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RESUMO                  

O presente artigo discute trabalhos em arte de cunho colaborativo a partir de dois projetos. 
O primeiro, a rádio comunitária Ruídos Urbanos do Coletivo Sopapo de Mulheres, de Porto 
Alegre, que desde 2014 prevê debates acerca do papel da mulher no mundo 
contemporâneo e questões ligadas à periferia; e o segundo projeto, a cartonera paulistana 
Dulcinéia Catadora, atuante desde 2007, que publica obras literárias e livros de artistas 
dentro de uma cooperativa de material reciclável. A partir de autores como Néstor Canclini, 
Hal Foster, Jacques Rancière e Michel Foucault, é discutido se, e de que maneira, as 
“colaboradoras” não artistas desempenham um papel de protagonismo dentro de cada 
projeto. 
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ABSTRACT              
This article discusses work in arte with collaborative nature beginning from two projects. The 
first is the Sopapo de Mulheres collective’s community radio Ruídos Urbanos of Porto 
Alegre, which since 2014 provides debates about the role women in contemporary world 
issues linked to the periphery; the second project, the cartonera Dulcinéia Catadora, active 
since 2007, which publishes literary and artists’ books within a cooperative of recyclable 
material. From the perspective of authors like Néstor Canclini, Hal Foster, Jacques Rancière 
and Michel Foucault, it is discussed if and how the “collaborative” non-artists play a leading 
role within each project.  
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Lançar-se sobre o tema “trabalhos em arte de cunho colaborativo”1 é estar diante de 

uma heterogeneidade de projetos em arte que buscam colaborações em diferentes 

níveis e contextos. Para tanto, o artigo2 analisa dois coletivos que são, de antemão, 

projetos de cunho colaborativo entre artistas visuais e mulheres que advém de 

esferas outras aos do sistema das artes.  A partir do coletivo paulistano Dulcinéia 

Catadora e do coletivo Sopapo de Mulheres e sua rádio comunitária Ruídos 

Urbanos, de Porto Alegre, fez-se necessário questionar: como se estabelecem as 

relações entre as artistas e as não artistas e seus contextos culturais e sociais e, em 

seguida, quais mecanismos são empregados – e se o são – para que estas 

produções se diferenciem de trabalhos terceirizados de arte contemporânea e 

atinjam uma colaboração e um real protagonismo destas não artistas em cada 

coletivo/projeto. 

O coletivo Dulcinéia Catadora tem o embrião de sua formação em 2006, quando na 

27ª Bienal de São Paulo, sob o nome Como viver junto, a artista visual e tradutora 

Lúcia Rosa (São Paulo/SP, 1953) foi convidada a realizar a mediação entre a 

cartonera3 argentina Eloísa Cartonera e catadores de material reciclável atuantes na 

cidade de São Paulo. Expondo na Bienal, Eloísa Cartonera visava criar dentro do 

pavilhão no Ibirapuera uma produção in loco de livretos a partir da matéria-prima dos 

catadores. Rosa conseguiu organizar um grupo de filhos de catadores – uma vez 

que seus pais estariam trabalhando nos horários da mostra – o que fez com que, um 

ano mais tarde, surgisse a vontade de montar uma cartonera própria, conduzida por 

Rosa e os jovens filhos de catadores: surge assim a Dulcinéia Catadora. O coletivo 

passa, desde sua formação, a atuar dentro de uma cooperativa de catadores de 

materiais recicláveis, a Cooperglicério, na cidade de São Paulo, onde hoje alguns 

daqueles jovens trabalham. Atualmente, o coletivo tem quatro integrantes: as 

catadoras Eminéia Silva Santos (Araci/BA, 1983), Andreia Ribeiro (São Paulo/SP, 

1981), Maria Aparecida Dias da Costa (Bernardino de Campos/SP, 1965) e Lúcia 

Rosa.  
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Frame do vídeo Desvendar Mistérios, agenciado por Paulo Bruscky em ocasião do livro  
Um livro para Desvendar Mistérios (2011), de Bruscky com Dulcinéia Catadora.  

Da esquerda para a direita: Maria Lutterbach (jornalista que colaborou algumas vezes com o 
coletivo), Andreia Ribeiro, Lúcia Rosa e Maria Aparecida Dias da Costa.

