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2006 foi o ano em que propus ministrar a disciplina intervenções Urbanas com a in-
tenção de iniciar, no Departamento de artes Plásticas, um debate mais sistemático e 
há muito desejado em nosso meio. a idéia era reunir artistas e outros pesquisadores 
para colaborar na reflexão e atualização do que tradicionalmente se convencionou 
denominar arte Pública. 

Sabemos que nos últimos 40 anos esse debate tem sido intenso em outros meios 
como o americano e o europeu e que, entre nós, as poucas reflexões existentes ainda 
não se encontram reunidas, disseminadas, nem formam um corpo teórico de fácil 
acesso para a pesquisa. 

no convívio com artistas de várias gerações, inseridos ou não no contexto acadêmico, 
percebemos cada vez mais o interesse no desenvolvimento de reflexões voltadas para 
os fluxos intensos e tensos das cidades, seus modos de organização e crescimento e o 
conseqüente impacto no cotidiano das pessoas. Para o artista a cidade é campo aber-
to, fonte de debate e lugar para ações de natureza política e engajada. nesse contexto 
a prática transdisciplinar se torna ferramenta para a reflexão e a construção da arte. 

a disciplina intervenções Urbanas tem como característica a parceria com artistas e 
teóricos estrangeiros para o encontro, no Departamento de artes Plásticas, de pes-
quisadores da pós-graduação de várias áreas da Universidade. Para esse primeiro 
trabalho nosso convidado foi o artista antoni Muntadas, cuja obra vem enfocando sis-
tematicamente a cidade, suas formas de controle e produção do medo. 

Publicamos agora, nesta edição da revista arS, o dossiê que desenvolvemos naquele 
momento com projetos de intervenções de artistas participantes do curso e artistas 
convidados, criando assim diferentes perspectivas de entendimento dessa prática em 
nosso contexto. entre eles estão os artistas ricardo Basbaum, Louise ganz e eduado 
Srur, que realizaram nos últimos anos inúmeras intervenções em diferentes cidades 
do Brasil e do exterior.



Uma segunda edição da mesma disciplina foi realizada em 2008 com a parceria e 
colaboração de diversos profissionais de distintas áreas. nessa versão propusemos 
ter a cidade de São Paulo como objeto de estudo e analisar suas formas de desenvol-
vimento e organização. Para isso estabelecemos uma nova parceria com o artista an-
toni Muntadas, professor do Visual arts Program do Mit – Massachusetts institute of 
technology, com o Centro Cultural São Paulo e com o Fórum Permanente de Museus. 
a disciplina se realizou com o encontro dos alunos do Mit e do CaP em São Paulo 
durante uma semana intensa de trabalho, quando realizamos inúmeras palestras e 
visitas pela cidade. os projetos desenvolvidos nessa disciplina foram publicados no 
site do Fórum Permanente http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br.

em ambas as edições, essa disciplina teve o apoio da FaPeSP e da Pró-reitoria de 
Pós-graduação, além da colaboração de vários profissionais da USP.

Profa. Dra. ana Maria tavares
Docente do Curso de artes plásticas eCa/USP
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