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RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo investigar a ideia de que as 

intervenções artísticas podem auxiliar no processo de identificação e pertencimento 

para as pessoas que habitam o ambiente escolar, podendo ter impactos positivos no 

sentido físico e no psíquico provenientes dessa relação de habitação. Utilizando como 

base o estudo de caso das intervenções feitas na escola EMEF Zenilia Varzem 

Ribeiro, foi realizado uma análise crítica que buscou entender a relação do processo 

criativo e da execução, focando no impacto que essas intervenções geraram nas 

pessoas. Entrevistas dirigidas a artistas, funcionários e alunos da escola foram uma 

das ferramentas utilizadas para auxiliar na criação de uma ponte entre o referencial 

teórico com o estudo de caso, permitindo um estudo mais amplo do assunto com o 

auxílio de diferentes pontos de vistas que enriqueceram o debate sobre o tema 

proposto.  

Palavras-chaves: Intervenções artísticas; Identificação; Habitação; Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research project aims to investigate the idea that artistic interventions can 

assist in the process of identification and belonging for people who reside in the school 

environment, which can have positive impacts in the physical and psychic sense 

arising from this residing relationship. Using as a base the case study of the 

interventions made at the EMEF Zenilia Varzem Ribeiro school, a critical analysis was 

carried out that sought to understand the relationship between the creative process 

and the execution, focusing on the impact that these interventions generated on 

people. Interviews with artists, school staff and students were one of the tools used to 

help create a bridge between the theoretical framework and the case study, allowing a 

broader study of the subject with the help of different points of view that enriched the 

debate on the proposed topic. 

Keywords: Artistic interventions; Identification; Housing; School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, tanto nas escolas quanto na sociedade como um todo, a arte vai ficando 

de lado como uma matéria sem muita importância, em detrimento de outras 

consideradas mais essenciais, apesar dos inúmeros benefícios que seu ensino, a 

pratica de criar ou sua contemplação podem trazer para as pessoas.  

 “A hierarquia do conhecimento escolar – explícita ou implícita – ainda 
mantém o ensino de Arte num escalão inferior da estrutura curricular; 
porém, felizmente, não decreta seu falecimento” (2003, TOURINHO 
apud RODRIGUES 2013) 

A arte pode ser percebida de uma pluralidade de formas, seja no som da música, no 

movimento da dança, na imagem presente em pinturas e desenhos ou na forma das 

esculturas e arquiteturas. Segundo Rodrigues (2020), A história da disciplina de Artes 

no currículo escolar vem sendo permeada por transformações conceituais, 

epistemológicas, estruturais, políticas e pedagógicas, passando por uma jornada a fim 

de conseguir a valorização da arte como área de conhecimento e não apenas como 

um meio para revelar dons inatos ou como simples atividade para desenvolver a 

criatividade e proporcionar um momento de descanso.  

Nesse contexto, as intervenções artísticas funcionam como um meio de aproximar a 

arte da população, sendo capazes de proporcionar um maior interesse artístico e de 

transformar a percepção do espaço, podendo levantar reflexões, críticas ou até 

mesmo promover revitalizações em locais até então abandonados, sem muita vida e 

que falham no objetivo de serem espaços acolhedores,  gerando identificação para as 

pessoas e trazendo o melhor do local, podendo proporcionando um maior interesse 

da população em se apropriar dele.  

Em vista disso, esse projeto traz como proposta de pesquisa a provocação das 

diversas possibilidades existentes na relação da arte e o ser humano, seja em relação 

a beleza, teor estético ou seu significado, discutindo como as intervenções podem ser 

utilizadas de maneira integrada ao seu entorno e sua comunidade, utilizando-se como 

estudo de caso a intervenção realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Zenilia Varzem Ribeiro, localizada na Barra do Riacho.  

O problema consiste, portanto: As intervenções artísticas podem auxiliar no processo 

de identificação e pertencimento para as pessoas que habitam o ambiente escolar? 
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Neste sentido, buscando responder ao problema mencionado, o trabalho tem como 

objetivo indagar sobre a relevância das intervenções artísticas em escolas, abordando 

como elas podem trazer benefícios tanto para alunos quanto para funcionários que 

frequentam o local, analisando a intervenção realizada na escola EMEF Zenilia 

Varzem Ribeiro.  

Alguns dos objetivos específicos consistem em: analisar o uso da arte na cidade por 

meio de intervenções artísticas, buscar entendimento com relação ao processo 

criativo e a execução do projeto de revitalização na escola EMEF Zenilia Varzem 

Ribeiro e analisar criticamente o impacto dessas intervenções feitas na escola, a fim 

de descobrir os benefícios para os alunos e funcionários. 

As escolas são locais onde as pessoas tendem a passar diversos anos de suas vidas, 

sendo esse período ainda mais importante, considerando que elas passam pela 

infância, adolescência e o início da juventude, período esse o qual somos mais 

suscetíveis a formarmos nossas ideias e posturas em relação ao mundo, aprendendo 

não só a passar por provas, mas sim a desenvolver um senso crítico essencial para 

um cidadão ético que vive bem em comunidade. Ao se criar um ambiente que gere a 

identificação e permita uma melhor forma de habitar a escola, que para muitos é como 

uma segunda casa, é possível alcançar uma importante sensação de segurança 

emocional para os alunos e também para os funcionários da escola. 

Sempre gostei de desenhar e criar ilustrações, sendo uma das minhas motivações 

para ingressar no curso de arquitetura, e sigo com esse hábito como meu principal 

hobbie, sendo esse um traço de minha personalidade que meus colegas de turma e 

professores sempre notaram. Em vista disso, fui chamado para participar do projeto 

de extensão para ajudar a pintar alguns dos muros junto com as crianças, usando 

como temática cenas que fazem parte do contexto delas, como os barcos e praias do 

belo litoral da Barra do Riacho, a fim de aproximá-las das artes executadas.  

Na EMEF Zenilia Varzem Ribeiro, que acolhe como alunos diversos moradores de 

baixa renda, houve uma movimentação de parcerias que apoiaram a revitalização na 

escola, da qual me dispus colaborar junto com representantes da comunidade da 

Barra do Riacho, de empresas locais e da FAACZ, cujo apoio se deu por meio do 

projeto de extensão. Participei de reuniões com representantes do movimento e fiz 

algumas visitas à escola a fim de planejar as ações a serem realizadas, além de listar 

matérias a serem adquiridos, como tintas e pincéis para poder dar início as pinturas 
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com as crianças no muro da frente e nas partes internas, como no pátio aonde a 

maioria dos alunos ficam brincando no intervalo ou passam por ele a fim de ir para 

suas aulas.  

Enquanto os projetos eram realizados, as crianças mostraram grande receptividade e 

entusiasmo em relação aos trabalhos em andamento, elogiando as pinturas e 

querendo ajudar na sua execução. Em vista dessa receptividade, e do meu interesse 

por arte, resolvi trabalhar nesta pesquisa cientifica com o intuito de aprofundar nessa 

questão, trabalhando as diversas etapas do projeto, partindo do processo criativo 

inicial até enfim a sua receptividade após ter sido realizado, abordando também 

possíveis ações que teriam humanizado mais o projeto e utilizando também de um 

embasamento teórico que ajude a elucidar a relevância destas intervenções 

realizadas na escola, pesquisando como a relação das pessoas com a edificação gera 

um grande impacto na forma como habitamos, podendo ter tanto impactos positivos 

quanto negativos no sentido físico e no psíquico. 

A metodologia do trabalho parte de pesquisa bibliográfica sobre a relevância de 

intervenções artísticas em escolas a fim de enriquecer o embasamento teórico, com 

base em livros, artigos e TCC’s já publicados. Além de pesquisa e análise primária, 

utilizando como base a intervenção na escola EMEF Zenilia Varzem Ribeiro, da Barra 

do Riacho, sendo feita a partir de entrevistas dirigidas a artistas, funcionários e 

estudantes, além do acervo fotográfico do projeto realizado na escola, a fim de avaliar 

os efeitos das intervenções.          

 

  



16 

2 O USO DA ARTE NA CIDADE 

 

O seguinte capítulo se constitui da busca pelo entendimento de como a percepção se 

relaciona com como percebemos o espaço em que habitamos, investigando a ideia 

de que muitos desses espaços não conseguem criar uma identificação, isso é, esses 

locais não conseguem ter um significado intrínseco a eles, o que pode vir a ser 

solucionado pelo uso da arte, sendo manifestada na forma de intervenções artísticas. 

 

2.1 A PERCEPÇÃO DO ESPAÇO HABITADO 

 

 

Imagem 1: Percepção. Fonte: Elaborada pelo autor. 

Um ponto importante ao se projetar uma arquitetura pública/comunitária, é o desafio 

de conseguir atingir uma integração com seus usuários, buscando garantir que após 

a execução da obra, o local seja de fato utilizado pelas pessoas, gerando um espaço 

que cumpra a função pela qual foi planejada. Dentre os diversos aspectos possíveis 

a serem considerados na hora de trabalhar a ideia de um projeto, como o uso de 

materiais diversos, sustentabilidade, orçamento e o contexto do local, a arte é uma 

dessas ferramentas que tem o poder de agregar um forte peso conceitual e simbólico, 

provocando uma transformação na arquitetura pública/comunitária. 

A fim de analisar o uso da arte como esta ferramenta de transformação, é interessante 

começar a pesquisa sobre outra perspectiva que ajudará a elucidar a tese proposta, 

que seria trabalhar a ideia de percepção, de espaço e de habitar, com o auxílio da 

fenomenologia, que vem como uma área da filosofia que propõe uma visão mais 
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voltada para a percepção, diferente da maioria dos focos de estudos que sempre 

foram voltados apenas para o saber proveniente do intelecto. 

