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RESUMO 
Este artigo é parte de uma pesquisa no âmbito da percepção do espaço/lugar sobre 
intervenções/ações artísticas colaborativas, que lidam com a experimentação formal e a 
percepção sensorial no espaço público. Para tanto, tomamos como objeto de estudo a 
intervenção artística temporária do grupo fitas vermelhas, que realizou uma 
intervenção/ação em 2016 em Viçosa/MG por alunos do curso de arquitetura e urbanismo 
da Universidade Federal de Viçosa como projeto final da disciplina Plástica I, que teve como 
proposta provocar experiências sensoriais no espaço público urbano e perceber as reações 
das mesmas perante a dinâmica da urbe e de seus cidadãos.  
 
PALAVRAS- CHAVE  
Intervenção temporária; percepção espacial; espaço urbano. 
 
 
ABSTRACT 
This article is part of a research in the scope of space/place perception about collaborative 
artistic interventions/actions that deal with formal experimentation and sensory perception in 
the public space. Therefore, we take as the object of study temporary artistic intervention 
group red ribbons, which conducted an intervention in 2016 in Viçosa/MG by architecture 
and urbanism students at the Federal University of Viçosa as the final project of Composition 
Studio I class, that had as its proposal to provoke sensory experiences in the urban public 
space and to perceive their reactions to the dynamics of the city and its citizens. 
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Introdução 
A intervenção/ação artística em espaço urbano, normalmente provisória, efêmera, 

estabelece um diálogo com o espaço público. Esse espaço, habitado 

temporariamente, se reconstrói então, a partir de propriedades não físicas, tornando-

se em muitos casos um espaço idílico, uma idealização do espaço urbano, do 

espaço habitado, vivenciado, percebido. Esta nova percepção espacial se pode dar, 

partindo de uma idealização do mesmo, mas também de uma nova percepção 

sensorial deste.  

A reconfiguração de espaços públicos, a partir de intervenções/ações artísticas, que 

tem em sua essência um caráter efêmero, evidenciam, partindo de uma experiência 

espaço-temporal determinada, a própria cidade. O espaço público passa a ser fruído 

plenamente quando do deslocamento formal do mesmo, provocado pela 

intervenção/ação que nele se executa, como se sua essência fosse evidenciada a 

partir da mesma. 

A cidade, para Argan (2005) é um bem de consumo. Por isso, uma intervenção/ação 

artística, sendo um não produto, perde sentido fora de um espaço-tempo 

determinado.  

[...] Não é para vender, nem para comprar, a arte de hoje, mas sim 
para consumir, aliás, para consumir logo, imediatamente. É proibido 
embrulhá-la e leva-la para casa (se na cidade do consumo ainda 
existir uma casa e não apenas um lugar onde se vai dormir). Talvez 
não exista nem para consumir de imediato, porque já é dada como 
algo consumido, que já entrou em circulação em nosso organismo. 
Não podemos fazer mais que deixa-la cumprir sua função orgânica 
no inconsciente coletivo, que ocupou o lugar do consciente individual 
no homem da massa. (ARGAN, 2005, p.221) 

 
Dentro desse contexto que se encontram as intervenções/ações artísticas. Elas 

surgiram da vontade, por parte de artistas, de extrapolar o espaço das galerias, de ir 

às ruas, de dialogar com o espaço público. É desse diálogo entre arte e cidade que 

surgem os coletivos, os trabalhos colaborativos artísticos; e é dentro desse universo 

que estamos analisando o projeto coletivo do grupo fitas vermelhas.  
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Intervenção/ação artística urbana 
Sansão (2012) defende que as intervenções/ações urbanas temporárias surgem 

como uma válvula de escape a um modo de vida rápido e efêmero. Elas procuram 

criar uma nova relação entre indivíduos, assim como destes com o ambiente: 

Diferentemente dos usos cotidianos na cidade, as intervenções são 
ações que contém a intenção de transformação do espaço, são o 
que Henri Lefebvre (2004) denomina como “os instantes de ruptura e 
iluminação que revelam as possibilidades transformadoras do 
cotidiano”. Elas funcionam, nesse sentido, como motores de relações 
de proximidade e intimidade, tanto com o próprio espaço, quanto na 
relação entre os indivíduos [amabilidade], atuando reativamente 
contra esse desfavorável estado de alienação pura. (SANSÃO, 2012, 
p.70) 

  
A intervenção/ação artística urbana, ao contrário da arte ou monumento urbano que 

é planejada para um site specific de forma permanente (mesmo às vezes sendo 

deslocada do mesmo), não é feita para durar. Faz parte da essência da 

intervenção/ação artística urbana ser efêmera. A intervenção/ação artística urbana 

tem em sua essência um caráter transitório. Sua relação com o espaço-lugar, 

mesmo sendo intrínseca à sua composição, se dá de maneira efêmera, fazendo com 

que a relação espaço-temporal da obra faça parte de sua natureza, sendo a mesma 

essencial à sua fruição. 