4
 

 

Com mais de cem livros publicados, Dulcinéia Catadora faz pareceria com novos 

escritores ou autores que de alguma forma encontrariam barreiras no mercado 

editorial – como, por exemplo, o livro Cátia, Simone e outras marvadas (2007), de 

Sebastião Nicomendes, morador de rua –, assim como a participação de artistas 

visuais5. Dulcinéia Catadora produz as capas das obras literárias e visuais tendo 

como matéria prima parte do papelão coletado pela Cooperglicério. Os livros são 

envoltos pelo material descartado, ganhando cores e encadernação artesanal. Para 

cada obra é feita algumas dezenas de tiragens e a renda é revertida às integrantes 

catadoras do coletivo.  
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Capas dos livros de Dulcinéia Catadora: Fabio Catador, de Fabio Moraes (2011),  
Por Sobre, de Maira Dietrich (2013), Em mãos, de Keila Alaver (2012),  

Um livro para desvendar Mistérios, de Paulo Bruscky (2011) e Livro Varal, de Elida Tessler (2012)  

 

O segundo projeto, a rádio Ruídos Urbanos6, do coletivo Sopapo de Mulheres, tem 

sua sede no Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, no bairro Cristal, em Porto 

Alegre. O Ponto de Cultura foi criado em 2008 com o intuito de firmar debate sobre a 

cultura negra na cidade. A artista visual e arte educadora Clarissa Silveira (Porto 

Alegre/RS, 1978) participou da consolidação do Ponto e em 2009, a partir de um 

edital da Funarte, realizou dentro do Quilombo do Sopapo, junto com o coletivo do 

qual fazia parte, a Casa Tierra, o projeto Arte Bioconstruída, que consistiu em 

mutirões que promoveram a construção de um jardim, a produção de um mural em 

mosaico de azulejos e tinta natural nas paredes do pátio do Ponto e, por fim, a 

bioconstrução de uma rádio.  

Em 2013, Diane Barros (Porto Alegre/RS, 1984), Marion Dos Santos (Venâncio 

Aires/RS, 1972), Cristina Nascimento (Porto Alegre/RS, 1993) e Saionara Silva da 

Silva (Porto Alegre/RS, 1994), mulheres atuantes no Quilombo do Sopapo, a fim de 

firmar sua autonomia e identidade dentro do Ponto, decidiram enviar um projeto sob 

sua autoria para o edital Funarte Mulheres nas Artes Visuais e assim, convidaram 
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Silveira para integrar o grupo. Surgiu desta união – entre as mulheres ativas no 

Ponto e moradoras do bairro Cristal, onde o ponto se localiza, e a artista visual 

Clarissa Silveira – o coletivo Sopapo de Mulheres. O projeto do coletivo não foi 

contemplado pelo edital nacional, mas, pouco tempo depois, o foi pelo edital Fundo 

de Apoio a Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Rádio bioconstruída no Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo. 
 

Ruídos Urbanos é uma rádio visual, conforme o coletivo o define, que durante um 

ano – entre 2014 e 2015 – propôs programas de rádio divididos em duas partes: 

entrevistas conduzidas pelas integrantes do coletivo com temas referentes às suas 

realidades, ou seja, a mulher na periferia, além de receber a cada programa 

convidadas para debates; e, na segunda parte, uma paisagem sonora, ou seja, uma 

decupagem de sons captados pelas integrantes do coletivo contendo referências 

sonoras do tema de cada programa. O projeto da rádio comunitária surgiu de um 

questionamento: o que seria arte para cada uma destas mulheres? A arte, que 

ultrapassa instituições e objetos, para elas, é a arte de viver. Assim sendo, cada 

programa conta com temáticas relacionadas com as vivências destas mulheres e da 

comunidade onde vivem7. A cada programa o ouvinte é questionado:  

Você já ouviu o barulho das suas pálpebras piscando? E o som 
da tua respiração? Você percebe o barulho que as folhas 
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fazem quando caem no chão? O som do ônibus lotado, o som 
da tua barriga roncando de fome? Lembra-se dos sons dos 
momentos mais irritantes do teu dia? E os sons da gurizada 
jogando bola? Ou de uma boa risada no roda de chimarrão? O 
que você sente ao escutar os sons das crianças brincando? 
Ruídos Urbanos propõe navegar nas ondas sonoras do 
cotidiano. 

 

Coletivo Sopapo de Mulheres; da esquerda para a direita: Saionara Silva da Silva,  
Diane Barros, Clarissa Silveira, Cristina Nascimento e Marion dos Santos.  