Conforme Merleau-Ponty (2017, apud SILVA), desde o ponto de vista da psicologia 

infantil até aquilo que se pode imaginar na vida adulta, desde que nós olhemos sem 

preconceitos ou ideias pré-fabricadas, a percepção será o nosso primeiro contato com 

as coisas no ponto de vista cultural, psicólogo, da nossa relação com o espaço e com 

outras pessoas. Nesta mesma perspectiva Goethe, por exemplo, afirmou: "É claro que 

o olho é educado pelas coisas que vê desde a infância e, por isso, os pintores 

venezianos enxergam tudo com mais clareza e alegria do que outros povos”. (2006, 

apud NESBITT) 

A nossa percepção causa um grande impacto em como percebemos o mundo, seja 

por algum cheiro característico de algum lugar, algum som que te faça lembrar de 

alguém ou um sabor que te faça recordar uma grande viagem. Em vista disto, 

podemos facilmente observar essas distintas percepções sendo usadas na 

composição de projetos de arquitetura, como por exemplo utilizando-se de jardins 

floridos para trazer aromas agradáveis, materiais com texturas diferentes, iluminação, 

cor e simbolismo, aonde todos esses aspectos contribuem para uma melhor forma de 

se habitar. 

Norberg-Schulz (2006, apud NESBITT) identifica o potencial fenomenológico na 

arquitetura como a capacidade de dar significado ao ambiente mediante a criação de 

lugares específicos e também diz que: “o detalhe explica o ambiente e manifesta sua 

qualidade peculiar". Desse modo é possível analisar a maneira como percebemos e 

damos significado para um espaço que acaba por não receber uma devida 

consideração com o contexto em que ele está situado na hora de sua concepção 

projetual, além de faltar uma real conexão entre os elementos perceptíveis da 

composição, como uma iluminação coerente, pinturas com um significado simbólico 

local ou até mesmo um paisagismo com cores complementares ao ambiente, 

dificultando com que eles sejam captados como algo integrado, consequentemente 

fazendo com que muitas vezes falte justamente a essência do lugar, isso é, o 

significado que traria a proximidade do espaço com as pessoas.  
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A qualidade ambiental que protege o ser humano de perder-se é 
denominada por Lynch de "imagibilidade", que designa "aquela forma, 
cor ou organização que facilita a formação de imagens mentais 
vividamente identificadas, fortemente estruturadas e de grande 
utilidade do ambiente. O que Lynch pretende acentuar é que os 
elementos componentes da estrutura espacial são "coisas" concretas, 
dotadas de "caráter" e de "significado". (NESBITT, p.450, 2006) 

Segundo Kate Nesbitt (2006), a visualização, simbolização e reunião são aspectos do 

processo geral de fixar-se num determinado lugar; e habitar, no sentido existencial da 

palavra, pressupondo identificação com o ambiente. Logo é possível considerar as 

ideias de identificação e orientação, aonde a identificação forma a base para o 

pertencimento e a orientação, a qual tem como exemplo os conceitos de Lynch de 

"nó", "caminho", “marcos”, “limites” e "bairro", que são estruturas espaciais de 

orientação. É possível ressaltar a importância de um equilíbrio de ambos, visto que 

cada um desses aspectos remete a pontos essenciais para uma boa relação com o 

espaço e a percepção conjunta desses elementos formam a "imagem ambiental”. 

Levando em conta o impacto da percepção nas pessoas, é importante destacar a 

análise de Lynch quando  ele afirma que certos elementos ajudam a ter uma imagem 

mental do ambiente cujo o indivíduo habita, gerando uma sensação de segurança 

emocional que é essencial para auxiliá-lo a se contextualizar no espaço, embora as 

sociedades modernas concentrem muito foco em edificações e projetos urbanos com 

um viés maior na função "prática" da orientação, não dando a devida atenção a 

identificação para com o local, a qual fica ao acaso. 

As obras de arte concretizam o que fica "entre" os puros objetos da 
ciência. Nosso mundo-da-vida cotidiana consiste nesses objetos 
"intermediários", e compreendemos que a função essencial da arte é 
reunir as contradições e complexidades do mundo-da-vida. Sendo uma 
imago mundi, a obra de arte ajuda o homem a habitar. (NESBITT, 
p.458, 2006)  

Norberg-Schulz (2006, apud NESBITT) afirma que o propósito da arquitetura é 

fornecer um "ponto de apoio existencial" que propicie uma "orientação" no espaço e 

uma "identificação" com o caráter, pensado as construções de uma maneira que 

reúnam as propriedades do lugar, dando-lhes um sentido e a aproximando do homem. 

A tarefa de criar essa correlação de identificação e orientação pode ser bem 

complicada, e visto que principalmente a identificação é o aspecto mais negligenciado 

entre os dois, é possível pensar na arte como uma forma de equilibrar a balança, 

buscando trazer uma influência do contexto do local para enfim concretizar a 

aproximação desejada do homem que irá habitar o local. 
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2.2 A ARTE COMO RESPOSTAS PARA A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO. 

 

 

Imagem 2: Voilà la peinture. Fonte: Elaborada pelo autor. 

"Com efeito, embora se trate de um só momento, pela grandeza de um momento já 

se pode medir a grandeza de uma vida". Esta forma de encontrar um sentido na vida 

se dá através das relações com as pessoas, com a cultura e com a arte, e através da 

natureza. (1989, p. 82, Frankl apud SILVEIRA e GRADIM)  

A arte ajuda a ressaltar pontos que normalmente as pessoas não percebem em suas 

vidas cotidianas, nos instigando a sair do automático, além de ser um instrumento que 

pode nos trazer momentos em nossas vidas que em decorrência a tudo que nos 

aconteceu, isso é, considerando a soma de todas as nossas percepções, assim como 

a cultura e contexto a qual estamos inseridos e as experiências vividas até aquele 

exato momento ao qual entramos em contato com a obra, irão resultar em uma 

circunstância única, podendo até mesmo trazer um momento catártico, resultando em 

uma mudança em como enxergamos o mundo, causando um grande impacto no 

decorrer da vida ali em diante. Mas assim como existe o exemplo deste momento com 

tamanho impacto, também é possível citar a arte funcionando como um sentido para 

a vida em um aspecto mais amplo. 

Sentido, considerado pelo ponto de vista meramente etimológico, se referente à 

orientação de algo ou à direção que toma alguma coisa. A palavra no latim que traduz 

sentido é sensus, que quer dizer inicialmente “percepção”, mas também “significado”. 

Deste modo, pode-se firmar que o que comumente se entende por sentido é aquilo 

que dá significado à vida, ademais, o seu valor. Na filosofia de Jean-Paul Sartre, a 

definição de Sentido é afastada do que o filósofo entende por realidade humana. Ou 

seja, o ser humano não possui um sentido já estabelecido na sua criação, tendo assim 

que construí-la por si próprio no decorrer de sua existência. (SARTRE apud RIBEIRO 

e COELHO, 2014)  
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“Para se transformar, a humanidade precisa da educação, mas de uma educação 

fundada no cultivo de si, o que implica em construir a si mesmo, em tornar sua própria 

vida uma obra de arte”. (NIETZSCHE apud MOSÉ, 2011)  

O neuropsiquiatra Viktor Frankl, (2003, 2008, 2011 Frankl, apud SANTOS) também 

fala sobre a importância da busca do sentido para a vida, visão essa que se assemelha 

com as ideias existencialista de Sartre. Muitas pessoas tendem a não pensar a 

respeito do que significa a sua vida e para onde ela irá caminhar, se vendo presas a 

uma rotina a qual não os agrada. A falta de uma direção pode resultar em uma vida 

sem rumo, logo somos obrigados a tomar uma decisão, considerando que ignorar este 

fato já é uma decisão tomada. Assim como Sartre defende a construção desse 

sentido, Frankl explica que cada um tem o seu próprio sentido, e é interessante 

ressaltar, nesse caso, alguns dos possíveis sentidos de vida aos quais ele cita, sendo 

eles o de exercer a criatividade por meio da criação artística e o da apreciação e 

contemplação da arte, da cultura e da natureza. 

A arte nos proporciona prazeres que não precisam ser merecidos, que 
não custam nenhum sacrifício, e que não exigem nenhum tipo de 
arrependimento. Mas, além do prazer, como um ganho imediato, a arte 
permite ao homem o contentamento que vem da experiência estética, 
como desdobramento de si mesmo. (MOSÉ, 2011, P.40)  

A arte por si só não necessita de uma explicação clara por possuir diversas esferas 

de percepção própria. A primeira delas seria a do artista, que passa por todo o 

processo criativo e executa a obra. A segunda, já mais superficial, seria o seu 

entendimento sobre o que foi criado, podendo ou não ser divulgado para ajudar a 

elucidar o que foi proposto, diferindo-se da primeira percepção devido a essa etapa 

ser um esforço mais consciente para compreender e explicar o resultado do que foi 

criado, enquanto na primeira percepção ele estaria tendo uma parte considerável de 

influência inconsciente para gerar sua composição. E a terceira, e talvez a mais 

interessante delas, seria a percepção que as pessoas têm em relação à obra, 

considerando que cada uma das pessoas do mundo tem uma percepção única da 

realidade, podendo gerar uma ampla gama de interpretações e sendo capazes de 

resultar em reflexões, autoconhecimento, ou no mais puro esquecimento de si por 

meio da arte, sendo possível pela experiência estética proveniente da obra.  
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Vivemos, graças ao caráter superficial de nosso intelecto, numa ilusão 
perpétua: temos então para viver necessidade da arte a cada instante." 
A arte é condição do intelecto. Toda percepção é uma escolha, uma 
perspectiva, existe em função de um foco, de um olhar. A arte nasce 
no espelho do olho, diz Nietzsche. E é neste domínio da ficção que se 
encontra nossa capacidade de criar valores. O valor é uma perspectiva 
que adotamos como eixo de nossas ações, de modo que possamos 
nos organizar. (MOSÉ, 2011, P.73) 

Assim como o sentido da vida do homem deve ser trabalhado a fim de ser construído, 

no espaço projetado que carece de sentido e sofre de uma falta de identificação 

também se faz necessário essa mesma busca por uma construção, por vezes 

encontrando uma resposta semelhante para ambos no fim dessa jornada, a qual se 

dá por meio da arte. Considerando que a percepção funciona como o primeiro contato 

que temos para com as coisas que enxergamos no mundo, é possível relacionar a 

arte, levando em conta o seu poder transformador, com o espaço que carece de 

identificação, por meio das intervenções artísticas. 

