentificam sentidos, cuja relação poético-política “se situa no modo da apresentação,

na maneira como a enunciação se faz apresentação, impõe o reconhecimento de uma

significância imediata no sensível” (RANCIÈRE, 2017, p. 123).

Coletivos de arte  e  artistas são referências do e para o Grajaú de experiência

vivida e compartilhada. O Coletivo Imargem, idealizado pelo grafiteiro e artista plástico

Mauro,  é  um “movimento  nascido  no Grajaú,  às  margens  da  Represa  Billings,  que

articula  os  eixos  arte,  meio  ambiente  e  convivência  das  margens  à  centralidade”

(SPINELLI, et al, 2015, p. 57). A sede do Imargem está localizada no Navegando nas



Artes,  à Rua 9 de setembro, 88, no Jardim Gaivotas.  Navegando nas Artes, também

imaginado por Mauro e por seu irmão Welligton Neri (Tim),  lida com projetos que

tratam da àgua, cruzando cultura náutica e linguagem do grafite. As fotos confirmam

este espaço que também apoia grupos e atividades de teatro, poesia, oficinas culturais e

projetos  de  ação social,  educativa  e  artística,  como o Projeto  Transformações:  Arte

Urbana e Cidadania, realizado nos anos 

de 2014 e 2015.

Figura 3 -  Entrada, Sede do Projeto Imargem

Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

Figura 4 – Navegando nas artes. Sede do Projeto Imargem



Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

O Projeto Imargem, de intervenção multidisciplinar, intervém com ações  que

levam em conta a paisagem local, articulando o isolamento dos bairros, a desassistência

pelo poder público, a área de preservação ambiental. Compreende 

a arte como instrumento potente de expressão e interlocução; a convivência
como mecanismo de explicitação de interesses, de construção de consensos e
de enfrentamento dos preconceitos e o meio ambiente como o resultado da
relação conflituosa entre a ocupação humana desordenada e as paisagens da
cidade (blogspot_imagemdamargem).

Se o projeto Imargem, considerando seus modos de intervir via experimentação

estética e expressão política,  busca não só dar forma à vida das pessoas do Grajaú,

experimentando  modos  diversificados  de  ser  em relação  com o meio,  mas  também

emancipar o sujeito, Mauro Neri, integrante do Projeto, estende a convivência através

do  seu  grafite  da  periferia  ao  centro  e  do  centro  à  periferia,  aguçando  o  ver,

redimensionando a sensibilidade do eu e do outro para o espaço urbano. Um espaço

vazio – muro, parede, poste, degrau de calçada, desníveis de rampa de acesso a imóveis

–  torna-se  alternativa  para  manifestação  expressiva,  criativa,  sem  valor  de  troca.

Surpreende a  insistência  da  escrita  e  da expressão  eleita  “ver  a  cidade/veracidade”,



assim  como  do  traço  alongado  desse  artista  que  percorre  a  territorialidade  urbana,

insculpindo-lhe quadros, nos quais faz incidir, repetir e coincidir palavras com coisas,

dizeres com visibilidades, produzindo relação com a comunidade.  É o que evidencia

esta escrita e imagem itinerante:

Figura 5 - Vigente. Ateliê Daki



Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

Interessa-nos dessa parede-mural, localizada em frente à Galeria de Arte  Daki

Ateliê, o grafite do artista Mauro, cujas linhas lembram a imagem – menina/mulher –

vista  no centro,  na praça-entroncamento. Aqui,  a posição da figura mostra  braços  e

pernas que se sobrepõem e configuram letras “V”, de Vigente, Verdade, Veracidade, Ver

a cidade,  Vem, do grupo de palavras com o qual o artista opera suas manifestações

artísticas.  Cabeça  e  olhar  voltados  para  o  alto,  cabelos  pretos,  soltos,  agitados,  e,

sobreposta à imagem, a escrita em amarelo – “Vigente”: vi gente vigorante. O vigor do

amarelo sombreia linhas da figura, conectando ainda mais a imagem-escrita.

