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RESUMO 
 

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa em artes visuais com o            

objetivo de realizar intervenções artísticas em postes elétricos, instigando a          

percepção da cidade do interior de São Paulo, Bauru. Propomos um diálogo            

entre intervenções urbanas, arte pública e a caminhada como elemento          

estético sensível. A crescente globalização alinhada às novas redes sociais,          

desaguam na diminuição da contemplação do cotidiano, dessa forma, a arte           

pode exercer um papel crucial no desaceleramento e percepção da vida. Pintar            

um poste elétrico é abrir uma fissura na rua, é transformar um objeto             

invisibilizado em uma obra de arte que dê espaço de fala às questões sociais              

pouco exploradas, sendo o recorte deste trabalho às vivências da comunidade           

LGBT+, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, entre outros. Realizando        

entrevistas e observações em campo para termos mais clareza quanto às           

questões trabalhadas. Adentrando também as questões de representatividade        

da comunidade LGBT+ dentro de espaços culturais, efetuando uma exposição          

de registros das intervenções como fechamento desta pesquisa.  

 
Palavras-chave: Intervenção artística, representatividade LGBT+, pintura em       

poste, arte urbana, percepção urbana.  
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ABSTRACT 

The present work refers to a research in visual arts with the objective of              

performing artistic interventions in electric poles instigating the perception of the           

city of the interior of São Paulo, Bauru. We are proposing a dialogue between              

urban interventions, public art and walking as a sensitive aesthetic element. The            

increasing globalization, aligned with the new social networks, leads to a           

decrease in daily contemplation, thus, art plays a crucial role in the slowdown             

and perception of life. Painting an electric pole is to open a fissure in the street,                

is to transform an invisible object into a work of art that gives speech space to                

the little explored social issues, such as clipping of this work, the LGBT +              

community, lesbian, gay, bisexual, transgender, among others.We conducted        

interviews and field observations to clarify urban perception. Also addressing          

issues of representativeness of the LGBT + community within cultural spaces,           

making an exposition of records of interventions as a closing of this research. 

 

Keywords: Artistic intervention, LGBT + representativeness, pole painting,        

urban art, urban perception 
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INTRODUÇÃO 
 

Vivemos em ritmos acelerados, a cada passo, um universo se          

materializa ao nosso redor, porém estamos concentrados demais em nossos          

destinos, em nossos horários, e aos poucos, a vida vai passando, vai se             

acinzentando.  

Contrapondo a velocidade e a perda das cores, as intervenções urbanas           

rasgam os costumes frenéticos das caminhadas, prendem nossos olhos por          

alguns minutos e iniciamos um novo percurso interno, a materialização da           

visualidade e um novo percurso externo, um caminhar distinto.  

Intervenção urbana; arte que choca, acalma ou neutraliza. Propondo         

diálogo, ou denunciando quais são as vozes daquela cidade que estão caladas,            

ela não passa despercebida. A pluralidade das linguagens artísticas que          

encontramos nos murais, nos lambs, nas esculturas em praças públicas, nos           

dão pistas de que o termo utilizado é extremamente amplo, entretanto,           

trataremos neste trabalho sobre a intervenção em postes elétricos.  

Os estudos sobre intervenções urbanas não são novos, segundo a          

pesquisadora Vera Pallamin (2000), as relações entre a cidade e o cotidiano do             

cidadão estão diretamente interligadas quanto às produções artísticas e         

aspectos sociais de transformação. Sua pesquisa abrangeu estudos na cidade          

de São Paulo que datam de 1945 à 1998, é possível notarmos uma mudança              

constante das identidades, das vivências e das intervenções.  

Da mesma forma, o pesquisador Nelson Brissac Peixoto (1998), realiza          

estudos quanto às intervenções urbanas desde a década de 60, na cidade de             

São Paulo, constatando segundo ele, que é possível vivenciarmos uma          

experiência estética através de ruas, fachadas e monumentos, espaços         

capazes de proporcionar relações com o passado e o significado social e            

político dos lugares.  

 Vale ressaltarmos que nenhum dos dois pesquisadores abordam as         

questões da intervenção em postes elétricos, nem tão pouco, intervenções no           

interior do Estado de São Paulo, se atentando apenas à capital. Por conta             

disso, nos debruçamos em uma das bases de dados de pesquisa; Pathernon,            
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em uma busca avançada, com os termos “intervenção”, “arte” e “poste”. Não            

encontramos nenhum resultado que envolvessem à prática tratada neste         

trabalho, o mesmo ocorreu com as palavras “arte” e “poste elétrico”, dentro do             

mesmo banco de dados. Podemos observar que há uma carência acerca da            

investigação sobre a transformação do poste elétrico em um possível objeto           

artístico de potência social, principalmente dentro do interior do estado de São            

Paulo, mais especificamente a cidade de Bauru, local este que será realizado a             

pesquisa. 

A escolha do poste elétrico se deu, após uma reflexão sobre os objetos             

que estão sempre em nossos caminhos, e na cidade de Bauru, os postes             

elétricos encontram-se no canto da calçada próximo às ruas, locais          

despercebidos.  

Através das intervenções propostas, em postes, fazemos com que as          

pessoas parem para refletir sobre a arte, sobre suas relações com a vida e              

sobre a diversidade, tanto cultural quanto sexual.  

A poética presente nas intervenções já vem sendo trilhada desde 2016,           

em que a pesquisadora Mariane Santinello Longhi (2018) e autora desta           

pesquisa, realizou uma iniciação científica Cnpq sobre pintura em vestuário          

como forma de representatividade e arte, dessa forma, a materialidade será           

apropriada para uma esfera concreta, integrando-se à cidade de Bauru.  

 Para melhor aprofundamento teórico quanto às questões do caminhar         

em centros urbanos, percepções do homem contemporâneo, identidade e         

questões poéticas de produção, utilizaremos os estudos do Walter Benjamin          

(1994), Stuart Hall (2014), Regina Facchin (2003), o livro “Histórias da           

sexualidade: antologia” (MESQUITA; PEDROSA, 2017), entre outros.  

Após a compreensão teórica da intervenção urbana em relação ao          

caminhar, seus desdobramentos sociais e simbólicos, de preconceitos e         

representatividade pessoal e grupal de carácter cultural e sexual, os postes           

foram previamente esboçados como uma forma de diálogo. Os locais destas           

intervenções foram autorizados pela instituição Companhia de Força e Luz          

(CPFL).  

                                                                                                                                  12 



 

 

O desdobramento das intervenções foi acompanhado pela pesquisadora        

através de observações em campo em relação às mudanças da percepção           

urbana, além de comentários e movimentações nas redes sociais..  

Abordaremos os estudos teóricos em relação à arte urbana no primeiro           

capítulo, intervenções e sua força territorial. A arte urbana é uma ferramenta            

política de expressão, uma forma de exercer a voz, um acontecimento político.            

Uma atitude política que está nas vias da cidade, está aberta para o público,              

ganha força no momento que é vista, ou então, que é ocupada pelo olhar. 

Se estamos falando sobre arte urbana, o ato de caminhar faz parte do             

ato de descoberta da cidade, sendo um elemento já estudado dentro dos            

grupos dadaístas, surrealistas e situacionistas na história da arte. Estamos          

diante de uma obra de arte, dialogando com o próprio caminhar, também uma             

prática estética, mais um elemento a ser instigado  

Ao descobrir a cidade, nos deparamos com a ausência de          

representatividade da comunidade LGBT+, lésbicas, gays, bissexuais,       

transgêneros entre outros, temática do segundo capítulo. Um aprofundamento         

sobre as possíveis causas desse apagamento, questões que envolvem desde          

a repulsa à comunidade derivada da crença em relação à AIDs na década de              

80, proibição de afetividade no período militar, até as questões de poder            

simbólico que pairam sobre a contemporaneidade.  

Adentramos então às profundezas desse trabalho, utilização da prática         

de pinturas em postes, para expor uma problemática e fazer-se presente. Esta            

prática já fora utilizado por outros artistas e pesquisadores, como          

exemplificados no terceiro capítulo, porém, ainda é pouco utilizado nos meios           

urbanos.  

Este trabalho instiga a percepção urbana, as relações entre territórios,          

uma conexão de movimentos artísticos atemporais que se mesclam a fim de            

explicitar relações humanas, sociais e políticas. “Você me vê?” Marca o quarto            

capítulo, em que as práticas artísticas e poéticas são descritas e relacionadas            

com o meio social.  

Para finalizar este processo de relações entre territórios, realizamos a          

exposição de registros destas intervenções “Percepção urbana: conexões entre         
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territórios”, na Galeria Aquário, da FAAC/UNESP-Bauru, como demonstrado no         

quinto capítulo.  
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CAPÍTULO I 
 
 

Se a arte tiver alguma obrigação,  
que seja a de estar presente. 
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1. INTERVENÇÕES URBANAS E ARTE PÚBLICA 
 

Caminhando pelas ruas das cidades, nos deparamos com        

manifestações que mexem com nossas sensações, sejam agradáveis ou não,          

estas intervenções pertencem a uma atmosfera que marcam não só territórios,           

como também visões sobre o cotidiano.  