 

2.3 AS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS. 

 

Imagem 3: Terceira visão. Fonte: Elaborada pelo autor. 

Atualmente com o avanço da internet é possível ter acesso aos acervos de vários 

museus ao redor do mundo, assim como realizar visitas simuladas, feitas dentro dos 

museus através de simulações gráficas, em 360 graus, permitindo uma caminhada 

virtual ao redor de suas instalações, além de diversos vídeos próprios dos curadores 

ou de terceiros que falam sobre a arte em geral. Outro ponto importante são as redes 

sociais que permitem que vários artistas publiquem e vendam suas obras, tornando o 

acesso mais amplo para a população de todo o mundo.  



22 

Ainda que o acesso a arte na internet seja algo positivo, ela não substitui a experiência 

real de ver e experienciar as obras pessoalmente, e levando em conta essas 

facilidades as quais a tecnologia nos proporcionam, é possível refletir sobre como o 

interesse pela arte ainda continua sendo algo pouco comum no Brasil. 

Muita gente disse que não vai a museus porque ‘não entende’ os 
conteúdos apresentados. E por que tem ‘obrigação’ de entender? Por 
que não pode bagunçar a cabeça e sair com mais perguntas do que 
respostas? Apontou Michel Alcoforado, antropólogo à frente da 
Consumoteca. (...PESQUISA..., 2019) 

Atualmente a arte ainda é vista como algo elitizado, além de muitas pessoas não 

entenderem a sua função ou o seu significado, fazendo-se necessário uma forma de 

tirar a arte das galerias e levá-la ao público, tornando-a mais democrática, para talvez 

assim aproximar as pessoas das inúmeras opções artísticas presenciais ou online e 

até mesmo instigando o interesse para a visitação de museus.  

Esses pontos podem ser trabalhados nas intervenções artísticas, as quais se 

manifestam em diferentes formas e linguagens artísticas como grafites, adesivos, 

palavras, pinturas, esculturas, músicas, danças e teatros. Por estarem normalmente 

localizadas em locais de grande fluxo acabam por atingirem e atraírem uma 

pluralidade de pessoas das mais diversas classes sociais, permitindo uma mudança 

na forma de ver e perceber tanto os lugares ao qual estão inseridos, quanto a própria 

cidade, consequentemente mudando a forma com que a vivenciamos, trazendo uma 

transformação no ambiente e promovendo o interesse na arte. 

O status de arte que os limites da galeria lhe conferiam é questionável 
na arte pública, uma vez que, para todos esses autores, perde-se a 
confirmação da sua função legitimadora, como se fosse possível 
apreender do público passante: “se isto é arte, porque não está na 
galeria? ” (PEREIRA, 2007, p.59) 

Pereira (2007), fala da relação da arte em museus com a arte nas ruas na forma de 

intervenções, onde por um lado as galerias asseguram o status de arte a tudo que ela 

expõe, além de criar um espaço idealizado para não haver dificuldades na hora de 

apreciar a obra e de gerar segurança e manutenção ao seu acervo, e por outro, nas 

ruas, existe um espaço caótico que além de dificultar a contemplação, também não 

assegura a integridade da obra, gerando uma profunda influência do novo ambiente, 

porém há a vantagem de não haver barreiras entre a arte e o público como pode 

ocorrer nos museus.  
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Ao se pensar uma intervenção desse tipo, há então o desafio de criar algo que possa 

superar as adversidades, conseguindo se integrar ao ambiente inserido de forma que 

possa enfrentar a concorrência dos poluidores visuais e do questionamento sobre o 

seu estado como uma obra de arte, se sustentando pelos seus aspectos formais, 

estéticos ou conceituais. 

Meramente contemplativas ou assumidamente contestadoras, as 
obras de arte expostas no tecido urbano criam novas possibilidades de 
diálogo com o público, pois, ao extrapolar o espaço hermético do 
museu/galeria, tornam-se elemento instigador na relação entre o 
cidadão e o espaço público. (ALMEIDA, 2003 apud PEREIRA, 2007, 
p.120) 

 

 

Imagem 4: Arte urbana em crochê feito pela Karen Bazzeo na Ladeira do Castro, Lapa, no Rio. Fonte: Foto 

por Lucas Hirai Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160218_galeria_croche_graffiti_pai Acesso em: 

maio de 2020. 

Abramo (1998 apud PEREIRA, 2007), a partir da análise do processo de assimilação, 

fala sobre uma nova forma de percepção que os cidadãos desenvolvem em relação 

com as obras de arte públicas nas cidades. Considerando que as pessoas nas ruas 

tendem a andar com pressa e, na maioria das vezes, sem terem a real intensão de 

prestar atenção ou contemplar um ponto específico como aconteceria em um local 

idealizado como um museu, ocorre então uma percepção fragmentada, ou como a 

autora fala, uma percepção em processo e inteligente. Nesse caso é absorvida aos 

poucos pelo transeunte “porque ela não se faz na presença da obra, mas in memória 

da obra”, sendo um sinal positivo considerando que algumas pessoas, que não 

tenham interesse pela arte, podem cruzar com alguma intervenção artística e não 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160218_galeria_croche_graffiti_pai
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quererem necessariamente parar para analisar a obra, mas aquela imagem pode ficar 

em suas mentes lhes trazendo reflexões posteriores. 

“UOD – Qual é a ideia por trás do “Aqui bate um Coração”? RG – A 
ideia é bem simples: provocar. De pedra ou de bronze, as estátuas 
remetem ao corpo humano. O coração é um signo universal e o laço 
emocional que queríamos com as pessoas que parassem no meio do 
caos para olhar a intervenção e, consequentemente, olhasse pra 
dentro de si e refletissem o modo como tem tocado a vida. ” (... 
Intervenção... (2013))  

O projeto coletivo do Aqui bate um Coração teve início em 2012, na cidade de São 

Paulo, e consiste em colocar corações no peito de estatuas. Idealizado por: Rodrigo 

Guima, Carla Meireles, Gabi Brites e Tati Weberman. O projeto se inicia de uma 

reflexão deles sobre a relação das pessoas com a cidade, assim como a forte 

individualidade e a falta de amor delas, o que as fazem ficar endurecidas como 

estátuas. Esse caso é um bom exemplo de uma intervenção a qual apresenta uma 

imagem simples de se fixar na mente de quem cruzar por ela, levando as pessoas a 

chegarem a conclusões semelhantes aos idealizadores do projeto ou até mesmo 

formulando suas próprias ideias. 

 

Imagem 5: Coração sendo colado em estatua. Fonte: Frame do vídeo Aqui bate um coração | Campinas [ 

#aquibateumcoracao ]. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=RySCHHeCCno Acesso 

em: maio de 2020. 

Assim como toda movimentação com cunho artístico, intervenções abrem a 

possibilidade para que as pessoas que estejam passando interpretem e percebam os 

http://taki183.net/#gallery
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corações nas estátuas de maneira particular, levando um significado próprio e único 

para si mesmas e também sobre como percebem as suas cidades, permitindo um 

breve momento de autoconhecimento e reflexão em meio ao caos do dia a dia. 

 

Imagem 6: Coração sendo colado na estátua de Marx. Fonte: Frame do vídeo aqui bate um coração 
BERLIN aqui bate um coração. Disponível em:  ttps://www.youtube.com/watch?v=xNkY_56MCuE 

Acesso em: maio de 2020. 

“UOD – Em sua recente viagem, você levou a ação para a Europa. O 
que foi diferente na execução desta intervenção em outros países? RG 
– O que é diferente, neste caso é o mais belo e simples: o encontro. 
Em cada cidade que pisei lá fora, assim como no geral, eu sempre fico 
alerta para identificar pessoas que foram fisgadas de coração pelo 
movimento. Geralmente são pessoas que estão passando pelo mesmo 
sentimento, seja em São Paulo ou Paris. E estão prontas para 
protagonizar essa história. Todo o processo é delicioso e para mim, 
uma honra escalar as estátuas de Marx, Engels, Goethe. ”  (... 
Intervenção... (2013)) 

O projeto já rodou por várias cidades do Brasil, alcançando até mesmo outros países, 

conseguindo assim intervir em estátuas internacionalmente icônicas, proporcionando 

a percepção destas obras em pessoas de culturas diferentes, as quais irão percebê-

las também de maneira diferente. Por ser uma ideia bem simples, várias pessoas que 

viram a repercussão do projeto nas redes sociais quiseram iniciar movimentos em 

suas cidades, então houve o contato com os criadores do projeto, os quais deram 

suporte online a fim de auxilia-los sobre como poderiam dar a continuidade nos mais 

diversos. 