Fotografia tirada no Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, 2014. 

 

Os artistas e os novos atores 

A partir do momento em que artistas se propõem a estabelecer relações com o 

público que não somente o espectador de suas exposições começa-se a repensar o 

caráter autoral único do sujeito criador, ou seja, o artista. A arte contemporânea é 

fortemente marcada pela terceirização da produção de trabalhos em arte, com o 

envolvimento de outros produtores, mas que ainda, a partir deste modo de trabalho, 

credita apenas o artista como autor. Contudo, diferentemente de projetos realizados 

por artista e (somente) executado por outros, projetos colaborativos que visam 

participação ativa de outros atores têm como uma das particularidades o que 

Jacques Rancière chama de partilha do sensível: 

Denomino como partilha do sensível o sistema de evidências 
sensíveis que revela, ao mesmo tempo, a existência de um 
comum e dos recortes que nele definem lugares e partes 
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respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo 
tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa 
repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de 
espaços, tempos e tipos de atividade que determina 
propriamente a maneira de como um comum se presta à 
participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. 
(2009, p. 15) 

Isto posto, uma partilha é definida, em alguma instância, por uma participação e 

atuações mútuas e igualitárias. Este comum partilhado, que aqui extrapola a criação 

exclusiva por parte das artistas Lúcia Rosa e Clarissa Silveira, confere também 

participação igualitária às mulheres que não circulam – ou que não circulariam – nos 

espaços da arte. A isso, pode-se denominar protagonismo, uma vez que estas não 

artistas não apenas executam os projetos, mas conferem a eles seu legado social, 

político e cultural. Cabe destacar que o termo protagonismo surgiu de conversas 

tidas com os coletivos e que tem como autoria uma das mulheres não artistas, 

quando nomeou seu papel dentro do coletivo: como sendo uma das protagonistas.  

Desde modo, há uma ruptura na crença do artista que centraliza a produção em 

arte. Reinando Laddaga, em A Estética da Emergência (2012), acredita que a arte 

encontra-se em fase de mudança, reelaborando sua organização que centraliza o 

artista enquanto criador de um objeto artístico, sendo um quadro, uma escultura, um 

livro e que este artista, por sua vez, apresenta este objeto em um espaço público 

para ser visto por espectadores em uma posição bastante precisa: de um corpo 

silencioso, passional. Obra aqui, espectador lá. Esta mudança sentida por Laddaga 

é marcada por: 

[...] transição no curso da qual um número crescente de artistas reage 
ao evidente esgotamento do paradigma moderno (e à insuficiência 
desse tipo de resposta que identificávamos como pós-moderna) 
realizando uma metabolização seletiva de alguns de seus momentos: 
a demanda de autonomia, a crença no valor interrogativo de algumas 
configurações de imagens e discursos, a vontade de articular essas 
configurações com a exploração da substância e do significado da 
comunidade. (LADDAGA, 2012, p. 11) 

Assim, o artista começa a interrogar sua posição dentro de uma dada comunidade e 

enxerga seus trabalhos enquanto uma potencialidade, conforme Laddaga, para 

“modos de vida artificial”, ou seja, “[...] significa que seus pontos de partida são 

arranjos aparentemente – e na perspectiva dos saberes comuns na situação em que 
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aparecem – improváveis.” (LADDAGA, 2012, p. 18). O artista contemporâneo que 

abdica de seu status – construído – de artista moderno e deslocado das realidades 

cotidianas, sente-se agora como mais um agente de mecanismos do mundo, e a 

arte passa, a partir de trabalhos que se abrem para o cotidiano, às suas relações e 

às suas mazelas, pelo fenômeno de mundanização da arte, conforme aponta o 

artista e pesquisador Luiz Sérgio Oliveira (2012). Ao nomear este fenômeno de fim 

da privatização8, Oliveira acredita que nos trabalhos em arte contemporânea dos 

quais se prevê o diálogo, o espectador deixa sua postura passiva para incorporar as 

múltiplas posições de “participantes-espectadores-coautores-parceiros do artista” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 144). 