A obra artística instalada em espaço público e em especial a intervenção/ação 

artística urbana, promove a quebra da barreira entre arte e o cotidiano. Ao apropriar-

se do espaço urbano, ela dialoga, diretamente com a vida citadina, invadindo o 

cotidiano urbano e se apropriando desse espaço, quebrando assim a distância entre 

obra e espectador; em especial em obras que convidam à interação, como é o caso 

das fitas vermelhas. Essa relação direta entre obra e espectador pode gerar entre os 

indivíduos que a experimentam uma relação de gentileza, de amabilidade para com 

o espaço urbano e para com aqueles que o habitam.  

 
Proposta para a intervenção/ação 

O projeto coletivo do grupo fitas vermelhas surgiu de uma demanda da disciplina 

Plástica I, do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. A 

disciplina trabalha com composição, percepção e apropriação do espaço. Neste 
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projeto os alunos tiveram como desafio desenvolver uma intervenção/ação artística 

no espaço urbano, a qual instigasse a participação do espectador através de seus 

sentidos.  

 
Figura 1. Planta de localização da intervenção temporária. Fonte: Croqui da área da intervenção/ação 

elaborado pelos autores, 2017. 

 
O local proposto para as intervenções/ações foi a praça das quatro pilastras, local de 

transição entre o espaço urbano da cidade de Viçosa e a Universidade Federal de 

Viçosa, como mostra a Figura 1, a qual marca o local exato da intervenção/ação das 

fitas vermelhas. 

Diante do desafio feito aos alunos, o grupo das linhas vermelhas, formado por onze 

alunos (Beatriz Carmo, Bruno Meireles, Geraldo Chaib, Lavínia Pimentel, Liscarla 

Duarte, Maria Clara Pagotto, Mariana Cal, Nathalia Reis, Stela Soares, Tiago 

Rodrigues e Vinicius Pereira), apresentou o projeto colaborativo de criar um 

impedimento parcial em um dos caminhos da praça, o que provocaria uma interação 

com o mesmo e com o espaço instalado por parte dos transeuntes. 

Na cidade, os lugares de passagem são os mais afetados pela velocidade urbana. 

Geralmente, passamos por eles sem percebê-los, sem criarmos conexões, sem nos 

apropriarmos efetivamente desses espaços. Tornam-se assim espaços invisíveis. 

Além da denominação de espaços invisíveis, esses espaços são denominados 
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também de espaços vazios, não por estarem desocupados fisicamente, mas 

simbolicamente. Como escreve Lobo e Silva (2015):  

O vazio é um conceito que abrange diversas tipologias, sejam 
espaços edificados ou ausentes de construção, não utilizados, 
subutilizados, desocupados ou sem uso. De qualquer maneira, são 
espaços que possuem uma característica em comum, a de não 
exercerem função social ou econômica, são resquícios físicos do 
progresso das cidades. São espaços inúteis e que não contribuem 
para a formação da imagem da cidade, geralmente associados a 
visões negativas do espaço. (LOBO e SILVA, 2015, p.5) 

  
Assim, são esses espaços vazios aqueles que possuem o maior potencial de serem 

percebidos a partir de uma intervenção/ação artística urbana. A escala humana 

perde-se em meio à cidade, os lugares passam a ser cada vez mais locais de 

passagem e o espaço deixa de ser percebido e apropriado pelas pessoas. Dessa 

forma, a proposta feita aos alunos de criar uma intervenção/ação artística urbana 

objetivou reverter tal situação, buscando uma apropriação do espaço público e a 

fruição da mesma por aqueles que ali transitam.  