Um outro exemplo de intervenção é o picho, o qual normalmente é um incômodo nos 

grandes centros urbanos e que causa polêmica em relação a ser ou não considerado 

http://taki183.net/#gallery
http://taki183.net/#gallery
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como arte, e que devido a sua ilegalidade e execução muitas vezes perigosa em locais 

públicos e privados, surgem debates complicados em torno do assunto. O 

interessante aqui é enxergar por trás do véu que cobre as primeiras aparências de 

como normalmente o picho é percebido, levando em conta todo o contexto e o 

significado que ele carrega.  

 

Imagem 7: Vislumbres do Céu meio ao Sol. Imagem x: pichos no ponto de taxi. Fonte: Elaborada pelo 

autor. Tiradas em: fevereiro de 2018. 

O picho apresenta algumas vertentes com significados próprios como as “tags”, 

utilizada pelos pichadores funcionam como uma assinatura ou um apelido, o qual são 

escritos nas paredes, as uniões (ou grifes), símbolos usados para juntar diversos 

pichos com linhas políticas semelhantes, e os pichos contra políticos, que denunciam 

as mazelas do governo (O ENCANTAMENTO..., 2016). A tipologia utilizada para 

marcar os muros com o spray também é algo bem distinto, podendo ser observada a 

criação de fontes próprias, utilizando em sua composição tanto formas quanto cores 

distintas, que somadas com a cor pré-existente do muro resultam em peças únicas. 
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Imagem 8: Pichos no ponto de taxi. Fonte: Elaborada pelo autor. Tiradas em: fevereiro de 2018. 

Considerando que esse tipo de intervenção causa algo nas pessoas, ainda que seja 

um incômodo, e levando em conta toda a carga simbólica inerente a elas, é possível 

enxergar estes atos por um viés artístico, além de apenas o classifica-lo 

simploriamente como algo errado e dar por encerrado a possível discussão a qual 

poderia ser levantada.  

A escola EMEF Zenilia Varzem Ribeiro é frequentada por muitas crianças que também 

são moradoras do bairro em que ela foi construída, e pude observar nos dias em que 

fui fazer as intervenções que as crianças após o expediente da aula brincavam ou 

andavam de bicicleta em volta dela. Considera-se que ela cumpre uma das funções 

mais importantes que é a de ajudar a fundamentar a educação para futuros membros 

da sociedade que irão habitar, tanto o próprio bairro, quanto outros lugares pelo 

mundo, levando consigo os valores adquiridos nessa época, tornando-a assim uma 

parte fundamental da comunidade. 

Sendo assim, a arte é uma forma de provocar uma mudança em como os alunos e 

membros da comunidade percebem e se relacionam com esse lugar, podendo 

melhorar a forma deles habitarem, lapidando o potencial deste espaço tão importante 

para a comunidade. 
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3 PROCESSO CRIATIVO E A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 
NA ESCOLA EMEF ZENILIA VARZEM RIBEIRO. 

 

O presente capítulo visa discorrer sobre como ocorreram as intervenções da escola 
EMEF Zenilia Varzem Ribeiro, passando pelo processo de planejamento, pela sua 
execução e pelo registro do processo de inserção das artes, assim como trazer uma 
breve análise do entorno da escola. 

 

3.1 UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DA BARRA DO RIACHO 

 

Imagem 9: O mapa. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Imagem 10: Empresas próximas da Barra do Riacho Fonte: Google Earth, adaptado por Karla García, 

2019. 

A Barra do riacho, distrito de Aracruz, se localiza aproximadamente a 26 Km da sede.  

Atualmente diversas empresas se localizam próximas da Barra, como a Portocel, 

Brasil Ambiental, Carta Fabril e a Jurong, sendo que algumas dessas ainda 

apresentam perspectiva de crescimento futuro. Além das grandes empresas e o 
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mercado local espalhado pelo distrito vendendo variedades, ainda é possível ressaltar 

a pesca, principalmente a pesca marítima de camarão, que funciona como mais uma 

fonte de renda para moradores locais. 

  

Imagem 11: Localização da EMEF Zenilia Varzem Ribeiro. Fonte: Google Maps 2020. 

A escola está localizada na rua Floriano Santana, 420 - Barra do Riacho, Aracruz - 

ES, 29197-539. O uso principal das edificações próximas à escola é o residencial, 

com alguns pequenos comércios de bairro, além de supermercado próximo. Outro uso 

bem comum é o religioso, contendo diversas igrejas próximas a escola e pelo distrito. 

Algumas das vias são bem estreitas, e é possível notar um bom fluxo de transeuntes 

e bicicletas. Há também a presença de diversos pontos de ônibus pelo bairro, que 

passam em frente à escola tanto para ir quanto para voltar da sede de Aracruz, e uma 

praça a novecentos metros da escola. 

 

Imagem 12:  Vista da rua em de trás da escola. Fonte: Google Street View 2020. 
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Em relação à tipologia construtiva das residências próximas da escola, é possível 

ressaltar uma predominância de edificações em um padrão regular para ruim, com 

lajotas aparentes e telhas de Eternit, e poucas exceções de casas em um estado bom, 

as quais apresentam um melhor acabamento. 

 

Imagem 13:  Vista da rua em frente à escola. Fonte: Google Street View 2020. 

A Barra do riacho também apresenta algumas manifestações artísticas que tomam 

forma em projetos sociais como a Criarte e o Projeto Anzol. A Criarte é um grupo de 

Artesanato de barra do Riacho, a qual funciona como uma associação de mulheres 

artesãs que vem fazendo um trabalho que busca inspiração na fauna e na flora 

marinha da região e em geral tem seu foco em utensílios domésticos de uso cotidiano 

ou decorativo, os quais tem reconhecimento nacional em feiras de Artesanato e 

exposições de arquitetura e design. Outro ponto interessante dessa associação é o 

trabalho que elas realizam com crianças e adolescentes, promovendo projetos de 

cuidados ambientais, além de conversas multidisciplinares. 

A Criarte está na ativa há mais de vinte anos, unindo artesãos que 
trabalham com diversas tipologias de artesanato, como biscuit, costura, 
bordado, crochê pintura e arte em conchas e escamas. Há seis anos a 
Criarte integra, junto a outras duas associações de Aracruz, a 
Garoupas e Bordadeiras de Santa Cruz, o projeto Espírito das Águas, 
iniciativa da Fibria em parceria com o SEBRAE. ... (CRIARTE..., 2020) 
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Imagem 14:  Projeto com crianças do bairro na Criarte. Fonte: foto por Karla García. 

Já o Projeto Anzol surgiu em 2003, proporcionando diversas oficinas para crianças 

como: canto coral, oficina de violão, oficina de balé, oficinas de conhecimento e leitura, 

oficina de percussão e oficina de inglês. A existência de projetos sociais desse tipo, 

os quais promovem tanto um convívio social quanto a arte em suas mais diversas 

formas para as a crianças, é de suma importância, principalmente por trabalharem 

com muitas crianças que caso contrário não teriam acesso a arte, o que acaba por 

gerar uma ideia elitizada de que a arte é para poucos que tem acesso ou que tem um 

“dom”, fato este que impede que muitas pessoas exerçam sua criatividade, além dos 

diversos outros benefícios provenientes da arte. 

Visamos também estreitar a convivência, sociabilidade e participação 
na vida familiar e comunitária, trabalhando valores ético-morais, 
estéticos e políticos, incluindo o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. O Projeto Anzol traz ainda como proposta 
favorecer o bem-estar individual e social, elevando a autoestima, 
fortalecendo esperanças, relações, alargando horizontes, expandindo 
conhecimentos, externando-os de forma adequada e compreensível, 
que possibilitem a realização de sonhos, dando sentido à vida e 
garantindo constante evolução. (PROJETO..., 2020)  
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Imagem 15:  Projeto Anzol. Fonte disponível em: http://preservarte.org/projeto/projeto-anzol/ Acesso em: 

outubro de 2020. 

 

3.2 O ESTUDO DE CASOS DAS INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NA EMEF 
ZENILIA VARZEM RIBEIRO 

 

Imagem 16: Funhouse. Fonte: Elaborada pelo autor. 

O seguinte estudo de caso, o qual ajudou a dar origem ao TCC, tem início em 2018 

com o projeto de revitalização da escola EMEF Zenilia Varzem Ribeiro, e devido ao 

meu gosto por ilustrações e desenhos, fui chamado para fazer parte do projeto, 

contribuindo com pinturas e intervenções junto aos alunos.  

http://preservarte.org/projeto/projeto-anzol/
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Imagem 17: Fachada da escola. Fonte: site pma. Disponível em: http://www.aracruz.es.gov.br/noticia/5010/ 

Acesso em: 7 de julho de 2020. 

Comecei então a ir em diversas ocasiões para a Barra do Riacho, a fim de fazer visitas 

de reconhecimento, tendo reuniões com a Priscila Auer, diretora da escola, para 

discutir sobre como seriam feitas as pinturas e criar um inventário de itens que seriam 

utilizados para a concretização do projeto, incluindo pincéis de tamanhos variados e 

tintas nos tons mais usados, como vermelho, azul claro e escuro, amarelo, verde e 

branco, levando em conta que outros tons foram criados pela mistura destes. Após a 

escola adquirir tais equipamentos, além de outros mais básicos, começou-se o 

processo para selecionar de fato o que seria realizado nas paredes as quais foram 

designadas para eu trabalhar junto com os alunos, localizadas nas partes externas 

das salas de aula e da quadra. 

 

Imagem 18: Muros das salas antes das pinturas. Fonte: Foto por Ivana Marques. 
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Para a escolha das obras1 que seriam realizadas, foi levado em conta todo o contexto 

ao qual as crianças estavam inseridas, tentando trazer tanto elementos da Barra do 

Riacho quanto algumas obras as quais elas estudavam em sala de aula. Dois quadros 

que a professora de arte recomendou, foram “O peixe” e “O barco” de Romero Britto, 

trazendo uma familiaridade com um artista brasileiro ao qual as crianças já conheciam, 

além de manter uma consistência conceitual com paisagens das praias, barcos e rios 

da Barra. 