Seja em tinta, em cimento, em pedras, luzes entre outros, as discussões            

que emergem sobre as manifestações urbanas são ilimitadas. Esculturas         

históricas são frutos de recortes contextuais, assim como as próprias          

manifestações realizadas nelas através da prática do Pixo, vide Monumento às           

Bandeiras vandalizado em 2016, do artista Victor Brecheret 1953. Estamos          

sempre modificando a paisagem e exercendo vozes.  

Neste trabalho, não estamos tratando sobre limites legais da arte,          

embora durante o processo este foi respeitado, estamos propondo uma          

investigação poética sobre as relações da cidade, da representatividade de          

seus cidadãos em relação à percepção urbana.  

Pensar sobre arte urbana é acessar uma atmosfera simbólica sobre as           

vidas sociais presentes, é reconhecer aspectos imaginários que muitas vezes          

desaguam em “padrões culturais dominantes” (PALLAMIN, 2000, p.26),        

acarretando também uma exclusão das forças não dominantes, abrindo uma          

gama de interpretações e compreensões da cidade através das manifestações          

artísticas.  

Esta exclusão ligada à territorialidade é fruto de forças e relações de            

poder que envolvem não só as pessoas, como espaços públicos e estruturas            

artísticas já enraizadas. Desaguando em padrões culturais, adjetivados como         

“melhor” ou “mais avançados” do que outros, perpassando por estratégias          

sociais de desqualificações culturais dos demais grupos envolvidos        

(PALLAMIN, 2000).  

Essa desvalorização ocorre tanto em relação aos aspectos acadêmicos         

ligados à arte urbana, quanto em instituições culturais, como por exemplo; há            

uma pequena abertura dentro de instituições educacionais e cultuais para          

tratarmos sobre o assunto, estes conflitos ocorrem até mesmo dentro da           
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própria arte urbana como uma questão de territorialidade em que alguns           

integrantes expressam suas vozes sobre os outros. Estes integrantes         

pertencem a grupos, ligados diretamente ou não, que expressam seus valores           

ao público, momento que estes tomam consciência da expressão artística e           

colocam-na na cidade. 

O artista urbano transforma a cidade em sua própria tela, não se limita             

as próprias definições, transita pelo imaginário envolvendo as questões sociais          

e culturais. (SILVA, 2005).  

Neste contexto, as intervenções urbanas são expressões culturais e         

sociais realizadas para o público que pode interligar vivências, valores, além de            

explicitar fissuras sociais de desigualdades e ausência de visibilidade.  

Se as intervenções urbanas são arte pública que evidenciam as          

questões territoriais de voz, porque não as utilizarmos com viés de           

representatividade da comunidade LGBT+? Por que não utilizarmos a         

superfície urbana e sua invisibilidade para a prática artística como um diálogo?            

A partir dessas reflexões, sociais, políticas culturais e, sobretudo artísticas é           

que começamos a compreender a prática descrita neste trabalho.  

Segundo Silva (2005, p.25) “Assim, um dos principais objetivos da arte           

pública é estabelecer o diálogo com a diversidade [...]”, o autor explicita a             

relação entre a obra, a mensagem e os transeuntes, fazendo um paralelo com             

as múltiplas personalidades que estarão em contato com a arte pública.  

O artista que dialoga com as pluralidades, tem uma nova postura social,            

sai do seu ateliê para tornar a cidade parte do seu processo e das vivências               

conectadas. Dessa forma, ele busca formas para fazer da sua obra uma            

referência simbólica para os moradores e frequentadores do local da          

intervenção, consequentemente, da arte pública. (SILVA, 2005)  

Embora o autor dê exemplos sobre artes públicas executadas em metais           

e fundições, presentes no livro “Arte Pública”, 2005, é possível pensarmos nas            

intervenções urbanas dentro da arte pública, já que podemos traçar paralelos           

comuns entre as questões artísticas e sociais, tendo como base os dois            

pesquisadores já citados, Pallamin (2000) e Silva (2005).  
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A arte pública é também uma obra aberta, uma fissura no cotidiano das             

pessoas que transitam pela cidade sendo capaz de dialogar por meio das            

formas mais distintas imagináveis, e estabelecendo co-criações com os         

transeuntes que se relacionam com estas.  

“Olhar um objeto é mergulhar nele” (PEIXOTO, 1996, 150). Dessa forma,           

nossa visão está sempre relacionada às diversas perspectivas que atribuímos          

a tudo que vemos, pessoas, objetos ou paisagens. É fazer parte destes e ter              

dentro de nós uma troca de informações para com estes objetos, visões e             

localizações destes no mundo.  

Nelson Brissac Peixoto (1996) apresenta, a escultura do Richard Serra,          

Shift (1970), como uma forma de atribuirmos sensações através da          

contemplação do objeto, uma vez que este ganha outras interpretações de           

acordo com a distância que o transeunte interage com a obra, modificando a             

percepção da obra a partir do caminhar. É necessário deixarmos claro que são             

concepções e poéticas artísticas distintas das que estão sendo aplicadas neste           

trabalho, entretanto, quando estamos falando sobre percepção em relação à          

arte e arte pública, estamos lidando com camadas de processos artísticos que            

dialogam.  

Traçando um diálogo entre as múltiplas interpretações e concepções das          

múltiplas obras públicas, nos deparamos com outro elemento: os transeuntes          

que compõem estas percepções distintas e suas relações com as diversas           

expressões artísticas que compõem as camadas da obra aberta.  

Para ver e fruir uma intervenção urbana é precisa caminhar  

 
As ruas são a morada do coletivo [...] Para esse ser coletivo, as             

tabuletas das firmas, brilhantes e esmaltadas, constituem decoração        

mural tão boa ou melhor que o quadro a óleo no salão do burguês; os               

muros com “défense d’ afficher” (proibido colar cartazes) são sua          

escrivaninha, as bancas de jornal, suas bibliotecas, as coisas de          

correspondência, seus bronzes, os bancos, seus móveis do quarto de          

dormir, e o terraço do café, a sacada de onde observa o ambiente.             

(BENJAMIN, 1994, p.194) 
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Walter Benjamin descreve o Flâneur como uma forma de perceber a           

cidade moderna. Resgatando o termo usado inicialmente por Charles         

Baudelaire, como uma personagem que vaga pela cidade contrariando a          

própria modernidade, a figura do flâneur (figura 1), marca o pensamento           

moderno e a relação do sujeito com as ruas, com a cidade e no caso, Paris do                 

século XIX.  

 
Figura 1 – De Louis Huart, Physiologie du flâneur (1841) 

 
Fonte: procrastinationoxford.org 

 

O ato de contemplar, caminhar pelas ruas sentindo seus pés nas rochas,            

tão calmamente como se estivesse levando uma tartaruga a passeio. É olhar            

para as mudanças que golpearam a vida através da industrialização. Ficar           

pasmo pelo lampião de gás que projeta a sombra no chão. Através dessa             

prática se percebem os industriais, os artistas e as histórias da cidade. O artista              

admira a coluna de um templo babilônico, não dando à mesma atenção as             

chaminés das indústrias, pensando nas diferenças das linhas, da força, o que            

no futuro, vai se admirar os vestígios das chaminés industriais aos mesmos            

modos dos vestígios das colunas do templo (BENJAMIN, 1994).  

                                                                                                                                  19 

https://procrastinationoxford.org/


 

 

Assim como na imagem acima, um observador que está a todo momento            

investigando seus passeios, as paisagens, objetos e sentimentos que o          

cercam.  

O flanador é um estudioso. Sobre essa figura, Larousse no século XIX            

se pronuncia:  

 
Seu olho aberto, seu ouvido atento, procuram coisa diferente         

daquilo que a multidão vem ser. Uma palavra lançada ao acaso lhe            

revela um daqueles traços de caráter que não podem ser inventados e            

que é preciso apreender ao vivo; essas fisionomias tão ingenuamente          

atentas vão fornecer ao pintor uma expressão com que ele sonhava;           

um ruído, insignificante para qualquer outro ouvido, vai atingir o do           

músico e lhe dar a idéia de uma combinação harmônica; mesmo ao            

pensador, ao filósofo perdido em seu devaneio [...] (LAROUSSE, 1872          

p.436, apud BENJAMIN 1994, p.334 ). 

 

O ato de flâneur é se perceber como parte da cidade, ao mesmo tempo              

em que essa integração desagua em nós mesmos. É um ato político, artístico e              

poético. Para perceber-se cidade é preciso olhar, entrar no objeto, é preciso            

caminhar para ver este objeto, é preciso que algo atraia este olhar, esta             

caminhada, essa interação. ,  

Aqui chegamos à intervenção urbana na arte pública, que neste trabalho           

não atrai apenas o olhar, mas questiona quais os olhares estão atentos sobre a              

cidade.  

 

1.1 CAMINHAR PARA PERCEBER 

Nossa visão sobre as coisas se inicia no momento que caminhamos. O            

andar é um elemento essencial para a compreensão do que ocorre ao nosso             

redor, e também um elemento já muito explorado dentro dos movimentos           

artísticos.  

Desde o início do século 19 o caminhar foi experimentado por grupos            

distintos como uma forma de antiarte, sendo uma tentativa de fugir dos pontos             

já conhecidos e contemplados socialmente, percebendo outras nuances da         
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cidade. Para os dadaístas, visitar lugares de dessacralização da arte, foi uma            

forma de unir o cotidiano ao sublime. Lembrando que o palco da primeira ação              

dadaísta foi justamente a mesma cidade moderna que abrigou o início da            

atitude do flâneur, Paris. O movimento dadaísta elevou a tradição da flânerie, à             

operação estética. (CARERRI, 2002). 

