
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ARTE E COMUNICAÇÃO: COMO OS ARTISTAS SE COMUNICAM COM A CIDADE
CONTEMPORÂNEA?
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: ARTES VISUAISSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARCELO ERICK DE ALMEIDAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCOS RIZOLLIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): EDSON TAKIMOTOCOLABORADOR(ES): 



RESUMO: 

O artigo em questão, em nível proposto de iniciação cientifica apresenta como 

propósito principal o estudo e analise das manifestações artísticas realizadas no 

espaço urbano, definidas como intervenções urbanas. As informações coletadas, 

selecionadas, analisadas e integradas possuem como finalidade responder a esse 

objetivo central. O artigo foi iniciado, por intermédio de uma dissertação introdutória, 

nele é descrito todo o processo de desenvolvimento e as transformações da arte 

através dos tempos, chegando á produção da arte urbana, logo a seguir são 

apresentados o objeto e problema dessa pesquisa cientifica, junto com os métodos 

que foram abordados durante o processo de estudo. Logo em seguida é apresentado 

o desenvolvimento do trabalho. Posteriormente serão descritas as biografias dos 

artistas Eduardo Kobra Eduardo Srur e Os Gêmeos explicando suas características, 

estilos e influencias. E por fim a conclusão que o jovem pesquisador alcançou durante 

esse processo de pesquisa, descrevendo os conhecimentos adquiridos, assim como 

sua analise pessoal junto com a resposta da pergunta central que foi iniciada no pré-

projeto de pesquisa e foi a base para todo o desenvolvimento desse artigo, que seria, 

“como os artistas se comunicam com a cidade contemporânea?”. 
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INTRODUÇÃO: 

Arte (do latim ars, significando técnica e/ou habilidade) é uma manifestação humana 

desenvolvida em razão da necessidade do homem em comunicar algo para alguém, 

para isso utiliza-se de elementos intrínsecos ao ser humano como as percepções, 

emoções e ideias de forma a estimular essas instâncias da consciência humana 

provocando dessa forma algum impacto em relação ao espectador e garantindo um 

significado único e diferente para cada obra.  

Contudo, a arte como conhecemos hoje, passou por profundas mudanças desde os 

primórdios até os tempos atuais, mudanças estas, que provocaram o fim de períodos 

clássicos como o Renascimento e o surgimento de novos movimentos artísticos cujas 

vertentes artísticas ampliaram o conceito de arte e não arte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica


No entanto, essas modificações que redefiniram o que conhecemos como arte não 

devem ser consideradas obra do mero acaso. Existem vários momentos das histórias 

que contribuíram para essas alterações, através, dos tempos. 

Com a passagem da era medieval para a idade moderna surgiu o Renascimento, 

como modelo artístico dominante da época, que passa a elevar o status de arte ao 

colocar em destaque seu caráter intelectual e teórico, que antes era reduzida somente 

a um mero artesanato funcional. É nesse momento que surge o conceito de “belas 

artes”. 

Com o desenvolvimento da revolução industrial, ocorreu uma alteração significativa 

na esfera social, que passa pela emergência de uma cultura urbana, onde é 

desenvolvido um novo sistema econômico baseado no consumo de bens materiais, o 

que inegavelmente distorceu o contexto social onde as artes operavam, em razão dos 

surgimentos dos meios de comunicação, que passaram a substituir as ‘belas artes” 

no campo sociocultural. Gradualmente, as tecnologias foram tomando a linha de frente 

do experimentalismo nas artes até ponto de muitos curadores terem abandonado as 

formas tradicionais de artes, pintura e escultura, por não considera-las 

contemporâneas (SANTAELLA, Op Cit.:14). 

Aos poucos foram surgindo vertentes como Novo realismo, Arte Conceitual, Arte 

Povera, Antiforma, Arte Ambiental, Body Art e Performance, que começaram a por em 

cheque o conceito até então proposto pelas vanguardas tradicionais sobre as 

fronteiras da arte e passaram a criticar os modelos até então considerados clássicos. 

E na atualidade, fora dos ambientes convencionais do sistema da arte como é que 

artistas vêm se comunicando com a cidade? 

Com que formas alternativas artistas contemporâneos conseguem expressar-se na 

cidade e se comunicar com os cidadãos? Conseguem resgatar, para atualizar, a 

tradição da arte em espaços cotidianos? 