 

Imagem 19: Muros das salas e da quadra antes das pinturas. Fonte: Foto por Ivana Marques. 

Inicialmente houve a manutenção das paredes, retirando as tintas estofadas e 

realizando a aplicação de massa, assim com o lixamento dos excessos a fim de 

planificar as paredes. Após esse processo inicial ter sido concluído, eu marquei as 

paredes a lápis em alguns dos dias em que fui visitar a escola, deixando-as prontas 

para a realização das pinturas as quais seriam feitas pelas crianças, tendo o meu 

auxílio e supervisão para guia-las em que cor usar em cada parte, qual o pincel 

adequado, a quantidade de tinta a se usar, assim como técnicas de pintura. 

As crianças, enquanto observavam as paredes sendo marcadas a lápis com as 

propostas, perguntavam esporadicamente o que estava sendo feito ali, e após eu as 

explicar sobre as pinturas, elas ficavam empolgadas e perguntavam sobre a 

possibilidade de fazer algo na temática de coisas de seus interesses, como 

personagens de desenhos animados ou de jogo. Muitas crianças elogiaram e se 

mostraram entusiasmados com o projeto, porém é importante abordar mais a fundo 

                                            
1 Mais fotos das intervenções e do seu processo de desenvolvimento podem ser vistas no anexo I. 
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essa questão, que foi melhor trabalhada nas entrevistas, a fim de analisar se as 

pinturas feitas realmente trouxeram uma identificação real para elas. 

 

Imagem 20:  A praia. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Imagem 21: A casa no Rio. Fonte: Elaborada pelo autor. 

Inicialmente foram selecionados 2 alunos (uma menina e um menino) para as pinturas, 

indicados devido as suas aptidões artísticas demonstradas nas aulas de arte. A 

menina, por ser tímida, não quis participar do projeto, fazendo com que só o menino 

inicialmente ajudasse nas pinturas, embora um outro aluno tenha insistido muito para 

participar, conseguindo autorização para entrar para a equipe. As três primeiras 

pinturas: a praia, a casa no rio e a releitura do barco, contaram com essa equipe, 

embora só a primeiro tendo sido finalizada, deixa as outras duas ainda incompletas. 
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A finalização das duas incompletas e a releitura do peixe foram feitas por duas 

equipes, uma composta por cinco meninas e outra composta por quatro meninos. 

 

Imagem 22: Releitura do barco do Romero Britto. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Imagem 23: Releitura do peixe do Romero Britto. Fonte: Elaborada pelo autor. 

A fim de organizar um mutirão para planejar outras etapas das intervenções, que 

teriam lugar em outros locais internos da escola, assim como no muro externo, houve 

uma reunião na FAACZ, a qual contou com a minha presença, a de representantes 

da escola Zenilia, das empresas apoiadoras do projeto e do Koki, que é um grafiteiro 
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que já tem maior experiência com intervenções em outros locais. Nessa reunião foi 

discutido sobre o andamento do projeto dali em diante, organizando a logística de 

materiais e datas para a realização do mutirão para a execução das intervenções. 

 

Imagem 24: Eu, planejando a árvore. Fonte: Foto por Leandra Evangelista. 

A intervenção da árvore foi planejada posteriormente, para fazer parte das 

intervenções do mutirão, logo eu novamente marquei a lápis o esboço inicial na 

parede, mas dessa vez eu realizei a pintura do tronco sozinho. No dia do mutirão, as 

crianças marcaram suas mãos com tintas diversas nos galhos, fazendo a árvore 

parecer florida, além da adição do elemento paisagístico por meio dos vasos de 

cerâmica com flores, as quais combinavam com outros pontos do pátio que também 

tiveram intervenções paisagísticas. 

“Eu achei o mutirão muito legal. As pessoas gostaram muito e eu 
também. Tudo ficou muito lindo. A escola está ficando cada vez mais 
do jeitinho que a gente quer”. Amanda Amâncio, aluna da escola 
Zenília. (EGRESSOS..., 2019) 
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Imagem 25: Pé-de-mãos. Fonte: Elaborada pelo autor. 

4 ANALISE CRITICA DO IMPACTO DA INTERVENÇÃO 

 

O objetivo deste capítulo é o de traçar uma relação entre o referencial teórico 

trabalhado no segundo capítulo com o estudo de casos descrito no terceiro.  Uma das 

ferramentas utilizadas para cruzar essas informações serão as entrevistas, as quais 

permitirão elucidar como as intervenções foram percebidas pelas pessoas que 

frequentam o espaço da escola, podendo determinar se houve uma significação do 

local e/ou benefícios para os alunos e funcionários da escola. 

4.1 ENTREVISTAS 

 

Imagem 26: Sentido. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A fim de aprofundar o debate acerca do tema proposto, trabalhando a relação da arte 

com a identificação e a criação de significado para um espaço, foram realizadas 

algumas entrevistas com os alunos e funcionários da escola, e três artistas, de 

maneira que pontos de vistas diversos pudessem ser analisados em relação ao estudo 

de caso e ao referencial teórico trabalhado no segundo capítulo. 

Considerando o contexto ao qual o presente trabalho está sendo escrito, em estado 

de preferência por isolamento social decorrentes da pandemia de covid-19, e com o 

ensino da escola funcionando a distância, as entrevistas não puderam ser realizadas 

pessoalmente, dificultando em partes o acesso a algumas pessoas, embora o contato 

via internet tenha possibilitado o diálogo que resultou nas seguintes entrevistas. 

As duas primeiras entrevistas realizadas com artistas foram feitas com amigos 

próximos, os quais me permitiram ter uma visão de pessoas que não estavam 

envolvidas diretamente no estudo de caso como as outras posteriormente 

entrevistadas, em decorrência disso as perguntas respondidas por eles tiveram um 

foco maior no processo criativo de suas artes e como que se dá a percepção de seus 

clientes com a arte, além de explorar o lado da arte como uma ferramenta de 

identificação para um espaço. 

NICOLI 

A primeira entrevistada 2foi a Ana Carolina S. Nicoli, formada em artes pela UFES e 

atualmente cursando mestrado na mesma instituição. Ela trabalha como tatuadora e 

desenvolve diversos outros trabalhos artísticos.  

1. Qual a sua metodologia de elaboração/definição de desenho para um 
cliente? 
 

Meu método como tatuadora, parte a priori do cliente, porque vem dele todo o estopim 

para que o trabalho comece de fato. Para que eu comece a trabalhar, uma taxa deve 

ser paga para que o desenho seja feito, afinal, é um trabalho como qualquer outro. 

Geralmente os clientes me procuram com suas referências principais (o que nem 

sempre é uma imagem. Já me mandaram letra de música, percepções sensoriais de 

um evento, etc). Depois que decidimos sobre cores (se vai ter pigmentação colorida 

                                            
2 Alguns trechos das entrevistas estão sublinhados por fazerem uma maior relação com as análises 
realizadas posteriormente. 
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ou não), tamanho e região, finalmente, com as referências estabelecidas e 

informações dadas, eu começo o trabalho de composição, feito a mão sob papel. Por 

fim, o desenho passa pela aprovação do cliente, ou não. Sendo que o cliente tem 

direito a uma modificação do desenho, as demais são cobradas. Essa é a 

metodologia. A definição do desenho, faço de tudo para que parta da parte mais 

pessoal possível do cliente. Não é sobre o meu desenho apenas. É sobre quem 

procurou pelo meu desenho. 

2. Ao entregar/finalizar um trabalho artístico, como é a percepção das 
pessoas para com o produto recebido? 
 

Varia. Em alguns casos muito felizes, o cliente aprovar rapidamente e daí uns dias 

tatuamos. Afinal, muito é conversado antes de ser de fato, feito. Porém, não faz muito 

tempo, fiz 6 versões do mesmo desenho e o cliente, a cada nova versão, pedia por 

mais detalhes e mais objetos, etc. Algumas pessoas não sabem o que é o esforço de 

tornar visível uma imagem que está nítida apenas na nossa imaginação. 

 

Imagem 27: Processo criativo. Fonte: Foto por Ana Carolina S. Nicoli. 

3. Você acha que a arte pode influenciar positivamente as pessoas? 
Porque? 
 

Eu tenho certeza que a arte não tem de ter compromisso nenhum em deixar as 

pessoas de bem com a vida. Arte é atrito constante, nem sempre ela vai gerar uma 

boa sensação. E se você não estiver pronto para entender o que ela tem a dizer, pode 

ser que faça mais mal do que bem. Porém, eu acredito na boa vontade dos artistas 
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em tentar a comunicação de ideias e ideais, através da arte. Talvez, eu acredite mais 

nessa boa vontade, do que no slogan em si. Da arte com A maiúsculo. 

4. Na sua opinião, uma intervenção artística em um espaço público poderia 
ajudar a integrar um significado para esse espaço? 
 

Com toda certeza. A possibilidade é um fato, se a intervenção vai ser entendida até o 

ponto que ela consegue resignificar algo para alguém, é outra coisa. Eu acredito que 

a arte tenha esse caráter universal da comunicação sobre ela. Mas é necessário que 

ela fale mais do que só um idioma, para mais do que apenas uma realidade. Falando 

em espaço público... quem anda naquele espaço? Quem consome aquele espaço? 

Se perguntas como essa forem ignoradas, provavelmente a intervenção vai ser 

apenas uma modificação espacial e não uma tentativa de interação para com o 

observador. 