Os dadaístas não interviam no local, eles levavam os artistas através           

das investigações daquilo que faziam, nada. A exploração do ato de andar sem             

ter uma necessidade de modificação ou de criação, um andar banal, abriu um             

discurso em relação às pesquisa freudianas do inconsciente da cidade,          

desaguando em temas que seria posteriormente seguidos pelos surrealistas,         

letristas e situacionistas, sendo também uma das influências da land art.  

Em 1924, dadaístas parisienses organizaram uma deambulação que foi         

capaz de percorrer zonas inconscientes da cidade abrindo espaço para outras           

relações. Um dos artistas desse grupo era o pesquisador e escritor André            

Breton, que após caminhar e conversar por vários dias consecutivos entre os            

sonhos e a vida consciente, escreveu em seu retorno, o Primeiro Manifesto do             

Surrealismo. (CARERRI, 2002). 

Agora o objeto de investigação não era a cidade, mas sim os espaços             

vazios entre ela. Um resgate aos arquétipos primitivos, um ser autônomo de            

profundas possibilidade e perda do consciente afim de caminhar         

desordenadamente. Estas atitudes e investigações foram se desdobrando        

entre dadaístas e surrealistas, se transformando em práticas de conhecimento          

sobre o inconsciente da cidade. Em que podemos ter diversas surpresas sobre            

a cidade, e estar abertos a todas elas. Dessas deambulações foram nascendo            

também a intenção de formações de mapas em relação às diferentes           

percepções sobre o ambiente.  

Os surrealistas acreditavam que os espaços urbanos poderiam ser         

atravessados pela mente, os dadaístas que a cidade poderia ser o espaço            

estético, operando através das ações cotidianas e simbólicas, convidando os          

artistas a abandonar as formas costumeiras de ações artísticas.  

Já os situacionistas começaram a criticar os surrealistas por não terem           

explorado a grande potência da transurbância dadaísta em se apropriar da           
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cidade como uma experiência estética, então começaram a explorar as          

potências das transurbâncias dadaístas em suas errâncias letristas e         

situacionistas, dando início à deriva.  

Deriva era uma continuação dos estudos dadaístas e surrealistas afim          

de compreender os efeitos psíquicos da cidade no cidadão. 

Com o desenvolvimento da deriva, compreensões subjetivas e afetivas         

da cidade, desaguamos no primeiro mapa psicogeográfico situacionista, La         

Guide psychogeografhique, 1957 de Paris. Um guia em pedaços, fragmentos,          

um mapa para perder-se. Realizado por Debord, relacionando os lugares às           

lembranças afetivas.  
Os situacionistas tinham encontrado na deriva psicogeográfica o meio         

com o qual despir a cidade, mas também com o qual construir um             

meio lúdico de reapropriação do território: a cidade é um jogo a ser             

utilizado para o próprio aprazimento, um espaço para ser vivido          

coletivamente e onde experimentar comportamentos alternativos,      

onde perder o tempo útil para transformá-lo em tempo         

lúdico-construtivo. (CARERRI, 2002, p. 98). 

 

O primeiro mapa psicogeográfico abrigava setas a serem seguidas pelos          

turistas, passando pelo crivo subjetivo do autor em que apontou neste guia as             

próprias paixões e afetos, determinando os relevos psicogeográficos. No         

mesmo ano publicou um segundo mapa psicogeográfico, ambos não         

apresentam indicações concretas de locais para visitar, são ilhas e setas, uma            

trajetória do vazio para ser preenchida pelas compreensões de quem está a            

deriva, um misto de lembrança e ausência.  

Além de compreender a cidade sob ópticas dadaístas e surrealistas, as           

derivas abriram caminho para a land walk, consequentemente a land art e as             

marcas que deixamos durante o ato estético desenvolvidos nas cidades. 

Na segunda metade do século 19, artistas enxergam no ato de caminhar            

uma maneira de intervir na natureza e dessa forma, promovem novas           

percepções e obras de arte, como por exemplo, as obras de Richard Long, em              

que o caminhar forma o próprio rastro na terra, marcando a terra com sua              

passagem, como demonstra na imagem abaixo (figura 2). 
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Figura 2 – Richard Long, A line made by walking, 1967 

 
Fonte: Tate Museum 

 

Na contemporaneidade há poucas aberturas para esse relacionamento        

com as ruas, as casas e as pessoas. Tudo é essencialmente fugaz, estamos             

em mais de um lugar ao mesmo tempo, estamos nas redes sociais, nas ruas e               

sendo projetados em telas de videoarte em bienais sem saber que estamos lá.             

As múltiplas conexões resultam em um apagamento progressivo da percepção          

da vida. 

Chegamos às raízes dessa investigação poética. Uma relação entre a          

transurbância e a deriva presente na história da arte, com o mesmo viés de              

perceber a cidade em contato com os pedestres. Tendo as intervenções           

urbanas uma forma de instigar as pessoas a deter mais atenção a cidade, não              

racionalmente, mas poeticamente como uma experiência estética.  

Uma mancha, uma mensagem, algo pelo caminho que prenda a atenção           

do transeunte, algo que floresça a vontade de percorrer a cidade com outros             

olhos. Que comece a pensar quanto a afetividade daquele local, podendo até            

mesmo, pensar em mapas psicogeográficos através das experiências.  
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         CAPÍTULO II 
 
 

Este território está manchado de 
vermelho e não é vermelho paixão 
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2. NOSSAS CIDADES SÃO TERRITÓRIOS MARCADOS 

 

Caminhando como uma questão política e estética observamos algumas         

problemáticas; Quem exerce essa postura artística? De quem é essa voz? Os            

muros com intervenções bem aceitas, dentro do senso comum, explicitam um           

artista, os muros com estéticas opostas, refletem outros contextos sociais e           

políticos.  

Dentro dessa variedade, dificilmente encontramos muros representativos       

em relação à comunidade LGBT +. Salvo exemplos realizados por demandas           

externas em temporalidades exatas, como por exemplo, a intervenção do          

viaduto realizada na cidade de Bauru como homenagem ao Assis Moreira Silva            

Júnior, advogado falecido em 2014.  

Assis Moreira Silva Júnior lutou pelos direitos humanos na cidade, foi           

conciliador do Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal Regional Federal, da             

3ª Região. Foi presidente e fundador da Comissão da Diversidade Sexual da            

Subseção de Bauru e da Comissão de Direito Homoafetivo e Diversidade           

Sexual do Instituto Brasileiro de direito da família em Bauru. Como mostra a             

imagem abaixo (figura 3), a intervenção fora realizada através da linguagem           

pictórica, representando as cores da bandeira da diversidade, se         

transformando em uma arte pública de visibilidade.  
Figura 3 – Viaduto Assis Moreira Silva Júnior

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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É indispensável falarmos sobre a comunidade LGBT+, ainda hoje,         

dentro de uma perspectiva identitária, como diálogo com a cidade e uma            

expressão de resistência. A própria linguagem da intervenção possibilidade         

esse diálogo. Para tanto, vamos contextualizar o movimento LGBT+ na história           

do Brasil.  

 

 

2.1 TERRITÓRIOS MAL DITOS  

Segundo a pesquisadora Regina Facchin (2003) o movimento        

homossexual, como ela mesmo denomina, teve sua primeira documentação na          

segunda metade de 1970. O movimento foi entendido como um conjunto de            

associações institucionais ou não, a fim de garantir o direito à orientação sexual             

não heteronormativo, ou então, reunir pessoas que compartilhassem das         

mesmas lutas políticas. Este movimento, para melhor compreensão, pode ser          

dividido por três momentos. 

O primeiro momento, em que temos o surgimento e a expansão do            

movimento dentro de uma possível abertura política, marcada entre o eixo           

Rio-São Paulo. Grupos se organizavam de forma antiautoritária, a fim de ter um             

alcance midiático, durante o processo, tiveram desentendimentos dentro do         

próprio movimento que se dissolviam e formavam outros grupos identitários          

com vertentes e associações políticas diferentes.  

Infelizmente o movimento teve seu apagamento no início da segunda          

metade da década de 1980. Marcando o segundo momento, com o           

aparecimento da AIDS e a manipulação simbólica e preconceituosa em relação           

à comunidade, denominada agora “peste gay”, o declínio.  

Vale dizer que Douglas Crimp (1987) já falava sobre análise cultural           

através da AIDS, como podemos ler no compilado Histórias da Sexualidade, do            

Museu de Arte de São Paulo - MASP, seu posicionamento questiona a            

exclusão de uma série de fatores também relacionados à doença que foram            

invisibilizados, como por exemplo, a contaminação através das relações         
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heterossexuais, compartilhamento de agulhas entre outras, fazendo com que         

todos os olhos se voltassem apenas para as relações homossexuais.  

Através deste apagamento e mal dizeres empregados à comunidade         

LGBT+, assistimos uma ausência bibliográfica de textos, pesquisas ou         

reflexões que marcam a década de 1980, como o apogeu e o declínio fatal do               

movimento.  