A busca pelo protagonismo 

Embora Dulcinéia Catadora e Sopapo de Mulheres se autodenominem como 

coletivos, ambos possuem em suas composições artistas que têm circulação no 

mundo da arte e não artistas.  Isto nos retoma a conferência no Collège de France, 

em Paris quando, em 1969, Michel Foucault apresenta o esboço de uma tese a 

respeito do que ele questiona como O que é um Autor?. Este ponto de interrogação 

acompanha toda a fala de Foucault e, mesmo nos dias atuais, ainda não se trata de 

um assunto finito. Questionar o que é um autor é colocar esta figura, intrínseca em 

nossa sociedade, em xeque. Foucault acredita no apagamento, ou na possibilidade 

de indiferença do sujeito portador deste status mas, para ele, esta é uma busca 

utópica inclusive entre os próprios autores. A tentativa de obter uma indiferença com 

relação ao autor é realisticamente “antes uma espécie de regra imanente, retomada 

incessantemente, jamais efetivamente aplicada, um princípio que não marca a 

escrita como resultado, mas a domina como prática.” (FOUCAULT, 2001, p. 268).  

Ao olhar este vazio deixado pelo esgotamento de um autor único, Foucault acredita 

que este limbo possa ser ocupado por sujeitos múltiplos, coletivos. Dulcinéia 

Catadora e Sopapo de Mulheres são coletivos não apenas por trabalharem em 

conjunto, criando e executando seus projetos mutuamente, mas por buscarem 

driblar o caráter centralizado de um sujeito autor – no caso, as artistas. O grifo na 

palavra buscar dá-se porque cada coletivo, a sua maneira, cria mecanismos de 

rompimento do status do artista como criador e o outro como executor.  
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Em Dulcinéia Catadora, todas cortam, pintam e costuram os livros. Embora todo o 

contato do grupo com espaços da arte seja realizado por Rosa, ela, por sua vez, 

busca descentralizar sua posição de artista visual dentro daquele espaço de criação 

e coloca as mulheres catadoras neste espaço também central, de ponto de partida. 

Todas são autoras das capas para os livros, cada qual com sua particularidade 

cromática e compositiva, embora sejam traços não assinados. Dentro da Dulcinéia 

Catadora o autor é o coletivo.  

A formação do coletivo Sopapo de Mulheres para a execução da rádio Ruídos 

Urbanos foi estabelecida de modo diferente da maior parte de trabalhos entre 

artistas e outros atores – quando os artistas escolhem o espaço e as pessoas que 

irão trabalhar. A formação do grupo se estabeleceu primeiro entre as mulheres 

moradoras do bairro Cristal e atuantes no Ponto de Cultura e, posteriormente, 

Clarissa Silveira foi convidada a integrar um futuro projeto. Ao ser contemplado pelo 

Fundo de Apoio a Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, o dinheiro a ser 

destinado ao artista do trabalho, no coletivo, foi igualmente dividido entre todas as 

componentes. A busca por uma ausência de autoria centrada em um único sujeito 

não é um aspecto indiferente dentro de uma obra, mas o artista, ao detectá-lo e 

buscar rompê-lo, dissolve, em primeira instância, sua própria posição dentro de um 

sistema com um histórico de sobreposição de discursos: do discurso do intelectual 

sobre o discurso do proletariado ou do artista institucionalizado perante o outro 

cultural. 

O historiador e crítico de arte Hal Foster, em O artista como etnógrafo (2014), ao 

reatualizar o texto O autor como produtor, de Walter Benjamin, mais de meio século 

depois de sua publicação, apresenta as características que ele chama virada 

etnográfica/antropológica na arte. Walter Benjamin sugere, em 1934, que o trabalho 

de arte, ou como ele diz, o trabalho advindo de um autor, deveria não só questionar as 

relações sedimentadas entre burguesia, proletariado e sistemas de produção, mas 

modificar de forma ativa sua estrutura. Para Benjamin, o poeta9 não tem autonomia 

sobre sua posição, uma vez que ele deve escolher um dos lados: o de escritor 

burguês que escreve para fins de entretenimento ou de o escritor progressista que se 

coloca junto às lutas do trabalhador e “[...] orienta a sua atividade em função do que 
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for útil ao proletariado na luta de classes.” (BENJAMIN, 2012, p. 129). Na análise 

contemporânea de Foster, este autor, no final do século XX, não atenderia mais às 

demandas do proletariado, mas aos outros culturais. Benjamin propõe ao final de seu 

texto que o autor oriente sua prática para uma reflexão e buscas constantes de 

modificação a partir de seu próprio status autoral: “Talvez tenha chamado a vossa 

atenção o fato de que as observações que estou a ponto de concluir imponham ao 

escritor apenas uma única exigência, que é a reflexão: refletir sobre sua posição no 

processo produtivo.” (BENJAMIN, 2012, p. 144).  