 

YAGO 

O segundo entrevistado foi o Yago Paraíso Demuner, o qual trabalha principalmente 

como tatuador, porém ele está sempre experimentando áreas distintas como 

ilustrações gráficas, desenhos e pinturas em quadros ou paredes. O Yago já me 

ensinou muitas coisas sobre técnicas de desenho, além de já ter trabalhado com a 

Nicoli e a ensinado técnicas de tatuagem. 

1. Qual a sua metodologia de elaboração/definição de desenho para um 
cliente? 
 

Primeiramente entender o que o cliente espera do meu trabalho, e depois ver se o que 

ele pede se adequa ao orçamento dele, porque dependendo do orçamento posso 

acabar elaborando mais ou menos o trabalho, mudando, tamanho ou detalhamento, 

talvez mais alguns outros fatores, mas vou deixar esses 2 como principais. 

2. Ao entregar/finalizar um trabalho artístico, como é a percepção das 
pessoas para com o produto recebido? 
 

É uma coisa que nunca sei ao certo, vejo que as pessoas ficam satisfeita, mas na 

minha observação de como foi recebido tem muito das minhas inseguranças em jogo, 

então, as vezes algum descontentamento meu muda toda a forma como olho para 

essa situação. 
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3. Você acha que a arte pode influenciar positivamente as pessoas? 
Porque? 
 

Acho que é uma questão de identificação, de afirmar o nosso interior para o mundo 

exterior, porque a arte conversa com o mundo de diversas formas, tem toda uma 

linguagem que o artista usa para expor o que sente, como sente, onde se enquadra 

na sociedade e no que acredita. No decorrer do processo vamos fazendo várias 

escolhas que vai dizer muito sobre a gente, assim como sobre as pessoas que se 

identificam com a nossa arte, e ao adquirir ou consumir alguma arte você passa a 

dialogar e se sentir parte de algo maior (se identificando com pessoas que também 

consomem ou usam aquela mesma arte), e dentro disso tem várias questões que 

podemos nos identificar que pode estar explícito ou implícito na arte, como nossa 

cultura, músicas que gostamos, estado de humor, ambientes que gostamos de 

frequentar, lugar que vivemos, o que gostamos de assistir, etc.    

 

Imagem 28: Hannya pintada pelo Yago. Fonte: Foto por Yago Demuner. 

4. Na sua opinião, uma intervenção artística em um espaço público poderia 

ajudar a integrar um significado para esse espaço? 

 
Na minha opinião, sim. Se estamos modificando um espaço, isso pode gerar uma 

identificação para aquele lugar, já que reconhecemos que aquele ambiente pode ter 
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algo fora do "comum", diferente das coisas que vemos no dia a dia e que normalmente 

vão estar ali cumprindo com uma necessidade da sociedade, como lixeiras, postes e 

bancos, já a obra de arte não tem necessidade de ter tamanho ou forma para cumprir 

com nenhuma necessidade humana, transformando ela em algo incomum para aquele 

ambiente. 

 

KOKI 

O terceiro entrevistado foi o grafiteiro Koki (Filipe Pereira Rodrigues), o qual participou 

das intervenções feitas na escola e já desenvolve intervenções semelhantes em 

diversos outros locais, trazendo uma visão mais ampla em relação as intervenções 

artísticas.  

1. Você já participou de ações de intervenção artística a convite? Onde 
elas estavam localizadas? 
 

Já participei sim; e a maioria delas eram em bairros mais carentes da cidade (Aracruz). 

2. Qual a sua metodologia de elaboração/definição do desenho? 
 

A metodologia que uso é primeiro pegar as ideias para a arte mediante ao grupo 

envolvido, o contexto e realidade do local; depois buscar referências para elaboração 

da arte; definir o que será feito, esboçar no papel e por último transferir para o muro. 

 
Imagem 29: Minha escola eu amo eu cuido, pintada pelo Koki e pelas crianças. Fonte: Foto por Leandra 

Evangelista. 
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3. Como se dá a participação do público na execução de seus trabalhos? 

 
Geralmente o envolvimento do público é muito bom. Sempre tem as pessoas que 

querem participar do processo de pintura, outros querem dar algum tipo de suporte 

como trazer água, café, lanche etc... e outros como expectadores admirando o 

processo e fazendo elogios pela arte e como ela embeleza o ambiente. 

4. Você já fez alguma pesquisa de satisfação ou de impacto de suas obras 
nos locais aos quais elas foram executadas? 
 

Nunca fiz uma pesquisa para avaliar o impacto e satisfação no local onde as obras 

são realizadas; mas consigo perceber uma satisfação através de alguma foto ou 

manifestação nas redes sociais. 

5. Você acha que a arte pode influenciar as pessoas ou dar significado a 
um local? 
 

Sim. Penso que a arte é uma ferramenta enorme para representar aquilo que já existe 

e enaltecer o belo; penso também que quando existe contemplação do belo, 

naturalmente vai haver admiração e de alguma forma somos tocados e 

consequentemente influenciados. E tenho como princípio usar a arte como 

valorização do local e não destruição. 

 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ARTISTAS 

 É interessante começarmos as análises pela visão dos artistas, os quais podem 

elucidar um pouco melhor essa questão do processo criativo de uma obra, sendo este 

um dos primeiros e mais importantes dos passos pois é nessa etapa que deve ser 

pensado como e o que será reproduzido de fato, o que irá gerar um produto que 

poderá ou não dialogar com o público-alvo que irá ter contato com a obra.  

Todos os três entrevistados ressaltaram a importância de ouvir e entender o ponto de 

vista de quem irá dialogar com a arte proposta, levando em conta como o aspecto 

positivo da arte para as pessoas pode de fato ser alcançado, dando também um 

significado para o espaço, embora isso só possa ser alcançado mediante a um real 

planejamento das intervenções. 
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Segundo P.J.A.P.M.C. F. (2014), a base de uma boa intervenção seria propor um 

projeto que tenha como ponto de partida as necessidades sentidas por meio de 

sucessivas aproximações junto a realidade social, isto é, levando em conta o contexto 

ao qual estão inseridos, como por exemplo respeitar suas formas de pensar e seus 

processos de interação social. Não basta fazer o projeto ou supor que ele será 

suficiente aos interessados na intervenção, ele deve ser construído segundo os 

interesses das partes envolvidas. Logo é importante saber ouvir e trazer as pessoas 

que estão ligadas ao contexto da intervenção para ter uma voz real neste processo 

criativo, podendo de fato gerar algo que eles sintam que faz parte de suas realidades. 

Ao analisar posteriormente a época a qual eu iniciei as pinturas na escola, o 

envolvimento dos alunos e da comunidade ainda era um tanto quanto insuficiente, 

principalmente quando comparado com o desenvolvimento posterior das 

intervenções, as quais conseguiram trazer maior envolvimento das pessoas. Como é 

possível ver nas respostas do Koki, as pessoas tendem a abraçar o movimento 

ajudando como podem. Quando eu comecei as pinturas, muitas crianças queriam 

fazer parte ou terem ajudado de alguma forma, o que foi melhor trabalhado na pintura 

do muro da frente da escola e no mutirão, aonde o processo criativo teve maior 

participação dos alunos que ajudaram na composição por meio de um workshop que 

o Koki montou. 

 

FUNCIONÁRIOS 

Nome: Priscila Machado Auer Pereira 

Cargo na escola: Diretora 

 

1. Foi possível perceber um Impacto na comunidade do bairro gerado pelas 

intervenções realizadas na escola? 

Claramente sim.  A comunidade passou a realmente cuidar e zelar melhor do 

ambiente escolar, pois foram conscientizados para tal ato. 

 

2. Foi possível perceber uma influência das intervenções na forma como 

você percebe a escola? Outros funcionários tiveram uma percepção 

semelhante?  
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Sim até porque os funcionários e alunos/comunidade, foram protagonistas 

nesta ação. 

 

3. Foi possível perceber uma influência das intervenções nos alunos? 

Sim, os alunos passaram a cuidar, valorizar e até mesmo criar novos ambientes 

de ludicidade e harmonia, a partir da ação executada. 

 

4. O que motivou a escolha de quais pinturas seriam realizadas nas paredes 

internas da escola? 

Foram realizadas pesquisas, através do professor de artes, para saber das 

crianças o que gostariam que tivesse nas paredes da escola, as opções foram 

hidratar o lugar onde vivem e as obras de Romero Britto. 

 

5. Os alunos tinham contato com obras do Romero Britto? Se sim, porque? 

Naquele momento as crianças estavam realizando várias atividades de artes 

voltadas para obra/vida/história do artista Romero Britto, daí as escolhas dos 

temas abordados. 

 

Nome: Larissa Evangelista Rangel 

Cargo na escola: Coordenadora 

 

1. Foi possível perceber um Impacto na comunidade do bairro gerado 

pelas intervenções realizadas na escola? 

A partir das intervenções realizadas na escola, a comunidade passou a se 

interessar por mobilizações urbanas e assim foi percebida no bairro uma 

mudança de comportamento em relação a lugares considerados como depósito 

de lixo pois os mesmos viraram tela para intervenções. 

 

2. Foi possível perceber uma influência das intervenções na forma como 

você percebe a escola? Outros funcionários tiveram uma percepção 

semelhante?  
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A escola começou a ser percebida como um bem da comunidade, passou a ser 

convidativa e assim gerar bem-estar em quem a frequenta. Os outros 

funcionários comentaram que as intervenções deram um ar mais alegre a 

edificação. 

 

3. Foi possível perceber uma influência das intervenções nos alunos? 

Os alunos passaram a cuidar mais da escola e se preocupar na conservação 

de todas as intervenções feitas. 