Já na metade da década de 1990, o terceiro momento do movimento            

começa a reatar os laços e a militância, através de participantes ativos em             

movimentos sociais que lutavam pela visibilidade e expressão na mídia, ao           

mesmo tempo em que o movimento respondia à culpabilização da AIDS. 

Mesmo reatando os laços da militância, é necessário esclarecimentos         

quanto ao cenário da ditadura hétero-militar que permeou desde o surgimento           

até o declínio fatal do movimento, tendo suas entranhas discursivas ainda           

presentes na contemporaneidade.  

Através da instauração de aparatos de violência no período da ditadura  

militar, assistimos a um preconceito moral. Os afetos e desejos de pessoas não             

heterossexuais foram motivos de segurança nacional neste período,        

considerados como imorais, evidenciando uma política sexual oficializada e         

institucionalizada pelos órgãos repressivos. Estas políticas variavam desde        

pedagogia das massas, como censuras e propagandas a favor da família           

heteronormativa até agressões físicas a homossexuais e travestis nas ruas.  

Entretanto, o cerne desta postura não era o extermínio desses grupos           

vulneráveis, em comparação com os opositores políticos, mas sim reforçar o           

estigma contra os homossexuais, tendo como função a invisibilidade dos          

corpos que reivindicavam e reconheciam sua liberdade e seus direitos.          

Desaguando em um terreno fértil para a criação de estigmas preconceituosos           

que assombram ainda a contemporaneidade.  (QUINALHA, 2016) 

Podemos constatar que a história do movimento LGBT+ é permeado por           

questões políticas, sociais e até mesmo de saúde pública que auxiliaram para            

um apagamento e estigmatização.  

A sigla que mais conhecemos hoje, “LGBT”, refere-se às denominações          

a cerca da orientação sexual e identidade de gênero. Sendo a letra “L”,             

                                                                                                                                  27 



 

 

representante das mulheres lésbica, mulheres que se relacionam sexualmente         

e afetivamente com outras mulheres. A letra “G”, representando os homens           

Gays, homens que se relacionam sexualmente e afetivamente com outros          

homens. A letra “B”, compreendida como pessoas, homens e mulheres, que se            

relacionam com ambos os gêneros e sexos. A letra “T”, entendida como            

representante das pessoas “trans”, englobando transexuais, travestis,       

trangêneros entre outros. Vale dizer que as discussões sobre gênero e           

transgeneralidade tem outros marcos e recortes históricos além dos         

apresentados. Neste trabalho estamos falando inicialmente sobre o movimento         

em relação a orientação sexual no Brasil, embora sejam questões que também            

esbarram em questões de gênero.  

Diante da resumido histórico sobre o movimento LGBT+, como um          

recorte que inicialmente temos em relação a homossexualidade e não às           

questões de gênero, nos deparamos com outro questionamento levantado por          

pesquisas atuais sobre arte e sexualidade: como engajar a arte em questões            

de representatividade e discussões sobre gênero e movimentos sociais?         

Segundo Ivo Mesquita (2017), ao responder uma pergunta parecida com esta,           

os artistas podem refletir em suas práticas agendas políticas e conspirações           

que se identifiquem, sendo a prática artística um elemento essencialmente          

político, uma vez que expressa um risco, uma crítica, uma possibilidade. Ao            

passo que, de igual forma, os museus e as instituições tenham visões            

acolhedoras e de difusão artística cultural.  

Portanto estamos diante de um conjunto de conceitos, assim como os           

emaranhados de fios que permeiam os postes elétricos, e como as conexões            

da nossa cidade, a intervenção urbana, a arte pública, o flâneur, a            

representatividade, a territorialidade e agora a questão institucional, como disse          

Ivo Mesquita, são essenciais para uma nova forma de pensar na arte, refletido             

no próprio trabalho de conclusão de curso, assim como a exposição que foi             

realizada dos registros e fotografias das intervenções expostos na Galeria da           

FAAC- Unesp Bauru, que será melhor explanada no final deste trabalho.  
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 CAPÍTULO III 
 
 

O concreto estava manchado de 
tinta, não tão manchado quanto as 

nossas vidas 
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3. ARTE PRESENTE  

Alguns artistas e coletivos já realizaram trabalhos semelhantes às         

intervenções realizadas neste trabalho. Temos como um exemplo, a artista Ana           

Cristina de Souza, de 49 anos que fez intervenções em postes elétricos contra             

a violência em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Moradores e comerciantes do             

local já faziam protestos e abaixo-assinados contra a violência, vendo através           

da arte outra forma de resistência e visibilidade da luta, presente na figura 4.  

 
Figura 4 -  Ana Cristina de Souza, pintura em poste, 2017 

 
Fonte: g1.globo.com  

 

Outro exemplo também é o artista Igor Mendes que em 2014, Joinville            

(SC), fez uma provocação quanto à justiça perante o senso comum, que muitas             

vezes favorecem atitudes criminosas por parte dos que se colocam como           

heróis (figura 5). 
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Figura 5 – Igor Mendes, pintura em poste, 2014 

 
Fonte: g1.globo.com 

 

Na imagem acima podemos observar uma pessoa sendo amarrada, logo          

em cima o questionamento “justiça” em que abrimos para diversas reflexos           

sobre quem o prendeu. Por que essa atitude? A pessoa que o fez, também não               

está cometendo outro crime? Vários são os questionamentos com os quais           

esbarramos ao nos depararmos com esta intervenção pelo caminho.  

Em 2013, outro grupo formado por estudantes do Instituto de Artes, uma            

empresa de arte e cultura fundado em 2012, em Teresópolis, Rio de Janeiro,             

realizou intervenções urbanas em postes pelo centro da cidade. Através dos           

depoimentos encontrados no Blog Portal Terê, fica claro que o grupo pretendia            

analisar as reações das pessoas que passam pelo local. Partindo da ideia de             

interação arte pública e intervenção urbana. Como podemos observar na figura           

6. 
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Figura 6 - Alunos do Instituto de Artes, pintura em poste, 2013 

Fonte: Portal Terê  

/portaltere.blogspot.com/2013/09/artistas-do-instituto-de-artes-realizam.html 
 

De igual forma, citamos um exemplo de intervenção que dialoga com as            

questões de presença na cidade e o caminhar. Trata-se da intervenção Globo            

Celeste (2013) em que a artista Lia Chaia vai distribuindo estes globos            

coloridos pelos percursos (figura 7). 
Figura 7 – Lia Chaia, Globo Celeste (2013) 

 
Fonte: Arte Reflexões  

www.ufrgs.br/artereflexoes/site/2017/04/09/faz-se-o-caminho-ao-andar/ 

É interessante pensarmos o caminhar e a arte pública através destas           

intervenções. Caminhar como parte do processo, envolvendo temáticas        

específicas de acordo com o ambiente da expressão artística. Um paralelo           
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entre os locais, as histórias, os movimentos artísticos e descobertas pela           

cidade.  

 

3.1. CONCEITOS EMARANHADOS  

Temos diante de nossos olhos um objeto urbano de pouca visibilidade: o            

poste. Este carrega elementos essenciais para o bom funcionamento na          

cidade, está presente nas calçadas, local em que os pedestres mais transitam,            

e mesmo assim, poucos o notam. A cidade é conectada, embora muitos            

estejam só, um é naturalmente uma influência para o outro, como toda vivência             

em comunidade. Há integração, mesmo que não seja notada. E esta integração            

vira poética, visão sobre a cidade.  

O poste elétrico é essencial à cidade, mas não é notado, assim como             

nossas pluralidades são essenciais e não são valorizadas, nosso caminhar é a            

chave para uma nova percepção sobre a cidade e esta percepção é            

engatilhada pela intervenção. 

Visão daqueles que andam e são surpreendidos pela intervenção,          

despertando em si um sentimento de procura em outros postes, uma vontade            

de caminhar e descobrir outros pontos da cidade. Um caminhar estético.  

Uma intervenção sobre o local com carácter representativo, já que esta           

intervenção carrega algo. Carrega um histórico de apagamento da comunidade          

LGBT+, de forma natural.  

Estamos conectados como os fios que prendem estes postes, conectam          

a cidade, nos ligam a vidas diferentes através da energia que transportam,            

através dos locais que marcam, através da nossa visão e compreensão, ou não             

compreensão, do que está diante de nossos olhos.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

Transformadores aos céus,  
olhem para o horizonte da rua,  

haverá uma fissura  
no meio do concreto  

e esta será arte.  
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4. VOCÊ ME VÊ? 

 

A partir daqui, passo a escrever em primeira pessoa, considerando que           

se trata de um relato da experiência do meu processo criativo. 

. Não é mais um poste.  

Estamos diante de uma fissura social, um objeto fruto da intervenção,           

uma consequência social e artística.  

A seleção dos postes, assim como o conteúdo que será apresentado,           

está fortemente atrelado com a minha percepção, como artista, em relação ao            

ambiente.  

Vivendo em Bauru desde os dez anos, apresento uma compreensão          

pessoal e subjetiva dos fatos da cidade que são complementados por meio de             

documentos, entrevistas e meu envolvimento através de grupos sociais de          

causa LGBT+.  