Benjamin e Foster apontam as peculiaridades que surgem quando um sujeito, já 

denominado autor, adentra em um espaço que não pertence à sua realidade e lidam 

com sujeitos que não os de seu convívio social.  Ao atuar a partir ou em conjunto de 

outros contextos culturais que não os que já circulam, para Foster, o artista assume 

a postura de etnógrafo ou antropólogo, do mesmo modo como a arte passa a 

discutir questões sobre identidade e cultura. O giro etnográfico na arte é um 

fenômeno emergente que tem sua matriz após os artistas e os espaços da arte 

perceberem que sua autonomia e separação do mundo real estaria esgotado. O 

antropólogo Néstor Garcia Canclini (2012) enxerga neste fenômeno a arte vivendo 

um processo de pós-autonomia, uma vez que passa pelo deslocamento de suas 

práticas baseadas em objetos advindos de um trabalho individual para trabalhos 

advindos de contextos, cujo suporte teórico e prático da arte – apenas – estariam 

obsoletos, precisando buscar referências e metodologias em outros saberes. 

Canclini exemplifica artistas que buscam referências e dialogam constantemente 

com outras áreas do conhecimento – principalmente as ciências sociais – com 

artistas como Santiago Sierra e Léon Ferrari. Entretanto, trabalhos de cunho 

colaborativo, que não apenas extrapolam a galeria, o museu e o ateliê e partem de 

contextos outros para uma produção e circulação de trabalhos – uma vez que os 

trabalhos circulam não somente dentro de museus como também dentro do espaço 

onde são produzidos – tiram o artista de sua posição centralizada e o coloca na 

posição de etnógrafo, do qual o trabalho será constantemente afetado por este novo 

entorno. 
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A circulação dos trabalhos em Dulcinéia Catadora e a rádio Ruídos Urbanos não é 

igual. Enquanto o processo da feitura dos livretos de Dulcinéia Catadora aconteça 

dentro da cooperativa e seja uma condição para o escritor ou artista visual que vá 

fazer parcerias com o coletivo que conheça o espaço e acompanhe o processo de 

produção das capas, os livros saem da cooperativa e adentram espaços específicos 

da arte, como sua participação da 31ª Bienal de São Paulo (2014), a exposição em 

2014 O Abrigo e o Terreno: arte e sociedade no Brasil, no Museu de Arte do Rio 

(MAR) e fazendo parte da coleção de livros de artistas da Galeria Vermelho de São 

Paulo. O coletivo Sopapo de Mulheres, por outra via, do mesmo modo que tem a 

produção da rádio no bairro Cristal, a circulação do Ruídos Urbanos acontece via 

rádio e internet. Entretanto, ambos coletivos criam fendas dentro de suas próprias 

esferas como em outras, como os espaços da arte. Sopapo de Mulheres confere voz 

às mulheres negras e moradoras da periferia, que por trás de microfones de uma 

rádio, debatem temas referentes ao seu universo, empoderando-as. O programa de 

rádio, antes de ser disponibilizado no site do coletivo, é apresentado ao vivo na 

Rádio Comunitária Sopapo, dial 94.5 FM do bairro onde é gravado o programa. 

Dulcinéia Catadora cria fendas dentro dos dois espaços onde os livros circulam: os 

autores que criam parcerias com o coletivo devem ir ao espaço da cooperativa e 

acompanhar o processo de feitura das capas, assim como as catadoras realizam 

palestras e oficinas dentro de museus e universidades.  

 

Web site da rádio Ruídos Urbanos 
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Jacques Rancière, além de propor o que ele chama de partilha do sensível, que é, 

em outras palavras, uma redistribuição polêmica entre atores heterogêneos, retoma 

Platão para falar dos artesãos que não podiam participar de atividades comuns por 

não usufruírem o tempo do ócio:  

A partilha do sensível faz vez quem pode tomar parte no 
comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em 
que essa atividade se exerce. Assim, ter esta ou aquela 
‘ocupação’ define competências e incompetências para o 
comum.” (RANCIÈRE, 2009, p.16) 

Assim sendo, é nesta partilha, de quando posições estabelecidas e suas 

sedimentações são rompidas que abre espaço para um outro lugar, para a ficção. 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 (RANCIÈRE, 2009, p. 59). São nestas 

partilhas que as vivências de cada mulher agregam uma parte do todo, cada 

peculiaridade cultural e social dá identidade às práticas de cada coletivo.  