 

4. O que motivou a escolha de quais pinturas seriam realizadas nas 

paredes internas da escola? 

As pinturas foram pensadas a partir do que foi estudado na escola e também 

da realidade da comunidade, que é pesqueira. 

5. Os alunos tinham contato com obras do Romero Britto? Se sim, por 

quê? 

Sim, os alunos estudaram sobre o artista e suas obras nas aulas de Educação 

Artística. 

 

Nome: Leandra Evangelista 

Cargo na escola: Pedagoga 

 

1. Foi possível perceber um Impacto na comunidade do bairro gerado pelas 

intervenções realizadas na escola? 

Sim, a comunidade se mostrou satisfeita e privilegiada pelo cuidado com 

escola. 

 

2. Foi possível perceber uma influência das intervenções na forma como 

você percebe a escola? Outros funcionários tiveram uma percepção 

semelhante? 

Sim, influenciou positivamente quanto ao cuidado de todos pela escola, por 

causa da valorização que a intervenção trouxe. 
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3. Foi possível perceber uma influência das intervenções nos alunos? 

Certamente, os alunos se mostraram bem satisfeitos, alegres mesmo. Tanto 

durante o processo no qual tiveram participação ativa, quanto com o resultado 

final. 

 

4. O que motivou a escolha de quais pinturas seriam realizadas nas paredes 

internas da escola? 

A realidade escolar, o contexto. Exemplo: as pinturas/desenhos foram 

escolhidas com a participação dos alunos, através do que estava sendo 

trabalhado em sala de aula na disciplina de arte (Romero Brito) e ainda, foram 

escolhidas paisagens e/ou elementos que mostrassem traços característicos 

da comunidade (pesca, mar, rio etc). 

 

5. Os alunos tinham contato com obras do Romero Britto? Se sim, porque? 

Sim, porque as pinturas do artista estavam sendo trabalhadas nas aulas de 

arte. 

 

Nome: Júlia Vicente  

Cargo na escola: Assistente de Turno 

 

1. Foi possível perceber um Impacto na comunidade do bairro gerado pelas 

intervenções realizadas na escola? 

 

Sim. Através das intervenções realizadas a comunidade passou a se fazer mais 

presente nas atividades propostas pela escola, bem como fazer questão de 

deixar claro que estaria sempre à disposição. 

 

2. Foi possível perceber uma influência das intervenções na forma como 

você percebe a escola? Outros funcionários tiveram uma percepção 

semelhante? 
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As intervenções feitas tiveram grande influência no modo de ver a escola, uma 

vez que, tanto para mim quanto para os demais funcionários, a mudança física 

do espaço possibilitou que fosse percebido um lugar mais alegre, onde 

trabalhar ficaria mais agradável. 

 

3. Foi possível perceber uma influência das intervenções nos alunos? 

 

Para as crianças houve uma influência bem grande. Pois muitos relatavam que 

a aparência da escola se assemelhava a um hospital, assim, com as mudanças 

feitas, essa imagem monótona e até “chata", foi substituída por uma cheia de 

cores, além de passar a ser visto como um ambiente acolhedor, fazendo com 

que os alunos tivessem ânimo e vontade de estar sempre na escola. 

 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS FUNCIONÁRIOS 

Um dos aspectos que mais me surpreendeu foi como a comunidade abraçou o projeto. 

Imaginava que o impacto maior seria principalmente nas crianças e um pouco nos 

funcionários, mas com o desenvolvimento do projeto, além de ter se expandido para 

os muros externos, as intervenções conseguiram ir além dos perímetros da escola, 

gerando um envolvimento da população. 

A escola apresenta um design frio de projeto, o qual não consegue dialogar tão bem 

com os alunos, o quê entre diversos outros fatores pode acarretar em um baixo 

rendimento e desinteresse na escola, e levando em conta que o bairro ao qual essas 

crianças residem é de baixa renda, infelizmente é possível supor que alguns alunos 

acabem não levando os estudos a frente, desencadeando outros problemas sociais. 

Levando isso em conta, todo esforço a fim de trazer a atenção das crianças para 

aquele ambiente ao qual elas frequentam quase todos os dias é de suma importância. 

A diretora Priscila Auer comentou como surgiu a ideia de dar cores à 
escola. “Essa necessidade partiu dos nossos próprios alunos, que 
perceberam que após a reforma de nossa escola, ainda faltava dar 
cores e vida a ela, pois diziam que ela estava parecendo um hospital” 
“Nossa escola buscou parcerias. Realizamos junto ao Programa de 
Educação Ambiental da Portocel (PEA) – Jovens em Ação e Eco 
Agentes em Ação – oficinas de paisagismo e grafite, além de 
promovermos reuniões com a própria comunidade e pais dos alunos. 
Também recebemos lápis de eucalipto tratado da Parceria pela 
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Valorização da Educação (PVE)”, comenta. (REVITALIZAÇÃO..., 
2019) 

 

Quando as intervenções estavam para serem feitas, segundos as entrevistas, os 

alunos estavam tendo maior contato com a vida e a obra do Romero Britto, artista 

brasileiro do qual foram selecionadas duas obras para serem feitas nos muros. Em 

relação a importância tanto no contexto global quanto dentre os artistas brasileiros, 

muitos outros artistas poderiam ser citados como opção mais relevante para uma 

intervenção dessa natureza, porém é importante ressaltar que neste caso essa seria 

provavelmente a melhor opção por dialogar com um assunto ao qual as crianças 

tinham familiaridade, assim como as paisagens e elementos que fazer uma referência 

ao entorno da comunidade ao qual elas vivem. 

 

MODELO DE PESQUISA PARA ALUNOS 

O seguinte modelo de pesquisas seria enviado para os alunos do quinto ano da 

escola, porém com as dificuldades do ensino à distância e o tempo, não foi possível 

conseguir o número de respostas esperado, com o questionário sendo respondido por 

apenas um aluno, porém algumas respostas para a questão 4, a qual era uma 

pergunta aberta, foram coletadas pela pedagoga Leandra Evangelista. 

As seguintes perguntas visam entender a opinião dos estudantes em relação às 

intervenções artísticas feitas na escola EMEF Zenília Varzem Ribeiro, que 

trouxeram como mudança a pintura dos muros externos e internos da escola, 

além de plantas e flores nos canteiros da escola. As respostas irão servir de 

base para um projeto de TCC de arquitetura e urbanismo da FAACZ. 

 

1. Como você percebia a escola antes das intervenções? 

( x ) Sentia que faltava algo na escola. 

(  ) Não costumava notar muito a aparência da escola em si. 

(  ) Tinha um sentimento de pertencimento e identificação com a escola. 
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2. Você viu os desenhos quando estavam sendo esboçados a lápis na 

parede antes das pinturas? Se sim, o que achou? 

(  ) Não vi. 

(  ) Sim, eu vi e gostei dos desenhos, fiquei ansioso(a) pela pintura. 

( x ) Sim, eu vi, mas tive a impressão de que poderia ser outra coisa. 

(. ) Sim, eu vi e também gostaria de ter participado da decisão dos desenhos. 

 

3. Se sentiram identificadas pelas artes e intervenções feitas, isto é, com 

um sentimento de pertencimento quando as viram na escola? 

( x ) Sim, as pinturas com a temática mais litorânea relacionadas a Barra do Riacho 

me trouxeram identificação e pertencimento com a escola. 

(  ) Não, achei que elas não dialogaram comigo. 

 

4. Deseja dizer algo sobre o projeto? 

 

“Acho que foi muito legal! ”  

“A escola ficou mais bonita! ”  

“O rio que foi desenhado é perto da minha casa. ”   

“O desenho do pátio foi o que eu estudei na aula de arte. ” 

“Os desenhos do muro fomos nós que fizemos no papel” 

“Ficou lindo! ” 

“Queria que a escola toda fosse pintada assim” 

“O que eu mais gostei é que meu pai veio pintar a escola! ” 

 

 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS 

Com base nos comentários sobre o projeto dos alunos, minha experiência enquanto 

participava das intervenções e pela percepção dos funcionários da escola sobre como 

eles viram a reação dos alunos, é possível constatar como a transformação do espaço 

escolar gerou um impacto positivo para as crianças, trazendo uma identificação com 

paisagens típicas da comunidade ao qual elas convivem, podendo até mesmo alterar 
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a maneira como eles percebem esses locais do cotidiano e dando um aspecto mais 

vivo para a escola como um todo. 

É possível conjecturar também que as intervenções podem ter resultado em um 

aumento para com o interesse na matéria de artes, ajudando a introduzir novos 

assuntos em sala de aula, assim como ter gerado um interesse na criação artística 

nas crianças, resultando em diversos outros aspectos positivos. Levando todos esses 

dados em conta, é importante pensar como os ambientes escolares são projetados, 

indo além da função básica de construir uma caixa fechada para ministrar as aulas e 

proteger as cadeiras e quadros das ações da natureza, mas também exercer a função 

de ser um espaço que acolha as pessoas que habitam este lugar por vários anos de 

suas vidas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Imagem 30: Reflexão. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Levando em conta o contexto de isolamento de 2020, alguns rumos diferentes tiveram 

que ser tomados para a realização deste trabalho, havendo uma maior dificuldade 

para o deslocamento até a escola e para fazer contato com funcionários e alunos, 

porém muitas informações, fotos, contatos e pesquisas de anos anteriores ajudaram 

a criar possibilidades para concluir esse longo percurso. 
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Ao longo dessa pesquisa foi possível analisar como a arte pode ajudar a trazer o 

significado tanto para o indivíduo em si, tanto para um espaço habitado por um coletivo 

de pessoas, podendo resultar em diversos benefícios para as pessoas que entram em 

contato com certas obras. Algumas questões ainda são importantes de serem citadas, 

como a definição do que é arte, o que pode ser de fato considerado arte, ou qual é o 

seu valor. Essas perguntas podem por vezes serem bem complexas e não tenho a 

pretensão de respondê-las aqui, mas é importante a reflexão em cima dessas 

questões, levando em conta a forma e o contexto com que as intervenções, podendo 

elas serem consideradas como “arte” ou não, dialogaram com a população e geraram 

uma certa reação nelas. 