Optei por propor também um marcador através das redes sociais. Toda           

a intervenção recebe um adesivo, onde o transeunte pode acessar uma           

plataforma online passível de interação; a página do facebook “Percepção          

Urbana”, dessa forma, possibilitou um maior acesso às impressões das          

pessoas. 

Cabe deixar claro que eu optei por identificar as pessoas entrevistadas           

durante meu processo, seu nome, idade e ainda cidade e profissão, por            

considerar que esta é uma forma de dar visibilidade às mesmas e ainda porque              

as pessoas além de aceitarem participar da pesquisa, autorizaram e permitiram           

a divulgação de suas identidades e conteúdo do depoimento, assinando o           

termo de consentimento anexo ao final desta pesquisa.  
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4.1PROCESSO DE INTERVENÇÃO: EMPREGABILIDADE TRANS 

 

4.1.1 Escolha temática da intervenção  

No dia 30 de Novembro de 2018, a eleita Deputada Estadual Erica            

Malunguinho, primeira deputada estadual Trans, esteve em Bauru participando         

da roda de conversa “Contra Golpe Trans Paranaue” no Bosque da Unesp            

Bauru. Foi quando eu pude entrar em contato, com maior profundidade, com as             

problemáticas de representatividade e voz da comunidade Trans.  

Em uma das falas, a deputada pontuou o esquecimento das pessoas           

trans e a ausência destes em locais de convívio público, uma consequência do             

preconceito enraizado, falta de visibilidade e discussão acerca da questão.  

Iniciei então o processo de “contagem” literalmente, do número de          

pessoas trans que participavam dos mesmos ambientes que eu, mulher cis           

branca e classe média; universidade, parque público, espaços culturais entre          

outros espaços. Como esperado, o número de pessoas trans variou de zero a             

duas pessoas. 

O que mais chamou minha atenção foi à ausência de trabalhadoras e            

trabalhadores trans no centro comercial da cidade, consequentemente o alto          

número de mulheres e homens trans no meio da prostituição. Encontrei ali um             

elo evidente, a partir do qual senti a necessidade de expor esta problemática             

através da arte.  

Segundo estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transexuais         

(Antra), 90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Em            

contrapartida, não é possível afirmar o número correto de pessoas trans no            

mercado de trabalho, por dificuldades de apresentação de nome social. 

Segundo Keila Simpson, vice-presidente da ABGLT e presidente da Antra, em           

depoimento ao G1 publicada em 12/09/2017 "As travestis mulheres e homens           

trans que estão no mercado de trabalho não estão registrados com essa            

identidade de gênero. A maioria está registrada com o nome do seu RG",             

afirma na mesma matéria. 

Diante dessa problemática e em busca de locais de fala, entrei em            

contato com pessoas trans, militantes da causa na cidade de Bauru para            
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compreender de forma mais específica esta relação de falta de          

empregabilidade, para abordar estas questões através da intervenção urbana,         

segmento artístico marcado por questões de territorialidade, fala, discussão e          

exploração das questões pouco exploradas pelos próprios cidadãos da cidade. 

 

4.1.2.Espaços de fala e relações com a cidade 

Fez-se necessário o desenvolvimento de um roteiro para as entrevistas          

semiestruturadas que deram suporte para melhor compreensão da temática         

que fora discutida dentro da poética visual. As entrevistas ocorreram de forma            

online e/ou presencial. Pesquisa de campo, qualitativa, seguindo como modelo          

o esquema de entrevista presente no artigo “Transexuais:transpondo barreiras         

no mercado de trabalho em São Paulo” (2018), em que foram realizadas            

perguntas para melhor entendimento. Nesta pesquisa as perguntas foram         

realizadas com o intuito de dar voz e visibilidade às pessoas. Todas e todos os               

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido,        

anexado neste trabalho. Vide os Anexos. 

As perguntas abordavam questões vivenciais em relação a cidade de          

Bauru e as relações entre empregabilidade e marginalização da comunidade          

trans.  

A seguir, o roteiro das possíveis perguntas. 

1) Você é de Bauru? Já esteve nessa cidade? Foi bem recebida(o) ? 

2) Você já transitou pelo Calçadão da Batista? Como se sentiu nesse           

local? (pode contar algum fato específico ou uma sensação geral). 

3) Você exerce alguma atividade remunerada? Pode nos informar qual?         

Por que exerce essa profissão?  

4) O local onde você trabalha tem alguma política de empregabilidade          

Trans? Quantas pessoas Trans trabalham no mesmo local que você?  

5) Você se sente respeitada(o) em seu local de trabalho? Como foi a            

jornada até chegar onde está?  

6) Qual a sua visão em relação a falta de empregabilidade trans e a             

prostituição de pessoas trans? 
Quadro – Roteiro semi-estruturado – Autoria própria. (2019) 
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Quadro baseado no processo de entrevista do artigo “Transexuais:transpondo barreiras no 

mercado de trabalho em São Paulo?” (2018)” 

 ALMEIDA, Cecília B.; VASCONCELLOS. Victor A. 

 

A primeira entrevistada foi à professora Daniela Mourão, 42 anos,          

professora da Faculdade de Engenharia da UNESP, campus de Guaratinguetá. 

Tive a honra de conhecê-la em uma atividade desempenhada pela          

própria Universidade Estadual Paulista (UNESP-Bauru), sobre diversidade no        

Campus. Assim que apresentei a ideia da utilização da arte como ferramenta            

social de visibilidade trans e denúncia da problemática de falta de           

empregabilidade, ela mostrou grande interesse no desenvolvimento do trabalho         

e de pronto respondeu a entrevista de forma on-line. 

 

P- Você é de Bauru ou já esteve nessa cidade? Foi bem recebida? 

D - Sim, estive 4 vezes (em Bauru). As duas primeiras quando estava na  

graduação, no final da década de 90. Era articuladora estadual da Pastoral            

Universitária e não havia feito a transição. Fizemos encontros estaduais e           

nacionais no seminário de Agudos, só passamos rapidamente em Bauru para           

conhecer o centro e visitar a Universidade do Sagrado Coração. As duas            

seguintes foram em 2017, após a transição, quando fui dar palestras sobre            

transgeneridade. A primeira foi na FAAC para servidores e professores seguida           

de uma para alunos na parte exterior. Aproveitei para dar uma entrevista na             

rádio UNESP, onde em seguida ganhei uma coluna, e uma entrevista na TV             

UNESP para o programa Lugar de Mulher da UFRGS, que está no YouTube. A              

segunda foi para o curso de Psicologia que estava organizando um congresso            

nacional na UNESP. Nestas duas últimas vezes fui muito bem recebida e tenho             

contatos até hoje. 
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P- Você exerce alguma atividade remunerada? Pode nos informar qual? E  

porque exerce essa profissão?  

D- Sou professora na UNESP de Guaratinguetá, no Departamento de          

Matemática desde 2009. Trabalho na área de astronomia, que sempre foi uma            

área, junto com a física, me encantou. 

 

P- O local onde você trabalha tem alguma política de empregabilidade 

Trans? Quantas pessoas Trans trabalham no mesmo local que você?  

D- Não, por se tratar de uma instituição pública e as pessoas serem admitidas              

por concurso. Eu fiz a transição recentemente, muito após ser admitida. Por            

outro lado, temos um Grupo de Prevenção à Violência e uma Ouvidoria que já              

atendeu casos de transfobia. A UNESP é multi-campi e creio ser a única             

docente e servidora trans ainda. Há vários alunos trans, que aumentaram de            

número, após implementarmos a norma para o nome social. 

 

P - Você se sente respeitada em seu local de trabalho? Como foi a jornada  

até chegar onde esta?  

D- Sim, não tive problemas por enquanto. Mesmo a mudança para o nome             

social foi articulada pela própria instituição devido ao meu caso. Eu fiz            

bacharelado em física na UNESP de Rio Claro, mestrado em física na UNESP             

de Guaratinguetá, doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais no INPE          

de São José dos Campos, e Pós Doutorado na UNESP de Guaratinguetá, onde             

trabalho atualmente.  

 

P- Qual a sua visão em relação a falta de empregabilidade trans e a              

prostituição de pessoas trans? 

D- Em primeiro lugar é péssimo não haver estatísticas por parte dos órgãos             

públicos, como o IBGE, ou privados sobre a população trans. Creio que o             

quadro deva ser muito pior que os que as ONGs, dentro das suas limitações,              

se esforçam para levantar. A maioria das pessoas trans que conheço que estão             

minimamente empregadas, foram porque fizeram a transição tardia. Ou só          

conseguiram se formar e construir uma carreira porque aceitaram viver dentro           
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da cisnormatividade em estado de disforia. É muito triste ver a maioria com             

histórias de exclusão familiar, escolar, e do mercado de trabalho, em que,            

segundo o que já ouvi de uma delas, a rua é o lugar em que elas se sentem                  

"respeitadas" podendo ser e serem vistas como são. Há um forte estereótipo,            

que também tive de enfrentar, que pessoas trans são por natureza hiper            

sexualizadas e só servem para o mercado do sexo, e porque gostam. Eu, na              

minha condição de professora, vejo como obrigação pessoal e ética fazer o            

possível, dentro das minhas limitações, para reverter o quadro e trazer o            

mínimo de possibilidades para as pessoas trans que vierem no futuro.  