A aproximação com o público e a relação com as características do local, a partir de 

sua materialidade, escala e localização, fazem parte da proposta feita aos alunos, 

que vai de acordo com o que expõe Brandão e Braga (2016): 

As intervenções devem se pautar pela sua relação com o contexto 
e o público, atendendo aos princípios de especificidade (site-
specificity) definidos por autores como Kwon (2004): o trabalho 
deve tomar a localidade como um algo tangível, ou seja, uma 
identidade composta de uma combinação única de elementos 
físicos constitutivos; a partir daí é que se tenta provocar uma 
particularização desse espaço ou um “deslocamento” do olhar, um 
“reenquadramento”, um recorte ou ressignificação do lugar e do 
cotidiano, a partir da inserção de novos elementos materiais e 
formais planejados pelos próprios estudantes. (BRANDÃO e 
BRAGA, 2016, p.7) 

  
O espaço urbano vivenciado diariamente por seus cidadãos passa, através de um 

deslocamento formal provocado pela intervenção/ação nele proposta, a ser 

percebido. E, é essa percepção do urbano que o torna real, pleno.  

 

 



 

 
CAL, Mariane Aparecida Faria; COSTA, Bruno Meireles Martins da; PEREIRA, Tatiane Fernandes Matias; 
PEREIRA, Vinícius Fernandes; SILVA, Beatriz Carmo e; SILVA, Luciana Bosco e. Projeto coletivo do Grupo Fitas 
Vermelhas: uma intervenção artística urbana em Viçosa - MG, In Encontro da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, 2017. p.4359-4374. 

4364 

Intervenção/ação das fitas vermelhas 

Ao realizar uma intervenção/ação artística em espaço público, o grupo fitas 

vermelhas cria uma nova relação com a própria fruição da mesma, pois, ao contrário 

de um espaço destinado especificamente à arte como um museu ou uma galeria, 

onde o espectador está preparado para se relacionar com uma proposta artística; no 

espaço público a arte se impõe como uma experiência inesperada, às vezes até 

mesmo, indesejada. O espectador da intervenção/ação urbana é o cidadão comum, 

o transeunte, pego de surpresa em meio ao seu dia-a-dia por uma experiência 

artística, passando assim de simples espectador a um experimentador da 

intervenção/ação artística. 

A obra das fitas vermelhas, como mostra a Figura 2, foi proposta em um lugar 

bastante simbólico na cidade de Viçosa, a praça das quatro pilastras. As quatro 

pilastras, que marcam a entrada da universidade formam, de certa maneira, um 

marco simbólico entre o espaço cotidiano, citadino, e o espaço desejado, idealizado 

por boa parte dos cidadãos de Viçosa, que é a própria universidade. A praça está 

localizada nesse limiar entre o mundo “real” e o idealizado, por isso há algo de único 

nesse espaço, as possibilidades dentro e a partir dele são incomensuráveis; criando 

um lugar muito instigante ao engajamento tanto por parte do cidadão comum da 

cidade, quanto do estudante, muitas vezes cidadão provisório da mesma. 

A escala da intervenção/ação, mesmo mantendo uma escala humana, convidando à 

interação com a mesma por parte dos transeuntes, se dá na escala do urbano, do 

contexto da cidade, de seus caminhos e percursos. Sua cor, chama atenção à sua 

existência e gera curiosidade àqueles que por ali passam, o que os faz escolher 

esse caminho e experimentá-la. 
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Figura 2. A intervenção instalada no espaço. Foto: Geraldo Chaib, 2016. 

 

A estrutura da intervenção/ação em questão lida com a escala humana. O pórtico 

formado pelas fitas, a partir de dois pórticos laterais, faz com que as pessoas que 

escolheram passar por este caminho terem que, impreterivelmente, perceber e 

experimentar o pórtico. Mesmo aquele que escolhe passar pelo gramado ao redor 

do pórtico formado pelas fitas vermelhas, faz de sua mudança de percurso uma 

escolha consciente de não experimentá-la, o que pressupõe a sua percepção da 

obra.  

A intervenção/ação consistiu em dois pórticos vermelhos, estrategicamente 

colocados à margem do caminho previamente determinado pelas pedras 

portuguesas. Os pórticos foram interligados por linhas transparentes, de onde 

pendiam fitas vermelhas, presas às linhas que formavam um pórtico leve, delicado, o 

qual atinge o transeunte que escolhe esse percurso.  