Dessa forma surge como solução e prática artística no espaço urbano a intervenção 

urbana, que pode ser considerada uma vertente da arte pública, ambiental e urbana, 

que possui como principal função promover alguma transformação ou reação física, 

intelectual ou sensorial. A cidade deixa de ser, assim, um simples habitat ou lugar de 

produção e troca de bens materiais, para se tornar o centro dos confrontos e conflitos 



da cultura. A própria cultura torna-se objeto de consumo e exploração comercial 

(RAMOS, Op. Cit.:31). 

 

OBJETIVO:  

A pesquisa em nível de iniciação cientifica, possui como tema principal o estudo e 

analise de como os artistas da pós - modernidade se comunicam com a cidade, 

através de suas produções artísticas, a partir do estudo sobre 3 artistas 

intervencionistas urbanos Eduardo Kobra, Eduardo Srur e OS Gêmeos, que apesar 

de suas recentes participações, já construíram um grande portfólio artístico, utilizando 

a cidade com suporte para suas obras, criando uma nova relação entre arte e público, 

onde as obras estão inseridas no cotidiano da população e não mais  no espaço fixo 

e reservado dos museus, exposições e galerias de arte. 

 

MÈTODO: 

Então, identificado um dos contextos da atual criatividade humana (a Arte Pública), 

aqui representado pela ação intervencionista de 03 artistas que vivem e atuam 

profissional e artisticamente na cidade de São Paulo e, apresentadas algumas 

perguntas que, como legítimos problemas de pesquisa, nos levarão ao conhecimento 

contemporâneo em arte, deveremos indicar os caminhos da pesquisa. Assim, 

metodologicamente: 

 

01) Investimento na pesquisa histórica e conceitual sobre a Arte Pública e suas formas 

de intervenção urbana 

02) Verificação da origem da Arte Pública no Brasil; 

03) Identificação das características mais gerais da Arte Pública, em sua relação 

primordial: artista - obra de arte - espectador; 

04) Breve determinação das biografias dos 03 artistas paulistanos relacionados à Arte 

Pública: Eduardo Kobra, Eduardo Srur e Os Gêmeos;  

05) Conhecimento, através de fontes diretas, das suas influências artísticas (estando, 

aqui, projetadas entrevistas com os artistas); 



06) Configuração (através de um próximo e atento acompanhamento criativo e 

produtivo) das técnicas, os procedimentos, as ferramentas e os métodos que são 

utilizados pelos artistas na execução de suas obras na cidade de São Paulo; 

07) Análise de quais espaços públicos possuem maior incidência dessas 

manifestações artísticas; 

08) Verificação de como os artistas interagem com espaço urbano e com a população 

o que, afinal, querem comunicar e o que, de fato, comunicam; 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Arte intervencionista, embora seja considerada por muitos uma manifestação recente, 

sua presença já era notada em diversos períodos da história humana.  

O homem pré-histórico já realiza suas primeiras gravuras e pintura nas paredes e tetos 

das cavernas, o império romano utilizava-se amplamente das pinturas em muros, 

como forma de repúdio a um morador, que na manhã seguinte ao ato da inscrição via 

os muros de sua casa marcados por palavras inscritas com carvão e piche.  

Graças à conservação da cidade Pompéia ocasionada pelas lavas do vulcão Vesúvio, 

hoje temos registros de inscrições realizadas nos muros desta cidade, onde se pode 

encontrar desde anúncios até recados de amor e manifestações políticas. A relação 

arte, arquitetura e cidade era, então, uma constante social. As formas devolvem-se 

umas a partir das outras (BOURRIAUD, 2009:30). 

McLuhan nos diz: 

“A ‘mesma’ mensagem, transmitida por dois veículos diferentes, não é nem pode ser 

a mesma: sua lógica estrutural e o efeito que produz no receptor são diversos 

(1971:64). 

Nesse cenário a cidade se torna um palco onde palavras de protesto contra o governo, 

poemas, reflexões filosóficas e desenhos da realidade são estampados em seus 

muros que servem cada vez mais como suporte para as grandes manifestações 

juvenis. 

 No Brasil embora em um nível mais controlado as influencies dos protestos que 

estavam acontecendo principalmente na Europa, já começavam a ficar evidentes, por 



isso os muros e paredes das cidades brasileiras ficaram saturadas pelas inscrições 

populares, que tinham como lema central a frase “Abaixo a Ditadura”. 