Quanto a possíveis sensações geradas pelo Calçadão da Batista, a          

mesma elucidou que sua passagem pela cidade fora rápida e conheceu           

apenas a Universidade UNESP. 

 

O segundo entrevistado foi Davi Mendonça, 23 anos, formado em          

Design Gráfico pela Universidade Estadual Paulista – UNESP Bauru. Militante          

da Esquerda Marxista, membro de grupos ativistas da cidade. 

 

P- Você é de Bauru ou já esteve nessa cidade? Foi bem recebido? 

D- Não sou de Bauru, vim para “cá” estudar. Acho que essa pergunta é              

complicada... Eu não fui mal recebido. Como qualquer pessoa tive espaços           

que fui bem tratado e outros não... Para mim qualquer resposta irei colocar o              

socialismo rsrs, porque tudo que vivemos tem relação. Me descobri na Unesp,            

tinha bastante crise, procurei ajuda no CPA, fui até la e o pessoal não              

conseguiu me auxiliar e me levaram de volta pra casa. Não é uma crítica a               

faculdade, eu entendo as coisas que acontecem, mas não deveria ser assim...            

Falta verba, contratação no CPA, tem horário pra ter crises rsrs, e os             

profissionais poderiam ter melhores formações, mas até isso são outras          

questões que envolvem o capitalismo. Falta recurso para ir além...  

 

P- Você já transitou pelo Calçadão da Batista? Como se sentiu nesse            

local ?  

D- Eu não vou muito nas lojas do Calçadão 
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P- Na Rui Barbosa? Nos pontos de ônibus? 

D- A, rola uns olhares estranhos, mas isso não é só comigo... Alguém que              

tenha alguma coisa diferente, as pessoas vão olhar... Não vou dizer que não             

machuca, mas eu entendo porque acontece.  

 

P-Você exerce alguma atividade remunerada? Pode nos informar qual? E          

porque exerce essa profissão?  

D- Eu estava fazendo estágio de design gráfico, minha área, e agora estou             

procurando trabalho... Minha família me ajuda... Consegui um freela de Bar           

tender.. É isso.  

 

P- O local onde você trabalha tem alguma política de empregabilidade           

Trans? Quantas pessoas Trans trabalham no mesmo local que você? 

D- O Bar da Rosa tem algumas pessoas LGBT, então tem mais facilidade de              

entrar la... O chefe perguntou se eu era uma “Ela” que virou “ele”, eu disse que                

sim, ele disse “Ahazzou”, isso deixa tudo mais leve. São pessoas legais la, mas              

é um trabalho como qualquer outro, deixa as coisas mais leve, mas ainda é              

uma exploração rsrs, dentro da realidade capitalista. Mas eu ainda estou           

melhor do que muita gente. Por isso que acredito no socialismo rsrsrs 

D- No estágio, foi uma experiência diferente... Porque as pessoas acreditam na            

Meritocracia, são boas pessoas, mas tínhamos visões muito diferentes, talvez          

tenha me faltado humildade, mas aprendi bastante coisa também... O que me            

marcou foi a época da eleição do Bolsonaro, quem iria votar nele, não dava              

nem pra conversar... Mas sempre conversávamos, e eu entendi que muitas           

dessas pessoas não são ruins, apenas compraram uma ideia... Não que           

pessoas ruins não existam, o Bolsonaro inflamou um ódio que já existia, mas             

nem todos são assim... 
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P- Qual a sua visão em relação a falta de empregabilidade trans e a              

prostituição de pessoas trans? 

D- Qual a minha visão...Nossa... Muito triste, é uma limitação, não que seja não              

digna, mas quando não é uma escolha, ai se torna algo triste. Mas essas              

pessoas não estão tendo oportunidade, isso faz parte do capitalismo... Minorias           

com os piores trabalhos, mais vulneráveis, para sustentar o sistema.  

 

P- E você imagina os motivos que levam as pessoas trans a procurarem             

esses empregos? 

D- A falta de opção mesmo, e por ser algo que já está relacionado a essas                

pessoas, acaba sendo um caminho mais fácil para uma inserção.  

 

P- Você conhece pessoas que foram para esse caminho? 

D- Conheço... As pessoas trans que conheço que tentam entrar em outros            

ambientes encontram muitas dificuldades para continuar dentro da instituição...         

Por exemplo, o próprio nome, as vezes é uma dificuldade, você vai responder             

sem seu nome? Vai ficar sem presença? E mesmo no trabalho, quando a             

pessoa trans é descoberta, ela começa a ser humilhada, ou não contratada, e             

com isso você está levando ela a qual cenário? Mas é mais fácil, mais barato               

contratar pessoas que já estão inseridas... Mas dentro do cenário público, a            

questão de concursos é uma boa opção, porque mesmo que algo ocorra,            

temos instrumentos para auxiliar na convivência com os demais colegas.  

 

 

Icaro Lune de Oliveira, 20 anos, estudante de Artes Visuais da           

Unesp-Bauru, foi o terceiro entrevistado.  

 

P- Você é de Bauru ou já esteve nessa cidade? Foi bem recebido ? 

I- Sou de Bauru desde que nasci. No geral não sinto que é uma cidade tão                

receptiva por ser um centro de comércio relativamente grande. As pessoas são            

mais reservadas. Em todos anos que moro aqui o lugar que me senti mais bem               
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recebido, principalmente com relação à minha identidade de gênero, foi sem           

dúvidas a universidade pública (UNESP). 

 

P- Você já transitou pelo Calçadão da Batista? Como se sentiu nesse            

local?  

I-Sim, transito por lá frequentemente. O sentimento geralmente é de ansiedade           

por medo que alguém perceba que não sou um menino cis. Hoje já tenho certa               

passabilidade, e posso andar um pouco mais tranquilo, mas o que me deixa             

triste é que as pessoas trans que não tem condições de pagar uma             

hormonização ou cirurgia sempre vão se preocupar muito mais com o           

julgamento incessante que vem dos olhares de grande parte população. 

 

P- Você exerce alguma atividade remunerada? Pode nos informar qual? E           

porque exerce essa profissão?  

I- No momento trabalho numa sorveteria apenas como freelance, mas já fui            

chamado pra entrevista em uma empresa bem conhecida em Bauru, a qual            

estou aguardando retorno. No momento continuo a atuar como auxiliar na           

sorveteria por falta de outras oportunidades mesmo, mas dei sorte de ter sido             

recomendado por um amigo para trabalhar lá, pois já enviei currículo pra cerca             

de 20 empresas esse ano, tendo retorno apenas da Paschoalotto. 

 

P- O local onde você trabalha tem alguma política de empregabilidade 

Trans? 

I- Não há nenhuma política de empregabilidade Trans em meu local de            

trabalho, e acredito que a grande maioria das empresas não tenha. Que eu             

saiba, também sou a única pessoa trans onde trabalho, mas isso volta àquela             

questão de que eu já sou visto como cis. Se não, nem sei se teria conseguido                

permanecer no emprego, pois o mercado de trabalho e as pessoas no geral             

não estão nem um pouco preparados pra receber pessoas trans. Uma das            

poucas exceções que vejo em Bauru é a empresa que citei antes, que tem              

como valor a Diversidade. Por esse motivo é a primeira opção de empresa que              
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o jovem LGBTQ+ busca aqui, e infelizmente nem todas cidades tem empresas            

que oferecem essa possibilidade. 

 

P- Você se sente respeitado em seu local de trabalho? Como foi a jornada              

até chegar onde esta?  

I - Me sinto respeitado, mas de certa forma não posso ter certeza do que meus                

colegas pensam sobre isso, pois não falo sobre minha transgeneridade no           

trabalho. Por ser "passável" não sinto necessidade, já que me reconhecem           

pelo gênero correto. Antes de trabalhar na sorveteria, eu era Jovem aprendiz            

numa loja de materiais de construção, onde o perfil da maioria dos funcinários             

era conservador. Não me arrisquei a falar que sou trans lá, pois LGBTQ+ eram              

motivo de deboche, e eu mesmo ouvia constantemente piadinhas e olhares           

tortos por na época eu ser uma "garota mais masculinizada". Fora isso já             

passei por uma situação onde tive que "me assumir" e acabou sendo muito             

constrangedor para mim. Meu pai havia acabado de chegar na sorveteria pra            

me buscar do expediente que já tinha acabado, e meu encarregado foi até o              

carro dele ver o que ele queria (estava escuro, e eu não vi que era meu pai).                 

Ele disse que "veio buscar a filha", e meu encarregado o dispensou, dizendo             

que não tinha nenhuma menina ali, e quando ele voltou pra loja e disse isso pra                

mim eu tive que explicar que a "filha" era eu. Nem fiquei pra ver a reação dele.                 

Logo após me explicar já fui embora de tão envergonhado. Fico feliz por me              

enxergarem como homem, mas infelizemente, pro resto da minha vida terei           

que ficar me explicando em situações como essa. 

 

P- Qual a sua visão em relação a falta de empregabilidade trans e a              

prostituição de pessoas trans? 