A relação sensorial com as fitas vermelhas é inerente à obra, seja através de sua cor 

que contrasta diretamente com o verde do gramado que a circunda, seja pelo som 

das fitas ao vento, que é constante na praça, seja pelos aromas borrifados pelos 

alunos nas fitas, o que criava um perfume ao redor da obra propagado pelo ar, seja 

pela sensação tátil que provoca em todos aqueles que escolheram esse trajeto, 

escolhendo assim, interagir com a obra; a qual proporcionava não só uma nova 

percepção de seu lugar mas também novas relações sensoriais com o mesmo. 
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Alternância de percurso proposta pela intervenção/ação 

A praça das quatro pilastras, onde a obra foi instalada, é composta por quatro 

caminhos, como visto na Figura 3, sendo dois desses os principais, que têm maior 

fluxo de pessoas, e outros dois secundários, que não são utilizados de forma tão 

evidente quanto os primeiros. Percebe-se, assim, que há uma demarcação bem 

evidente da rota diária dos usuários, sendo esses caminhos locais de passagem. 

 

Figura 3. Demarcação das rotas mais comuns, presentes na praça. Fonte: Elaborado pelos autores, 
2017. 

O local onde o grupo das linhas vermelhas escolheu instalar sua intervenção/ação, 

apesar de receber nome de praça, o que representa um ponto de encontro e reunião 

entre pessoas, não cumpre esse papel efetivamente, apesar de ser um ponto de 

referência. Como já citado, o local tem como função diária principal ser um dos 

acessos à universidade.  

A cidade, além do maior meio de comunicação de massa, é onde a 
maior parte dos indivíduos se localiza, entretanto a convivência 
social é tão limitada que temos a impressão dos espaços urbanos 
serem destinados apenas às trocas materiais e ao acesso de um 
lugar a outro. Os indivíduos precisam reivindicar esses espaços 
como espaços de convivência, assumindo o papel de mediadores de 
uma realidade coletiva. (SILVA et al, 2014, p.2) 

 
Partindo das rotas existentes ao redor da praça das quatro pilastras e, dos diferentes 

fluxos que cada uma apresenta, percebemos que o grupo das linhas vermelhas 
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escolheu um dos caminhos secundários. Isso se deu propositalmente, com a 

intenção de provocar uma mudança de percurso, em ordem de efetivamente 

experimentar a intervenção/ação artística. Essa escolha criou uma provocação, 

incitou a curiosidade dos transeuntes, que escolheram mudar seu trajeto para 

passar pela obra e experimentá-la. 

Ao longo da intervenção/ação no espaço, percebeu-se que houve uma mudança de 

fluxo da rota principal para a secundária, o que nos mostra que os cidadãos 

responderam às instigações feitas pelo grupo, e optaram pela experimentação 

sensorial provocada pela obra. 

Dessa forma, pode-se dizer que a intervenção/ação artística instalada na praça das 

quatro pilastras funcionou como um marco temporário, que instiga o pedestre a 

usufruir da obra e descobrir novas vivências/conhecimentos/impressões, com base 

no que afirma Lynch (2009):  

(...) está comprovado que elementos marcantes funcionam como 
indicações absolutamente seguras do caminho a seguir – a 
especialização e a originalidade passam, agora, para primeiro 
plano, em lugar das continuidades anteriormente usadas. (LYNCH, 
1960, p.90). 

 
Assim, o pedestre foi convidado a alterar sua rotina, em relação a suas próprias 

rotas, por livre e espontânea vontade. Como escreve Costa (2014): 

As pessoas podem se relacionar de múltiplas maneiras com um 
local, movimentando-se através dele e modificando seu 
comportamento continuamente. (...). Sob esse ponto de vista, são 
critérios para recepção da informação: legibilidade, visibilidade e 
compreensão visual (sua estética, cor e forma). A recepção dessas 
informações, para as quais a identificação visual é essencial, pode 
levar os visitantes a tomar decisões em três níveis: definição de 
caminhos, direção de caminhos e identificação do destino. (COSTA, 
2014, p.11-12) 

 
O que se percebeu é que o caminho onde a intervenção/ação se instalou, 

usualmente considerado uma das rotas secundárias, passou provisoriamente, a ser 

muito mais utilizado atraído pela curiosidade que a obra instigou nas pessoas, as 

quais optaram por experimentá-la. Essa mudança de fluxo mostra que é possível 

potencializar a percepção do outro para um espaço específico através de uma 
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intervenção/ação nesse espaço. Neste caso, a proposta coletiva do grupo fitas 

vermelhas atingiu esse objetivo, de incitar a percepção do espaço através da 

interação com a obra nele instalado, como mostram as Figuras 4, 5 e 6. 