O grafite diferentemente das expressões populares da década de 60, desenvolve sua 

linguagem contemporânea nos Estados Unidos da América, demonstrando 

claramente a migração desses novos movimentos que antes prevaleciam isolados na 

Europa Ocidental.  

Com o decrescimento da ditadura militar na década de 70, as produções artísticas vão 

se desvinculando das manifestações políticas e passam a possuir um caráter mais 

poético lúdico. 

Os diversos estilos e a multiplicação dos grafites estão relacionados ao 

desenvolvimento técnico da tinta em aerossol.  

Esta tecnologia facilitou o transporte e o manuseio fácil do material para pintura, o que 

é fundamental para este tipo de atividade. O experimentalismo com a linguagem 

constitui-se em uma característica marcante das artes de vanguarda (SANTAELLA, 

2008:33). 

Os vagões de trens foram um importante suporte naquele instante para a produção 

da linguagem da arte urbana, possibilitando a difusão maciça do grafite, pois estes 

transportes circulavam pela cidade inteira e em suas periferias levando e trazendo 

novas informações.  

Em 1974 o movimento se consolida de vez, com uma linguagem mais elaborada 

utilizando recursos das artes.  

Nesses mesmos períodos foram regulamentadas leis severas contra a prática do 

grafite o que reduziu de certa maneira o bombardeio que a cidade e seus trens vinham 

recebendo.  

Ao mesmo tempo os artistas foram desenvolvendo novas técnicas que conseguiam 

burlar a repressão, é nesse momento que nascem os adesivos e os pôsteres-arte, ou 

lambe-lambes, como são denominados no Brasil.  

Hoje o grafite brasileiro é reconhecido internacionalmente como uma forma de 

expressão particular de qualidade.  

Ele possui características próprias, como o uso excessivo de cores, que reflete 

claramente a raiz do hip-hop, o qual se ajusta perfeitamente a plasticidade da 



expressão brasileira. Não se avança sem interpretar e avaliar o que já foi produzido. 

Essa dicotomia, no entanto, não é suficiente para tratarmos da complexidade dos 

processos criativos (SALLES, Op. Cit.:22). 

 

EDUARDO KOBRA: 

 

 

Eduardo Kobra é um artista seguidor da neovanguarda. Inicialmente começou com a 

pichação e o grafite e se diversificou pela cidade de São Paulo. Na década de 1990 

motivado pelo destaque da arte urbana, o artista cria o Studio Kobra, inspirado 

especialmente nos pintores mexicanos, e no design do norte-americano Eric Grohe. 

Beneficiando-se dessas influências Kobra instruiu suas características de artista 

experimentador, bom desenhista e hábil pintor realista para produção de suas obras.  

Um de seus grandes projetos são os Muros das Memórias, onde o artista busca 

transformar a paisagem urbana, por meio da arte e resgatar a memória da cidade, 

através de obras que aderem, interferem e sobrepõem cenas e personagens 

paulistanos das primeiras décadas do Século XX, fornecendo ao espectador uma 

comparação entre o clima romântico e nostálgico do passado, com a modernidade e 

agitação da pós modernidade. 

 

 

 



EDUARDO SRUR: 

 

 

Eduardo Srur, por sua vez, é um artista visual que começou sua carreira, com a pintura 

e, a partir de 2002, começou a investigar novas mídias como a fotografia, escultura, 

vídeo, com destaque para a intervenção urbana. Srur propõem um relacionamento 

mais amplo da arte com o mundo, promovendo a transformação do espaço público 

por intermédio de obras que alteram a paisagem e questionam o sistema social de 

forma crítica e bem humorada. É clara a preocupação do artista em relação aos 

patrimônios históricos, arquitetônicos e culturais dispostos na cidade. Por isso, há uma 

integração entre esses elementos e suas obras com o objetivo de produzir uma 

reflexão sobre o vínculo entre o cidadão e o espaço - e as possibilidades de 

modificação da paisagem urbana. 