Avaliar o valor de uma obra de arte é algo difícil por ela ser algo tão subjetiva, mas é 

possível tentar uma proposta que define alguns parâmetros que irão auxiliar nessa 

tarefa, não no sentido de ditar que uma seria melhor ou pior do que outra em 

comparação, mas na ideia de ser uma ferramenta que ajuda a compreender e não 

julgar. O sistema faz uma avaliação através de quatro eixos: o Emocional, que é como 

a obra transcreve e dialoga com os sentimentos; o Técnico, que é a justificação e a 

polidez no aspecto técnico de como a obra é executada; o Eixo Social, sendo como 

uma obra se relaciona com as estruturas sociais; e o aspecto da História da Arte, que 

talvez seja o mais difícil de trabalhar por necessitar de um certo distanciamento da 

obra. (COMO TER..., 2018) 

É possível por meio desse sistema tentar enxergar as intervenções realizadas na 

escola por meio da classificação do eixo social, levando em conta o contexto ao qual 

ela está inserida, sendo uma escola pública aonde diversos alunos de baixa renda 

estudam. Para ampliar o debate também é possível citar o grafite, que por vezes 

também entra nessa perspectiva de eixo social e também o muralismo, o qual 

influenciou muito esses estilos de representação artística. 

Para Erinaldo Alves do Nascimento, da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), o trabalho em classe pode ser iniciado com base em 
duas perguntas: "Desde quando as paredes ou os muros são usados 
como suporte de uma criação visual?" e "Quando o grafite passou a 
ser considerado modalidade de arte?". Com isso, além de aprenderem 
que essa arte não foi bem-vista na época de sua criação, os jovens 
podem ser apresentados ao muralismo - movimento importante no 
modernismo brasileiro e latino-americano que usava o muro como 
suporte e tem como protagonistas o brasileiro Di Cavalcanti (1897-
1976) e o mexicano Diego Rivera (1886-1957). (O GRAFITE..., 2012)  
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Levando em conta como as intervenções artísticas podem aproximar as pessoas da 

arte em si, ajudando a tirar a ideia de que ela só pode ser feita ou apreciada por uma 

pequena minoria privilegiada, é possível que haja de fato um aumento no interesse da 

população para com a arte, além da ressignificação do espaço. O foco de estudos e 

pesquisas maior neste trabalho foram as invenções em escola, apesar de ter havido 

um breve diálogo sobre as intervenções artísticas nas ruas, porém é importante 

analisar como a arte pode ser implementada em conjunto com diversas formas de 

arquitetura, urbanismo, paisagismo e design de interiores, trazendo uma nova forma 

de perceber a cidade, que por vezes tende a ficar demasiadamente cinza e incapaz 

de acolher a sua população, sendo ainda pior nos grandes centros urbanos. 

O experimento social do parque pop-up em Garema Place, localizado em Canberra, 

Austrália e projetado pela CONTEXT Landscape architects em outubro de 2016, é um 

exemplo da arte sendo usada como ferramenta de transformação de equipamentos 

comunitários, em conjunto com outras medidas, para transformar um espaço público, 

a fim de trazer as pessoas para circular e permanecerem por mais tempo no parque. 

O experimento durou por oito dias, comparando a permanência das pessoas no 

espaço antes e durante as intervenções, chegando em resultados impressionantes, 

com um aumento de 247% de permanência no local e 190% mais transeuntes em 

comparação com um índice anterior de que apenas 3% de pessoas que passavam 

pelo local e acabavam por permanecer nele, além do número de grupo de amigos, 

casais e crianças que também aumentaram consideravelmente. (SEIS..., 2017) 

 

Imagem 31: Garema Place antes das intervenções. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/806518/seis-estrategias-acessiveis-para-ativar-o-espaco-urbano Acesso 

em: outubro de 2020. 
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Algumas das estratégias adotadas para a revitalização do espaço foram adicionar 

cadeiras soltas com cores vivas pelo espaço, a adição de grama para dar mais vida 

ao local, a melhoria da iluminação e até mesmo a adição de uma minibiblioteca para 

que as pessoas pudessem ler no parque. Também houve o envolvimento comunitário 

para ajudar nas intervenções, sendo contratadas costureiros (as) locais para tricotar 

peças coloridas para envolver as árvores, além da pintura dos ladrilhos a qual 

inusitadamente alguns transeuntes pararam para ajudar, dedicando parte de seu 

tempo para auxiliar no projeto. 

Um dos elementos pop-up mais atraentes para as crianças foi 
definitivamente a implementação de cores vivas no espaço antes cinza. 
Os ladrilhos no piso que cercam as árvores foram pintados de várias 
cores, e costureiros (as) locais foram incentivados a "bombardear as 
árvores de tecidos" para "criar um ambiente que parecesse mágico e 
seguro", de acordo com June Boxsell, gerente de marketing da Street 
Furniture Australia. (SEIS..., 2017) 

 

 

Imagem 32: Envolvimento comunitário nas intervenções. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/806518/seis-estrategias-acessiveis-para-ativar-o-espaco-urbano Acesso 

em: outubro de 2020. 
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Imagem 33: Criança brincando em volta da árvore com cores vivas. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/806518/seis-estrategias-acessiveis-para-ativar-o-espaco-urbano 

Acesso em: outubro de 2020. 

Em meio a tantos problemas sociais, econômicos e urbanísticos que permeiam a vida, 

tanto em grandes centros urbanos, quanto em cidades do interior, seria impossível   

supor que a arte, ou pequenas intervenções por si só, possam resolver todos esses 

conflitos, e de fato nem devem ter tal pretensão, porém é importante que elas sejam 

vistas como uma ferramenta a ser utilizada pelo poder público, dando oportunidade 

para artistas  locais desenvolverem seus trabalhos a fim de trazer mais cor e mais vida 

para os espaços em que habitamos, buscando cada vez mais acolher e propagar o 

bem estar para as pessoas das mais diversas classes sociais ao invés de exclui-las. 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/806518/seis-estrategias-acessiveis-para-ativar-o-espaco-urbano
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6 ANEXO I – FOTOS DO PROJETO 

 

 

Imagem 34:  Pintura da praia. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Imagem 35: Eu e o Koki tentando ligar a lixadeira. Fonte: Foto por Leandra Evangelista. 
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Imagem 36:  Pintura da casa no rio. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Imagem 37:  Pintura do peixe. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Imagem 38: Pintura do barco. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Imagem 39: Planejando e explicando para as crianças. Fonte: Foto por Leandra Evangelista. 
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Imagem 40: Reunião do mutirão de intervenções. Fonte: Foto por Letícia Freires. 

 

 

Imagem 41: Pinturas no pneu. Fonte: Foto por Letícia Freires. 
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Imagem 42: Supervisionando as pinturas no pneu. Fonte: Foto por Letícia Freires. 

 

 

Imagem 43: Pinturas no pneu II. Fonte: Foto por Letícia Freires. 
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Imagem 44: Pinturas da arvore. Fonte: Foto por Letícia Freires. 

 

 

Imagem 45:  Plantinhas na árvore. Fonte: Foto por Letícia Freires. 
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Imagem 46: Koki fazendo/supervisionando as pinturas. Fonte: Foto por Letícia Freires. 

 

 

Imagem 47: Crianças pintando o muro externo. Fonte: Foto por Letícia Freires. 
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Imagem 48: Ivana ajudando no paisagismo com as crianças. Fonte disponível em: 
http://www.faacz.com.br/portal/egressos-e-alunos-de-arquitetura-e-urbanismo-ajudam-a-revitalizar-escola-

de-aracruz/ Acesso em: outubro de 2020. 
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A MOÇA DOS ÓCULOS DE JASMIM 

2019 

 
Arquitetura modernista na cidade 

E Pixos roxos no muro amarelo. 

Nem mesmo o caos sonoro das ruas 

Tiraria o brilho daquele dia 

Em que vi a moça dos óculos floridos. 

 

Com seu vestido de bolinhas brancas 

E seus brincos dourados de Saturno, 

Cabelos castanhos curtos 

E grandes óculos redondos, 

Ela desce o morro para o mercado. 

 

Caminhando vagarosamente 

Com o azul do céu ao fundo 

E o reflexo das flores em seus óculos, 

Vindas de um jardim que dividia a calçada, 

Adornado de várias flores de Jasmim. 

 

A medida que ela andava, 

As flores passavam por seus óculos, 

Surgindo por cima dos aros inferiores 

E subindo por toda a superfície de vidro, 

Porém ao subir, elas não encontravam um fim. 

 

As flores planavam para fora da armação 

E a medida que ela vinha em minha direção, 

Um rastro de flores se formava no céu, 

Dançando como uma serpente branca 

Voando em direção a lua nova. 
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Alguém grita de dentro de um carro 

E me distraio com a cena por um segundo, 

Sinto o vulto da moça passando ao meu lado 

E viro rapidamente, não encontrando nada, 

Exceto por um jasmim que peguei no ar. 

 

 

 

 

Deixo aqui este meu poema fortemente inspirado na arquitetura, além de um grande 

obrigado mais uma vez a todos que me ajudaram de alguma forma a finalizar este projeto e 

meu curso, fim! 

 

 

 

 