Rebentam nas ruas do Grajaú essas imagens,  com casinhas amarelas ou sem

casinhas, misturadas a outros grafites como a seguir:

Figura 6 - “Verdade”, Grajaú 



Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

Desta parede-muro, ressaltamos a imagem na parte superior. Já conhecemos o

traço da figura e da palavra. A imagem – mulher-menina – está sentada,  em posição

conhecida como birmanesa para a meditação na ioga ou não, quase a voar, com suas

pernas longas, sobre a palavra “verdade” em verde vazado de branco, acompanhando o

fundo branco da parede-muro. Cabelos longos pretos agitados, e o olhar voltado para a

própria ação: a  figura grafita,  com sua mão direta  de braço de linhas longas,  o seu

próprio rosto na parede. A casinha amarela em fundo azul, de um outro tempo, talvez, se

une à imagem como uma mochila, atada às costas da mulher-menina por finas linhas

marrons. Um retrato do grafiteiro em ação. O diálogo se constrói com o grafite logo

abaixo de 2017, cujo artista parece assinar “zon” na tela-muro e com as mesmas letras

ou letras parecidas no traço inicia a escrita na página: “zen”. Igualdade entre superfícies:

muro e página – suportes para a escrita, igualdade de ações em posição birmanesa – o

desenho -, em meditação zen: a escrita –, os corações suscitam o amor ou pela escrita ou

por alguém, cujas iniciais também podem estar reveladas na página.

A palavra “verdade”, aqui nesta outra cena:

Figura 7 -  Tucano e menina, arredores da Sede Projeto Imargem



Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski

também em verde,  escrita  na  base horizontal  que  protege o portão,  dialoga com as

imagens fantásticas/surrealistas grafitadas no portão: a imagem conhecida da mulher-

menina e da casa amarela às suas costas, um tucano-papagaio-cavalo, uma caixa que se

abre ao meio e da qual salta uma máscara, sob um fundo em cores esmaecidas. “Ver-

dade” e  fantasia  são colocadas  em inter-relação com o lugar, nesta  intervenção que

parece ter várias autorias.

Outra  intervenção  artística,  a  retomar  os  elementos  conhecidos  nas  outras

imagens, foi a realizada no Jardim das Gaivotas, que faz parte da Galeria a Céu Aberto,

do Projeto Transformações: Arte Urbana e Cidadania.

Figura 8 -  Personagem e letras
 



Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Marina Stella Padial

Figura 9 – Intervenção artística de Mauro na Galeria a Céu Aberto realizada no Jardim Gaivotas  

Fonte: Transformações: arte urbana e cidadania, p. 58-59. Fotógrafo: Bruno Mitih



A figura masculina ou feminina, não importa, é a protagonista desse mural. De

margem a margem, no fundo rosa, sua imagem espalhada de braços abertos longilíneos

a apontar para algo, e pernas dobradas em “V”, articulam com letras pretas e brancas –

a, g, o, c, e – não só uma escrita-palavra possível, mas também uma composição do

mural integrada aos elementos do cotidiano da cidade e deste espaço em particular: o

relógio  de  luz,  o  de  água,  a  campainha,  o  número  da  casa,  73.  Além de  compor

paisagens, a do livro mais ampliada, dialogando com outros grafites, que se deixam ver

e são do mesmo artista, assim como com o lugar, a mata, a represa, as casas, as paredes

de tijolos expostos. Arte e realidade se fundem para revelar o homem nessa partilha do

sensível. Essas duas últimas imagens ainda mostram, desse tipo de produção – o grafite

–,  a  sua  efemeridade.  A primeira  registrada  em junho  de  2017  traz  as  marcas  das

intempéries, enquanto a outra, de 2014, revela sua nitidez de traços e cores.

A presença constante dessa figura-personagem nestes e em outros grafites, além

de  recuperar  o  autor,  o  criador,  lembra  a  imagem  do  andarilho  de  Baudelaire  e

Benjamin, que se desloca continuamente de um espaço a outro, circulando pela cidade,

também em busca de liberdade. Uma metáfora para o artista de rua que procura, sem

parar, espaços na cidade para serem ressignificados, a partir das coisas que recolhe da

cidade, do mundo e, simultaneamente, revelar o imaginário social. A palavra “verdade”

inscrita ou sugerida nas paredes carrega sentidos crus, que apontam para o político, o

social,  o artístico,  em experiência sensível e sintonia com o real.  Ela evidência,  em

recorte visível, dizível, a comunidade – escrita em tensão.