 

OS GÊMEOS: 

 



Os Gêmeos iniciaram sua carreira a partir do grafite que realizavam no bairro do 

Cambuci, local onde cresceram. Contudo, à medida que foram desenvolvendo e 

diversificando suas produções artísticas tornaram-se uma das influências mais 

importantes no cenário paulistano, ajudando a definir um estilo próprio de grafite 

brasileiro. Para os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo, as inspirações de suas obras 

vem por meio de suas próprias maneiras de refletir a realidade e a fantasia que lhes 

rodeiam. Cada pequeno detalhe do mundo real/fictício de suas produções é baseado 

na cosmovisão dos dois artistas, que criam e produzem obras com misturas 

harmoniosas, cheias de fantasias e histórias cotidianas em forma de poesia – que 

possibilitam um sensível movimento entre o olhar sonhador dos artistas e suas críticas 

ao modelo socioeconômico vigente. 

 

RESULTADOS: 

Formação de um conhecimento amplo sobre as manifestações artísticas realizadas 

nos grandes centros urbanos, assim como sua origem, influências, características e 

estilos desenvolvidos até o presente momento. 

Através, do estudo minucioso realizado por intermédio das referências bibliográficas 

e pesquisas nos meios digitais, foi possível adquirir uma maior compreensão sobre as 

histórias dos 3 artistas Eduardo Kobra, Eduardo Srur e OS Gêmeos, que são objeto 

da pesquisa científica bem como suas características, estilos e principalmente as 

mensagens que procuram passar em através de obras. 

Por meio das entrevistas realizadas nos espaços públicos, o pesquisador pôde 

analisar qual é a opinião crítica que as pessoas possuem em relação à intervenção 

urbana. 

A pesquisa de campo realizada possibilitou observar as manifestações artísticas 

inseridas no espaço urbano, assim como as influências que possuem em relação à 

cidade e à população. 

E por fim a pesquisa proporcionou uma reflexão sobre a finalidade e a importância 

das intervenções urbanas como elementos democratizadores da arte e cultura. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A arte pública encontra sua originalidade justamente porque é acessível ao grande 

público. E, desse modo, determina um dos traços mais marcantes da arte 

contemporânea: a necessidade que o artista tem de comunicar a sua obra.  

 A arte urbana, algo entre a arte e a comunicação de massa, tem sido geradora de 

uma multiplicidade de experimentações artísticas, pesquisas visuais e propostas 

conceituais baseadas em questões originadas pelas diferentes linguagens das 

populações urbanas e pelas multiformes expressões contemporâneas. Bem assim: do 

circuito independente da arte aos contextos sociopolíticos. Pode-se objetivar que não 

existe apenas uma arte urbana, mas também uma arte popular, camponesa ou rural, 

que têm premissas, técnicas, finalidade, funções completamente diferentes (ARGAN, 

2005:76). 

Hora sendo conceituada como arte, hora sendo considerado um manifesto de 

comunicação, Arte Urbana em sua índole intervencionista sempre acompanhou a 

sociedade desde o inicio de sua formação, dessa forma influenciando seu sistema 

sociocultural vigente de maneira que os padrões pré-estabelecidos e considerados 

inalterados fossem questionados pela população.  

Consequentemente os espaços tradicionais como galerias, museus, salões de arte, 

espaços culturais e universidades, onde suas obras essas exibidas e prestigiadas pelo 

público, começaram a serem substituídos pelas paredes e muros de concreto que 

integram a cenário urbano, nesse momento a cidade torna-se uma tela sobre a qual 

os artistas de ruas produzem suas mais belas e inovadoras formas artísticas, que 

podem vir a serem observadas em toda a sua gloria. A cidade é o produto de toda 

uma história que se cristaliza e manifesta (ARGAN, 2005:244). 

Um aspecto a ressaltar é que arte intervencionista embora originalmente possua um 

caráter rebelde de interferência e manifestação expressiva, devido á visibilidade que 

essas formas de produções artísticas atingiram nas últimas décadas, sua aceitação e 

reconhecimento como parte da arte tradicional fora ascendido, proporcionando a arte 

urbana alcançar maior credibilidade em relação ao público, fazendo com que os 

artistas fossem convidados para irem aos os ambientes tradicionais destinados às 

exibições artísticas, para expor seus trabalhos ao público tradicional.  

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=354&cd_idioma=28555
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=354&cd_idioma=28555


Em um mundo cada vez mais dinâmico em constante transformação a intervenção 

urbana, surge como uma maneira encontrada pelos artistas para retirar as pessoas 

da sua rotina diária, despertando sua atenção por intermédio de obras artísticas que 

procuram principalmente interferir de forma impactante na realidade urbana onde a 

cidade se torna palco para arte e a arte se torna parte da cidade. 
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