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1 - RESUMO 

 

Nossa pesquisa busca analisar de uma maneira sucinta a intervenção de arte 

inserida no espaço urbano público, tendo como estudo de caso a Comunidade do 

Jardim Colombo, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo.Esta comunidade 

sofre a falta de alguns espaços públicos específicos e perde muito por não saber 

lidar com os espaços urbanos que ainda possui.  

O presente estudo terá como base teórica e prática os trabalhos comunitários 

realizados pela artista plástica Mônica Nador desde a década de 90 – alguns 

premiados e muitos financiados pela iniciativa pública e privada, com gestão e 

participação dos moradores. Os projetos consistem em desenvolver a pintura 

artística das fachadas das casas em comunidades tradicionais e bairros de periferia 

das grandes cidades, transformando habitação em Arte. Faremos uso também da 

experiência da arquiteta e urbanista Vera M. Pallamin, registrada em seu livro Arte 

Urbana. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

 

Problemas urbanos são uma constante na cidade. Sabemos que resolve-los 

não é tão fácil como muitos imaginam. Não basta querer afastar do centro uma 

população que não tem recursos financeiros ou simplesmente impedir a formação de 

novas favelas (afinal, hoje em dia, nelas estão presentes moradores da classe média 

e até abastados). É necessário refletir e participar na construção da cidade, em 

busca de melhores rumos.   

No Jardim Colombo, não existe um posto de saúde, muito menos uma escola, 

entre tantas necessidades. Em busca de um abrigo, as casas foram construídas sem 

planejamento, e a ocupação desordenada não previu áreas verdes e espaços 

públicos para equipamentos.  

Grande parte das pessoas não é alfabetizada, e muitas não concluíram o Ensino 

Fundamental, e empregam-se na economia informal, envolvendo-se inclusive com 

tráfico de drogas e prostituição. Para garantir a sobrevivência, muitos realizam 

trabalhos domésticos tais como limpeza e cuidado de idosos e crianças, e alguns, 

por necessidade, se dedicam a reciclar resíduos de diferentes tipos. 

Para melhorar este quadro, o ideal seria fazer uma mudança estrutural, com 



derrubada de imóveis e abertura de novos espaços para equipamentos institucionais 

e de lazer. Cientes que isso é impossível no momento, no ambito de uma iniciação 

científica, o mais propício seria começar trabalhando com o velho mesmo precário 

para molda-lo até que se enquadre as necessidades dos moradores. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO  

“A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte." 

(Titãs) – Arnaldo Antunes/Marcelo Fromer/Sérgio Britto 

 

A sociedade muitas vezes não valoriza a informação e a cultura. A arte é a 

capacidade de abstração, através da qual se dá o processo de hominização. A 

comida alimenta o corpo, mas não o espírito, e o ser humano precisa das duas 

coisas para ser "inteiro, não pela metade". "A arte pública, a arte que se faz no 

espaço público, o gesto, a intervenção, o evento, a instalação, o espetáculo, a 

apresentação, a arquitetura - que é, enquanto arte, pública por excelência - tudo isso 

exerce sobre o social preexistente um impacto, em que talvez a hegemonia seja 

confirmada ou desafiada, mas, mais importante que isso, em que algo do novo 

desse social passa a ter existência." (PALLAMIN, 2000, p.10). 

A arte não se vale apenas de grafismos aleatórios para enfeitar algo. Desde 

as pinturas rupestres registradas em cavernas do mundo todo, nós seres humanos, 

fazemos do desenho um desígno. Designar é determinar, é dizer como é, como não 

é, ou como queremos que seja. É, portanto, acima de tudo, manifestação de um 

conhecimento e de um querer. É projeto. Por isso desenhar traz esperança, alegria, 

novidades e surpresas. O contato com nossos verdadeiros desígnios, eleva os 

pensamentos e amplia os horizontes. 

 

4 - METODOLOGIA 

 

Realização de Mapeamento (Gegran, atualização pelo Google) e fotos do 

espaço urbano (comunidade mais entorno) marcando espaços públicos. 



Texto de Analise do mapeamento.  

Entrevistas (arquitetos, urbanistas, artistas e moradores).  

Visitas técnicas. Conhecer novas comunidades seus parâmetros de projeto, 

recolher dados, realizar comparações (pontos positivos e negativos), e elaborar 

gráficos e conceitos. 

 

5 - OBJETIVOS 

 

Entender a formação e o uso dos espaços públicos nesta comunidade, 

enquanto parte integrante da cidade, e conseguir identificar – e se possível 

minimizar alguns problemas, é um dos nossos objetivos. 

Pretendemos demonstrar que a ligação entre arte e espaço público pode trazer uma 

nova concepção de desenvolvimento tanto para as pessoas quanto para o lugar em 

que é proposta, minimizando problemas de ordem social e cultural, melhorando a 

situação do lixo e da conservação dos espaços de uso comum, e a qualidade de 

vida urbana. 

 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa está em andamento, não é possivel relatar considerações. 
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