I - A minha visão é que isso é um ciclo; a pessoa trans quer um emprego pra                  

pagar hormônios e cirurgia, mas pra ter um emprego é preciso de escolaridade,             

coisa que não teve por causa do bullying e do preconceito. A única alternativa              

que a pessoa trans vê é a prostituição. O Brasil, ao mesmo passo que é o país                 

que mais mata pessoas trans, também é o que mais consome pornografia            

trans, o que mostra que o nossos corpos são comumente vistos como fetiche e              
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objeto de prazer, e isso faz com que a prostituição continue a funcionar. Para              

esse ciclo ser quebrado deve haver com certeza, a tão desprezada pelos            

conservadores, educação de gênero, para que as crianças aprendam sobre          

respeito. Eu tive a sorte de me descobrir trans na faculdade pública, um lugar              

que é muito mais acolhedor, por quê temas envolvendo LGBTQ+, feminismo,           

racismo, etc estão sempre sendo debatidos, diferente de escolas. Na sétima           

série eu via uma colega travesti sendo motivo de chacota e não a defendia, por               

quê nunca me explicaram o que era ser travesti, como tratar e respeitar uma              

pessoa assim. Eu só sabia que era algo ruim. Não sei se essa colega desistiu               

da escola e foi pra prostituição como grande parte da população trans. Não sei              

nem se ela está viva, mas se eu tivesse a consciência e o conhecimento sobre               

trangeneridade naquela época, com certeza teria a defendido com unhas e           

dentes. Devido aos tempos sombrios em que o Brasil passa, pode ser que essa              

educação demore a chegar, e infelizmente, o genocídio de pessoas trans vai            

continuar acontecendo, principalmente na prostituição. Por enquanto, a        

população trans deve continuar a resistir, reivindicando respeito à sua          

existência, para que mais empresas e projetos de educação e empregabilidade           

abram as portas para nós. 

 

 

A quarta entrevistada foi a Gaia Maria, 20 anos, aluna de História da             

Universidade Estadual Paulista UNESP - Assis, filha da Carla Patrícia Juraci de            

Melos, Coordenadora da Mães pela Diversidade-Bauru. 

 

P- Você é de Bauru ou já esteve nessa cidade? Foi bem recebida? 

G- Sim, eu sou de Bauru, mas no momento apenas passo alguns fins de              

semana na cidade, já que faço faculdade na Unesp de Assis. A minha             

recepção talvez tenha sido diferente, pois as pessoas da cidade          

acompanharam minha transição. No entanto, essa cidade não tem memória, e           

quando sentiram que não precisavam mais de mim a transfobia foi instaurada.            

A cidade se desenvolve em cima de muita transfobia, chega ser assustador a             

maneira como isso é naturalizado lá em Bauru. 
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P- Você já transitou pelo Calçadão da Batista? Como se sentiu nesse            

local?  

G- Passar pelo calçadão é sempre uma experiência horrível, todas as pessoas            

te olham como se você fosse um animal exótico. No início da minha transição              

isso me machucava bastante, hoje eu acho que criei uma carapaça que            

consegue resistir aos olhares dos cidadãos dessa cidade. 

 

P-Você exerce alguma atividade remunerada? Pode nos informar qual? E          

porque exerce essa profissão?  

G- Trabalho como freelancer em eventos, na parte de organização ou do bar.             

Mas nunca trabalhei com carteira assinada, também nunca precisei recorrer a           

prostituição para sobreviver, esse é um dos poucos privilégios que acúmulo. 

 

P- O local onde você trabalha tem alguma política de empregabilidade           

Trans? 

G- Em Assis não há nenhuma política de empregabilidade trans, em Bauru eu             

desconheço algum projeto do gênero. 

 

P-Você se sente respeitado em seu local de trabalho? Como foi a jornada             

até chegar onde esta?  

G- Ainda não iniciei meu trabalho, me mantenho apenas no estágio de            

observação da faculdade 

 

P- Qual a sua visão em relação a falta de empregabilidade trans e a              

prostituição de pessoas trans? 

G- Bom, esse é um assunto complicado e com muitas ramificações para            

conseguir desenvolver em poucas linhas. Mas resumidamente a falta de          

acesso de pessoas trans a esferas comuns da sociedade afetam de forma            

integral a identidade de uma pessoa transexual ou de uma travesti. A evasão             

escolar e falta de políticas públicas acarretam em problemas que pessoas trans            

levaram para o resto da vida. A prostituição é a forma difícil de uma pessoa               
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trans viver, mas na maior parte dos casos é a única. Não estamos aqui de               

opções ou escolhas, estamos falando de subsistência. Mulheres trans e          

travestis entram nesses espaços de marginalização para se alimentar e          

conseguir alcançar um corpo que possibilite ser feliz. Sem políticas públicas e            

acompanhamento profissional de qualidade nenhuma de nós e nem o resto da            

sociedade vai conseguir nos ver inseridas nos espaços de comum acesso da            

sociedade. É necessário ter qualidade de vida. 

 

Como tenho contato com pessoas detentoras de, mesmo nessas         

circunstâncias, alguns privilégios, pensei em andar pelas noites nas ruas da           

cidade para adquirir melhor embasamento quanto à questão de         

empregabilidade e prostituição, porém, este trabalho demandaria maior        

relacionamento e confiança entre as entrevistadas, além de evidenciar uma          

dificuldade na abordagem do questionário, por conta de nomes, assinaturas da           

exposição das entrevistas entre outras, sendo assim, conversei com apenas          

uma mulher trans que faz programas na cidade de Bauru e redondezas, de             

forma espontânea, sem a necessidade de termos por escrito e nem veiculação            

de seu nome. Nesta breve conversa ela me disse que já passou por             

dificuldades, passou fome, esteve em casas sendo acolhida por colegas, mas           

nunca se sentiu pertencente ao ambiente e a vida nunca foi fácil, em vários              

aspectos, moradia, afetividade, família, meios educacionais e afins,        

confirmando todo o discurso que estamos investigando. 

 

4.1.3.Projeto da intervenção  

Como estou trabalhando com a questão específica de empregabilidade         

e não encontrei trabalhadoras e trabalhadores trans no polo comercial de           

Bauru, escolhi o próprio Calçadão da Batista (centro do comércio) para fazer a             

intervenção. Além disso, sempre que observo estas pessoas indo às compras,           

os olhares alheios são indiscretos, preconceituosos e curiosos sobre seus          

corpos. Fazer uma intervenção artística naquele ambiente, é uma forma de           

dizer “estamos presentes”.  
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Pensando em territorialidade e representatividade, compreendi que a        

pintura da bandeira trans seria indispensável para iniciar as discussões, tendo           

como discurso uma questão identitária, ainda necessária. Dessa forma, iniciei o           

rascunho do fundo da obra, sendo complementada com alguns recortes de           

outras tonalidades, parte da minha poética que conceitualmente busco a          

ruptura e a fragmentação dos acontecimentos, como uma forma de dialogar           

com a contemporaneidade exaltando a efemeridade, a mudança das relações          

sociais e de fato, um rasgo as tradições que carregam cernes preconceituosos.  

Como uma continuidade da bandeira, teria que encontrar uma forma de           

mostrar os corpos que estava me referindo, de modo que representasse as            

pessoas e fizessem com que se sentissem bem. Sendo assim, optei pela            

silhueta, elemento genérico que dialoga com o carácter da expressão do corpo            

pelas roupas e atributos, sem entrar em questões do sexo biológico           

propriamente dito, uma vez que a questão de gênero está dentro da estrutural             

mental e expressão do corpo, compreendendo mulheres que possuem         

elemento sexual masculino e vive versa, elemento este que não deslegitima o            

gênero com que a pessoa se identifica. (CARVALHO, 2017) 

Para falar sobre a questão da empregabilidade, dialogando com as          

entrevistas e o artigo “Transexuais: transpondo barreiras no mercado de          

trabalho em São Paulo?” (2018), pensei inicialmente em colar as reportagens           

sobre os números alarmantes quanto às dificuldades da comunidade trans,          

desde o ingresso no sistema educacional, até a empregabilidade, porém, isto           

não iria demonstrar números fieis da cidade de Bauru, muito menos a vivência             

da comunidade local, já que existem variações locais em relação às           

tratamentos, embora de forma geral, o desemprego e as dificuldades de           

conclusão do ensino médio, fundamental e o ingresso em instituições para           

trabalho e estudo sejam parecidas.  

Após conversas com a minha orientadora, a mesma me deu uma           

possibilidade interessante, escrever as frases derivadas das próprias        

entrevistas, assim, estaremos dando o espaço de fala, e marcando a presença            

das pessoas que contribuíram para essa intervenção (figura 8).  
 

                                                                                                                                  48 



 

 

Figura 8 – Rascunho da intervenção “empregabilidade trans” 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

4.1.4. Arte pública, denunciatória, reflexiva; interações 

Dia 18 de março de 2019, iniciei o processo de intervenção no poste do              

Calçadão da Batista – Bauru. Cheguei no local às 8h da manhã, horário que as               

portas do comércio ainda estão fechadas e o local é desértico. Minha primeira             

atitude foi descer na cabine da polícia civil para deixá-los informados quanto à             

intervenção, sem muitos obstáculos pude continuar meu processo.  