Embora os dois projetos elencados para este debate estejam já inseridos em 

espaços onde a hierarquia entre os atores é já debatida, uma vez que a Dulcinéia 

Catadora acontece dentro de uma cooperativa e o Quilombo do Sopapo como sendo 

um Ponto de Cultura, integrado por inúmeros agentes, cada qual com sua função 

agregadora, por um lado, o artista se vê reorganizando estruturas, criando ficções, a 

começar por sua própria posição dentro do espaço institucionalizado do museu ou 

da execução de um edital e promovendo, com seus projetos, esta reorganização de 

sujeitos, dele mesmo e dos outros atores, promovendo outras partilhas, 

reorganizando sedimentações, o que Rancière define por política e o que Foster 

define como artista como etnógrafo, agindo no social: 

Em pouco tempo, a instituição da arte não podia mais ser 
descrita apenas em termos espaciais (estúdio, galeria, museu 
etc.); era também uma rede discursiva de diferentes práticas e 
instituições, de outras subjetividades e comunidades. 
Tampouco o observador da arte podia ser circunscrito apenas 
em termos fenomenológicos; ele também era um sujeito social 
definido na linguagem e marcado pela diferença (econômica, 
étnica, sexual etc.) [...] Portanto a arte passou para o campo 
ampliado da cultura, que supostamente é o domínio da 
antropologia. (FOSTER, 2014, p. 174) 
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O artista, ao propor redefinir seu lugar dentro de uma lógica de produção de arte, 

discute sua função central dentro deste processo. Simultaneamente, os 

descolamentos ocorrem quando outros sujeitos, ausentes da lógica sistêmica da 

arte, assumem voz autoral e identitária dentro desta produção. Não se trata de uma 

prática dada, mas uma busca constante por rompimentos nas heranças no que diz 

respeito ao sujeito autor e o outro social, advindo de uma realidade outra, e que 

agora emerge no interior deste sistema, não mais como espectadores de mostras ou 

temas para trabalhos, mas como sujeitos autores. E assim, esta produção 

contemporânea, pautada na colaboração, confere posição de protagonismo aos não 

artistas quando os trabalhos em arte se deixam afetar por estes novos contextos, 

por estes novos atores. 

 

 

Notas 
1 

O termo a ser empregado para este tipo de trabalho em arte ainda não possui consenso, podendo ter os mais 
diversos nomes para diferentes autores. Uma vez que este artigo não visa discutir as diversas nomenclaturas, 
serão utilizados no decorrer do texto os termos “trabalhos em arte de cunho colaborativo” ou “projetos 
colaborativos”. 

2 
Este artigo traz questionamentos referentes à minha pesquisa de Mestrado, em andamento, no qual me atenho 

a trabalhos em arte de cunho colaborativo.  

3 
Publicação feita a partir de material descartado. Tem seu início na Argentina após forte crise econômica, em 

2001. Dulcinéia Catadora faz parte de um grupo de cartoneras latino-americanas que conta também com Eloísa 
Cartonera (Argentina), Sarita (Peru), Yerba Mala (Bolívia), Yiyi jambo (Paraguai), entre outras. 

4 
Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=12Wz8zUoDe4>. Acesso em 20 de mar. de 2015. 

5 
Participaram de publicações de livros de artistas nomes como Paulo Bruscky, Elida Tessler, Maira Dietrich, 

entre outros.
 

6 
Os programas estão disponíveis em < https://ruidosurbanospoa.wordpress.com/>. Acesso em 20 de mai. de 

2015.
 

7 
Os programas têm como títulos: Remoções, Mundo do trabalho, Cárcere, Vento Sul e Amor de Mãe.

 

8 
Privatização no sentido das experiências artísticas serem privadas, ou seja, artistas que produzem seus 

trabalhos isolados em seus ateliês e os espectadores que entram em contato com as obras e têm uma fruição 
individual, sem espaço para trocas ou diálogos.  

9 
Aqui podendo ser empregado a artistas visuais também. 
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