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RESUMO: O artigo discute como as intervenções artísticas ajudam a utilizar e 

significar o espaço público de São Paulo e consequentemente tem influência na vida 

dos agentes transformadores, no cotidiano e na paisagem da cidade.  

 

INTRODUÇÃO 
As intervenções são um modo de expressão e de ocupação da cidade que 

colaboram para o uso do espaço público e a interação das pessoas com o meio 

urbano. As motivações para intervir na cidade são variadas, e se relacionam com a 

classe social, bagagem e a experiência urbana do agente transformador, e isso se 

traduz no meio escolhido para a expressão artística: enquanto alguns pretendem 

embelezar o ambiente outros querem causar incômodo.  

 

OBJETIVOS 
O presente artigo visa discutir como as intervenções artísticas ajudam a 

ocupar o espaço público de São Paulo, e como, consequentemente elas têm 

influência na vida dos agentes transformadores1, no cotidiano e na paisagem da 

cidade.  

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 Para a realização deste artigo, foram realizadas entrevistas e pesquisa de 

opinião, além da revisão de literatura. A metodologia foi escolhida tendo como base 

o livro A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências 

humanas (LAVILLE, 2008). 

Para conhecer o que a população de São Paulo entende sobre as 

intervenções e sobre o espaço público da cidade, foi utilizada uma pesquisa de 

opinião. As entrevistas foram feitas com agentes transformadores urbanos, 

praticantes de intervenções, assim é possível compreender melhor suas motivações.  

 

INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS URBANAS 
Intervir é interagir, segundo Wagner Barja (BARJA, 2008), usando a cidade 

ora como suporte ora como estratégia para causar reações diretas ou indiretas em 

quem transita pelo meio urbano. Todas as práticas intervencionistas estão ligadas 

																																																								
1	Aqui	serão	denominados	os	sujeitos	que	intervêm	na	cidade	como	agentes	transformadores.	
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ao conceito de efemeridade (MIGLIANO, 2013) e vínculo com o suporte (TAVARES, 

2010), pois todos dependem da cidade, que está em constante transformação. As 

intervenções lidam com a deterioração: os muros podem ser repintados, a chuva 

pode rasgar os cartazes, esculturas podem ser quebradas.  

As intervenções também têm o poder de construir novos lugares de interação 

urbana. Na verdade, a construção do espaço é mais uma ressignificação: trata-se de 

dar um novo sentido ao espaço, dessa forma tornando-o mais atraente para as 

pessoas. Outro poder das intervenções é mudar o sentido dos não-lugares (URSI, 

2014), lugares de passagem como passarelas, viadutos e estações de metrô.  

 

APROPRIAÇÕES DA CIDADE 
A cidade, enquanto construção social, é fruto da própria característica de ser 

um lugar que abriga diferentes pessoas e diversas práticas sociais. As intervenções 

nas ruas da cidade aparecem para resolver problemas sociais que o Governo não 

consegue resolver (JEZMO, MURILLO E ALLYSON, 2014). Sem muitas alternativas, 

o jovem da periferia busca uma forma de lazer e a encontra, muitas vezes, na 

agressão a cidade, uma forma de contornar a rigidez imposta pela selva de pedra 

(WAINER, 2009). As intervenções artísticas retomam o uso do espaço da cidade 

através da arte, mas a finalidade desta depende muito da bagagem urbana de quem 

a produz. Como ela será recebida também varia de acordo com quem observa. 

 

INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS E A CIDADE:  
O PONTO DE VISTA DOS AGENTES 
 Com a finalidade de compreender as motivações dos agentes 

transformadores e peculiaridades de cada uma das intervenções, foram 

entrevistados representantes de praticantes de intervenções em São Paulo.  

Quando perguntados sobre como começaram a praticar intervenções, as 

respostas revelaram a vontade de pertencer e aparecer na cidade, começaram a 

intervir para se encaixar em um grupo e/ou espalhar sua mensagem. Ao colocar 

suas mensagens nos muros esses agentes, em geral, não têm pretensão de 

conseguir nenhuma reação em específico, mas querem alguma reação, querem 

propor a reflexão.  
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Quando deparados com a questão da percepção do público leigo sobre a 

aparente legalidade do grafite e ilegalidade do pixo, os intervencionistas levantaram 

pontos importantes sobre o porquê isso ocorre, como o desenho do grafite ser mais 

facilmente assimilado pelas pessoas e, então, mais aceito que os pixos que tem 

letras de difícil leitura para leigos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pesquisa realizada teve início com a previsão que seriam encontrados 

dados atuais já prontos sobre a influência das intervenções artísticas urbanas na 

relação dos moradores com os espaços públicos. Isso não foi confirmado e o 

assunto se mostrou pouco estudado de forma cientifica, ainda sendo um campo 

aberto para mais estudos inovadores. As bibliografias também apresentaram 

recortes bastante restritos, enfocando apenas em um tipo de intervenção. 
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