   

Figuras 4, 5 e 6. Indivíduos que escolheram vivenciar experiências com a intervenção. Fotos: Geraldo 
Chaib, 2016. 

Neste trabalho, o público foi convidado a adentrar literalmente o espaço conformado 

pela intervenção ou o caminho, usualmente secundário, onde ela se instalou, que a 

partir dela passou a ter um pórtico provocativo de entrada na universidade. 

Colocando-se assim como parte da obra, seja interagindo com ela ou com os outros 

espectadores, ao redor dela. 

A intervenção/ação das fitas vermelhas demonstrou ser capaz de potencializar a 

percepção ambiental dos transeuntes, a partir dos estímulos propostos pela obra. As 

possibilidades de novas sensações auditivas, táteis, visuais e olfativas, tornava 

aquele espaço ideal para o experimentalismo e estímulos sensoriais, promovendo 

uma nova percepção do espaço. 

 
Sobre amabilidade urbana 

Sobre a capacidade de interação entre pessoas que uma intervenção pode 

despertar em um certo espaço, Sansão (2012) cria uma nova expressão, a qual 

nomeia de “amabilidade urbana” e designa “como a qualidade que surge da 

articulação entre as características físicas do lugar, as intervenções temporárias que 

ocorrem sobre este espaço e as pessoas que o utilizam e se conectam, sendo um 

conceito formado, portanto, pelas dimensões física, temporal e social. ” (SANSÃO, 

2012, p. 70) 
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Assim, a amabilidade é resultado da junção de um contexto físico (espaço 

potencialmente atraente) com o contexto social (pessoas), que podem se unir a 

partir da instalação de uma intervenção/ação temporária. “Graficamente, poderia ser 

representada por um triângulo em cujos vértices estão o espaço/tempo 

(lugar/intervenção) e as pessoas” (SANSÃO, 2012, p. 73) 

Diagrama 2. Processo de manifestação da amabilidade urbana. Fonte: Sansão, 2012. 

A autora adota a triangulação para explicar o processo onde duas pessoas 

estranhas iniciam uma conversa a partir de um estímulo externo, de forma a torná-

las mais amigáveis. Pois “o ´público´, surpreendido pela quebra na rotina, acaba 

tendo algo sobre o que falar com o desconhecido a seu lado. ” (SANSÃO, 2012, p. 

75). 

Pode-se considerar o local de intervenção/ação em estudo neste artigo, um espaço 

potencialmente atraente, por ser um local coletivo, de passagem e com certa 

visibilidade, por estar bem na entrada da universidade, na praça das quatro pilastras. 

Diagrama 1. Amabilidade como articulação das dimensões física, temporal e social. Fonte: 
Sansão, 2012, adaptado pelos autores, 2017. 
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A instalação da intervenção/ação das fitas vermelhas nesse ambiente foi capaz de 

criar o processo de triangulação, onde pessoas desconhecidas foram despertadas e 

reagiram das mais variadas formas, quebrando a passividade e o individualismo que 

é predominante no cotidiano desse espaço de passagem, trazendo à tona 

momentos de pura amabilidade urbana como mostra a Figura 7.  

 
Figura 7. Reconhecimento de amabilidade Urbana na intervenção das fitas vermelhas. Foto: Geraldo Chaib, 

2016.  

 
Sobre apropriação do espaço 

Pode-se dizer que o espaço é orgânico, no sentido de que nele acontecem as 

relações entre os grupos, entre os membros de grupos diversos, entre a própria 

sociedade e a natureza. Nele estão presentes elementos identitários fundamentais 

para a construção da identidade, nele se dá a reprodução da vida. Relações diretas 

com o espaço, usos e acontecimentos cotidianos são manifestações de apropriação 

deste. Seguindo a mesma linha de pensamento de Souza (2012) sobre as 

manifestações artísticas como produção e apropriação do espaço: 

A ideia de “produção social do espaço” de Henri Lefebvre colocaria o 
significado urbano como algo surgido das práticas cotidianas de uso 
da cidade. Por essa perspectiva, a realização de manifestações 
artísticas em espaços urbanos poderia ser encarada como uma 
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“prática social relacionada a modos de apropriação do espaço” 
(PALLAMIN, 2001, p.45). (SOUZA, 2012, 43) 
 

Além disso, levando em consideração que “apropriar-se de um espaço significa 

reconhecê-lo como próprio, no sentido de apropriado, apto ou adequado para algo." 