Geralmente  sem  assinatura,  mas  assinadas  pelo  traço  de  cada  artista,  essas

manifestações de rua, no centro ou na periferia, fazem ver a cidade e sentir suas fissuras

sócio-político-culturais bater e rebater nas pessoas – sujeitos ocultos que criam com os

espaços relações de afeto, de memória, de encontro com o outro. A rua, lugar comum de

partilha,  de  interação  de  ações,  de  sonhos,  confere  à  intervenção  um princípio  de

liberdade. Ela não foi produzida para um consumidor individual, não se coloca como

mercadoria  no  mercado  de  arte,  não  é  feita  para  ser  comprada,  adquirida,  mas  se

apresenta a  qualquer  olhar, sem divisão,  sem distinção, buscando cruzamentos entre

poética  e  política.  Como afirma Rancière  (2017,  p.123),  o  eixo  da relação poético-

política não liga mais a “verdade” da enunciação à qualidade do representado, mas “se

situa no modo da apresentação, na maneira como a enunciação se faz apresentação,

impõe o reconhecimento de uma significância imediata no sensível”. Na perspectiva de

Lefebvre (1991, p.135, grifo do autor), arte como apropriação livre, pois, “deixando a



representação,  o  ornamento,  a  decoração,  a  arte  pode se tornar  práxis  e poiesis  em

escala social: a arte de viver na cidade como obra de arte”.

Esses artistas de coletivos ou ativistas em arte interferem diretamente na vida

cotidiana,  não  são  apenas  artista  político,  mas  também  artista  ativista  que  está

socialmente engajado, comprometido. É o que distingue Lippard (1984, p. 349, tradução

nossa) quando afirma:

Um artista político é alguém cujos assuntos e, de vez em quando, contextos
refletem questões sociais,  geralmente, na forma de crítica irônica.  Embora
artistas “políticos” e “ativistas” sejam, frequentemente, as mesmas pessoas, a
arte “política” tende a ser socialmente  envolvida, enquanto a arte “ativista”
tende a ser socialmente comprometida. 

Revitalizar espaços públicos é ação engajada, incorporada por esses artistas que

convivem comprometidos com a comunidade e o centro em busca de novas inscrições

sensíveis  para  o  espaço  físico  e  social.  Porém,  se  essas  ações  potencializam

transformações, como manter a integridade dos projetos e seus objetivos de intervenção

urbana? Ricardo Rosas, em seu texto  "Hibridismo coletivo no Brasil: transversalidade

ou cooptação?", questiona até que ponto essas práticas estéticas têm sido absorvidas por

outras esferas do mundo econômico, midiático, social, político. Artistas e movimentos

coletivos  não  estão  imunes  aos  jogos  institucionais,  têm participado  de  exposições,

galerias ou têm projetos subsidiados por organizações públicas ou privadas. Ademais, já

compõem capítulos na História da Cultura Contemporânea. O contexto tem mostrado a

necessidade de pensamento estratégico, sem dispensar a espontaneidade. É paradoxal,

entretanto, a questão, o que leva Rosas ainda afirmar: “a confluência, em vários casos,

da  arte  e  da  criatividade  com  o  ativismo  exige  uma  reflexão  produtiva  por  parte

daqueles que a praticam”. 

A  partir  dos  murais  selecionados,  foi  possível  pinçar,  mesmo  que

fragmentariamente,  uma  escrita  que  quer  fazer  circular  uma  interlocução  poético-

política na cidade, que quer dar visibilidade pública a território segregado da cidade,

que  quer  dizer  das  formas  diferentes,  adversas  e  variadas,  pelas  quais  a  cidade  é

praticada,  potencializada,  reinventada.  Artistas  e Coletivos  praticam essa partilha do

sensível  ao  compartilharem  um  compromisso  com  o  outro,  construindo  uma

convivência que dá visibilidade e forma à comunidade, simultaneamente, privilegiam as

coisas, para nelas buscar o inesgotável da vida, sua força de germinação. Das coisas e

suas combinações, elaboram suas manifestações escritas, artísticas. A comunidade se vê

contaminada pelo outro. Como afirma Miranda:



A comunidade não  é apenas o contato  com a diferença representada  pela
alteridade,  mas  a  expressão  de  que  os  indivíduos  são  constituídos  e
contaminados  subjetivamente  pela  figura  do  outro,  o  que  desestabiliza  as
fronteiras que garantem a coesão identitária e subjetiva dos sujeitos.

A exposição à alteridade inscreve uma modalidade de convivência fundada na

reciprocidade, que pressupõe a falta, a incompletude. É neste paradoxo que se opera o

que Rancière chama de “regime estético” das artes, em que Coletivos e artistas tornam-

se responsáveis por uma enunciação, que se qualifica ao mesmo tempo como arte e

realidade, como ficção e realidade. São enunciações, manifestações híbridas de vida real

e ficção, cujas fronteiras foram demolidas.

Esta intervenção do artista Mauro Neri, re-escrever / re-desenhar, na qual “re”, é

perfilado em preto e preenchido pela cor branca, economicamente empregado para as

ações  –  escrever  e  desenhar  –,  cujas  letras  são  perfiladas  em  preto  e  levemente

preenchidas, incita a ações comunitárias. Um resistir é indiciado pelo prefixo “re”, que

significa repetição, reiteração. O artista enuncia ações que definem modos de ser da

comunidade  do  Grajaú,  que  são  um recorte  sensível  do  comum desta  comunidade,

formas de sua visibilidade. Ações reveladoras de autonomia e subversão.

Figura 10 – Re(escrever)desenhar 1. Grajaú

Fonte: Arquivo de fotografias do Eixo 4. Fotografia: Anne Landowski



O resistir  aos  problemas  de  nosso  tempo parece  buscar  respostas  com essas

práticas coletivas de intervenção no real. São práticas artísticas movidas também pela

“superação da anestesia da vulnerabilidade ao outro, próprio da política de subjetivação

em curso”. Quem afirma é Suely Rolnik (2006, p. 2) que completa:

É  que  a  vulnerabilidade  é  condição  para  que  o  outro  deixe  de  ser
simplesmente  objeto de projeção  de  imagens  pré-estabelecidas  e  possa se
tornar  uma  presença  viva,  com  a  qual  construímos  nossos  territórios  de
existência e os contornos cambiantes de nossa subjetividade. 

Esta vulnerabilidade ao outro, própria da condição de comunidade, faz expandir

a letra, o texto, a escrita, o traço, o desenho, como invenções possíveis. São práticas,

cujo poder de interferência na realidade também orienta o seu destino, transformando a

cidade, o sujeito, a comunidade. O destino é, então, reinventado pela necessidade e pelo

acaso  como trata  a  epígrafe  de  Evando Nascimento.  Por  tais  injunções, as  práticas

escritas/artísticas reinventam formas de associação, implicando não só novos modos de

organização  sócio-cultural,  mas  também a  emergência  de  novos  valores  estéticos  e

políticos pautados no sensível. 

 A  apreensão  dessas  práticas,  todavia,  recoloca  questões  inerentemente

complexas do cenário atual, entre elas, como as manifestações artísticas põem em jogo

o incondicional da vida? Como essas práticas lidam com esferas dominantes de poder

que  são  atrativas  e  instigam  o  prestígio?  Como  excluir  desses  atos  a  marca  de

paternalismo e imprimir-lhes a marca de processo criativo, inteligente e de semioses

sem fronteiras disciplinares? Até que ponto essas práticas,  esses artistas e Coletivos

fogem de modismos e se articulam como fenômenos estéticos da comunidade, criando

seus  campos de atuação e  circulação?  Como não se deixar  aprisionar  por  discursos

estritos que, pelo próprio caráter, sobrepõem-se? Diante dessas manifestações, atadas à

emergência do real,  o dizer  é pouco.  Coloquemo-nos como quem compartilha,  pois

estratégias de ação são pensadas nas e pelas comunidades, por necessidade e ao acaso,

porque a vida insiste em manifestar-se, e as práticas artísticas são dispositivos que a

colocam em movimento, fluxo e transformação, a fim de reinventar um destino.
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