(Delgado, 2008 apud SANSÃO, 2012, p.77), podemos considerar que a 

intervenção/ação das fitas vermelhas promoveu uma apropriação espacial, não 

somente por promover uma mudança no percurso daqueles que por ali passavam, 

não somente por promover uma interação sensorial daqueles que a 

experimentaram, mas além, algo que o grupo não esperava, uma interação real com 

a obra, promovendo sua modificação.  

As fitas que, a priori, serviriam como instigadores sensoriais, tanto pela cor, quanto 

pelo comprimento que faziam com que o contato com elas fosse inevitável, assim 

como pelo som que elas faziam ao vento, como o aroma que exalavam no ar, 

passaram a ser alvo daqueles que as experimentavam. De forma autêntica, aqueles 

que por lá passaram, começaram a usar o espaço livre das fitas para escreverem 

frases, sentimentos e tudo aquilo que, aparentemente, a instalação/ação os impelia 

a perceber, como mostram as Figuras 8, 9 e 10. 

   

Figuras 8, 9 e 10. Expressões deixadas nas fitas. Fotos: Stela Soares, 2016. 

Quando os membros do grupo fitas vermelhas se deu conta que as pessoas 

estavam deixando mensagens nas fitas, eles passaram a estimular a apropriação da 
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obra disponibilizando canetas para que as pessoas se sentissem cada vez mais 

aptas e desinibidas e passassem a se considerar parte, não só da intervenção/ação, 

mas do lugar em que ela foi instalada. 

A intervenção/ação das fitas vermelhas trouxe à tona então, a ideia de que os 

usuários do espaço urbano são afetados pelas alterações promovidas no mesmo, 

por mais simples que sejam; estas podem aguçar sensações que podem ser 

inesperadas até mesmo pelos que propõe a intervenção/ação, como foi o caso das 

fitas vermelhas. As intervenções/ações são, além disso, capazes de fazer com que 

um lugar de passagem, como o que a obra se instalou, passe a ser percebido sob 

diferentes olhares, gerando uma nova percepção do espaço ocupado. 

Essa apropriação por parte dos usuários da praça, nos revela, ainda, que mesmo 

quando planejada com inúmeros detalhes, a intervenção só se torna, de fato, 

modificadora do espaço quando entra em contato com o público e este interage com 

ela. Ela somente se completa e tem sua fruição a partir da participação efetiva do 

outro, é na experimentação, na ação do outro, que a obra acontece de forma plena. 

Conclusão 

Incentivar a participação e o engajamento das pessoas no desenvolvimento da urbe 

é um desafio imanente. Os atuais modelos de estruturas e normas possuem, de 

forma geral, uma linguagem que vai além do cotidiano dos cidadãos, distanciando-

os ainda mais do interesse cooperativo para o espaço urbano, o que 

concomitantemente influencia o modo de vivência individual e coletiva nas cidades. 

Por essa razão, os projetos coletivos, em especial aqueles que promovem a 

participação do público, como o do grupo das fitas vermelhas, são essenciais à 

transformação da realidade do discurso coletivo em ações palpáveis. A apropriação 

do espaço, através de sua percepção e das relações sensoriais promovidas pelas 

intervenções/ações no mesmo são a maneira de evidenciar os ideais de 

acessibilidade e participação cidadã nos processos de desenvolvimento e de 

humanização da cidade. Este artigo parte da investigação de uma intervenção/ação 

temporária de apropriação do espaço público, a qual propôs novas concepções 

perante este, para instigar a participação artística ativa nas cidades. Pois, sendo o 
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cotidiano das cidades produto de uma pluralidade de vozes e discursos que 

convivem e se justapõem, formando uma malha extremamente complexa, resultado 

de tantas apropriações e desapropriações de discursos/espaços, muitas vezes a 

arte mostra-se como rara e legítima expressão do espírito desse espaço-tempo, 

desse lugar. 

Se as ações dos citadinos forem devidamente incentivadas por intervenções/ações 

artísticas urbanas, as comunidades podem canalizar a energia dos ativistas que 

querem fazer a diferença, para então fortalecer os laços identitários com o lugar, 

através de uma cultura proativa pelo cuidado. Mesmo que isso comece em ações 

efêmeras, a memória dessas ações pode ser transformadora. 
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