Fui até o poste previamente autorizado pela Companhia de Força e Luz            

(CPFL- Paulista), coloquei as tintas no chão, peguei dois cartazes com os            

escritos “Percepção Urbana – Obra em processo” e colei na redondeza do            

poste. Risquei todo o poste com giz de lousa branco, neste momento os             

trabalhadores do comércio começaram a chegar e demonstravam olhares         

curiosos. Fui auxiliada pelo segurança da loja em frente ao poste que estava             

realizando a intervenção, o mesmo me auxiliou com o corte de fitas para a              
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sinalização da obra, porém, não fez muitas perguntas quanto à temática que            

seria trabalhada.  

Durante a pintura, algumas pessoas passavam curiosas e ficavam         

observando meu trabalho.  

No primeiro momento pintei o fundo do poste com as cores da bandeira             

do orgulho Trans, e os corpos sobre ela. Durante todo este processo as             

pessoas se mostraram entusiasmadas pela ideia, porém, ficava claro que elas           

não tinham muita consciência sobre a temática em que eu estava trabalhando,            

pois muitas das pessoas me perguntavam se eu iria pintar todos os postes do              

calçadão, e se eram só “dois corpos”, em momento algum uma pessoa me             

questionou sobre o motivo das cores que estava utilizando ou sobre a bandeira             

Trans, o que demonstra uma grande invisibilidade da causa e ausência de            

discussão.  

No dia consecutivo da pintura, já com os corpos formados e a bandeira             

finalizada iniciei o processo de transcrição de algumas frases marcantes das           

entrevistas, momento em que senti uma mudança em relação a postura das            

pessoas que transitavam no local. As pessoas não conversavam mais sobre o            

que eu estava fazendo, elas silenciosamente liam o que eu estava colocando e             

seguiam seus caminhos, isso me causou um certo desconforto, pois foi uma            

mudança brusca em que comecei a me questionar de se fato tinha sido a              

melhor abordagem.  

Foi como uma surpresa para quem estava caminhando, uma interrupção          

do caminhar automático que de alguma forma desnorteava o observador, a           

ponto de não se sentir confortável para vir conversar comigo. É como se             

abrissem uma fissura em uma superfície que aparentemente estava lisa, que           

trás em seu interior uma rugosidade insistente que ninguém quer ver.  

O momento da escrita das frases foi o mais marcante, as minhas mãos             

estavam trêmulas por saber que aquelas palavras carregavam dores de          

pessoas e que eu estava representando-as e deixando-as presentes, mesmo          

que não fisicamente. Eu estava entre o silêncio social local e as falas das              

pessoas que mais me interessava neste trabalho.  

                                                                                                                                  50 



 

 

Realizar uma intervenção (figura 9) em poste é fazer, de um elemento            

urbano pouco visto, um rasgo na caminhada comum, um desprendimento do           

destino da caminhada por parte de uma interferência de outros destinos           

representados. Uma atitude relacionada ao caminhar como descoberta da         

cidade, como já citada no início deste trabalho, tendo como raízes a            

compreensão do caminhar dadaísta e surrealista, ao mesmo tempo em que           

marcamos e expressamos as vozes do território que estavam invisibilizadas.  

O próprio suporte que visualmente faz a ligação entre o chão e o ar, a               

energia e a luz, também liga localidades opostas e realidades opostas, através            

da minha poética, como uma forma de transformação e reflexão. Os postes se             

conectam por meio dos fios de ligação, assim como as pessoas estão todas             

conectadas, mas vivem na ilusão de estar só. Mesmo que os fios não sejam              

aparentes, há uma estrutura de ligação, mesmo que as causas dos problemas            

retratados não sejam aparentes, há uma estrutura de ligação. A falta de            

empregabilidade trans esta fortemente atrelada ao grande número de pessoas          

trans no meio da prostituição e eu deixo isso explícito na obra. 
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Figura 9 - Intervenção finalizada “empregabilidade trans” 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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4.1.5. Resultado das pesquisas e repercussão  

O Calçadão da Batista, local da primeira intervenção, conta com          

inúmeros estímulos visuais por parte do comércio local, o que dificulta na            

compreensão dos resultados da pesquisa. Na sexta-feira do dia 15 de março,            

pude observar o comportamento dos pedestres naquele local, em sua maioria,           

trabalhadores que estão indo às comprar e seus postos de trabalho.           

Apresentam um caminhar contínuo, focado, e uma estabilidade na dinâmica da           

caminhada, não apresentam expressões faciais marcantes, nem alterações        

físicas durante o percurso.  

Durante o processo de pintura, pude observar que a curiosidade fez com            

que houvesse uma interrupção no caminhar, as pessoas fixavam seus olhos           

sobre mim de forma atenta, como se estivessem esperando por uma resposta.            

Aos poucos escutava comentários soltos como “Vai ficar legal em...”, o que            

desaguava em combustível para a minha poética.  

Após a finalização da intervenção, que duraram duas manhãs, voltei ao           

mesmo lugar com uma câmera para registrar as impressões, de forma           

subjetiva, sem que as pessoas notassem a minha presença. Pude perceber           

que infelizmente não houve uma ruptura significativa na dinâmica já existente,           

as pessoas continuaram suas caminhadas, poucas se atentaram a intervenção          

presente. Acredito que isso é resultado da quantidade de estímulos visuais já            

presentes no local e na ausência da prática de contemplação por parte dos             

pedestres, o que é compreensível, já que estamos tentando provocar uma           

alteração da percepção, sendo um único poste um elemento extremamente          

pequeno para causar esta visibilidade em relação a cidade.  

Mesmo em números restritos, houve registro de pessoas que se          

atentaram às informações da intervenção, mesmo prosseguindo suas        

caminhadas focadas, estas apresentavam um desvio da cabeça em relação ao           

poste e tentavam ler o que estava escrito, mesmo que não parassem para ler              

cuidadosamente, estes demonstravam que perceberam, de forma sutil, a         

aparição de um novo elemento no local. 

Outra questão relevante é a não divulgação do trabalho artístico, como           

uma forma de termômetro, ao não divulgarmos sobre a ação, estamos           
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restringindo o conhecimento deste apenas as pessoas que passarem ao redor           

do poste e buscar por informações; fora colado no poste um adesivo com             

informações da página na rede social, no segundo dia de intervenção,           

constatamos 5 curtidas na página, o que indica que estas pessoas tiveram um             

interesse maior em relação ao trabalho.  

Em relação às pessoas que estavam transitando no local e o número de             

observadores da intervenção, houve grande dificuldade de contabilização, uma         

vez que, por tratar-se de um ambiente de muito estímulo visual, não é possível              

termos a certeza do local para o qual a pessoa estava olhando.  

Passaram cerca de 60 pessoas no dia 15 de março a partir das 9h da               

manhã até umas 10h30, destas, pude constatar o olhar mais atento de 13             

pessoas (figuras 10, 11 e 12).  

 
Figura 10- Interação entre a intervenção “empregabilidade trans” e o meio social 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 11- Interação entre a intervenção “empregabilidade trans” e o meio social 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Figura 12- Interação entre a intervenção “empregabilidade trans” e o meio social 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

Após algumas semanas da intervenção, verifiquei na minha rede social          

o compartilhamento da minha obra, através de uma moça também participante           

de ações sociais da cidade, porém que não sabia da autoria e nem do projeto               

(figura 13).  
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Figura 13 –  Print sobre a interação na rede sociais

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

4.1.6. O elemento integrado a cidade como poesia  

Após a visualização das fotos, pude observar que a intervenção ganhou           

forma como um corpo na cidade. Sua presença dialoga com as relações            

existentes e até mesmo sua invisibilidade é um fator interessante dentro do            

processo artístico. Mesmo que não altere a percepção na proporção esperada,           

se faz presente, e isso é determinante. A utilização do poste como um suporte,              

a transformação de um elemento urbano como um portal para uma discussão            

já existente, mas sem prática no meio social, é o que faz das ligações              

existentes, entre fios elétricos e conexões pessoais a força deste trabalho. É            

preciso olhar para a cidade, sentir o concreto ganhando forma poética, escutar            

o silêncio em meio à buzinas, as falas, os gritos. A intervenção em postes de               

rede elétrica, acima de tudo, é presença, presença daqueles que sempre           

estiveram, mas não são notados. Presença daqueles que sustentam a luz,           
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mas que são tão brutos que não os sentimos e nem nutrimos sentimentos,             

presença daqueles que possibilitam a vivência, e não vivem.  

 

4.2PROCESSO DE CRIAÇÃO DA INTERVENÇÃO; POSTE DE 

TRANSIÇÃO 

Como uma forma de atrair os olhares para as estruturas dos postes, e             

dessa forma, deixar o olhar social mais sensível às futuras intervenções           

urbanas, eu realizei a pintura no poste da fronteira entre uma praça e O              

Calçadão da Batista, na área central da cidade de Bauru.  

Refletindo sobre a intenção dessa intervenção em relação ao trabalho,          

comecei uma investigação sobre elementos que pudessem dialogar sobre         

alteração da percepção e encontrei na figura do cogumelo um diálogo entre a             

diversificação das culturas, a valorização da diversidade e a expressão da           

sensibilidade e alteração da percepção por conta de suas substâncias.  

O intuito dos postes de transição é atrair o olhar e oferecer “pistas” de              

que algum trabalho está sendo realizado com o mesmo suporte pela cidade.            

Sem necessidade de entrevistas ou um aprofundamento extenso.  

O cogumelo é utilizado em diversas culturas como formas de rituais,           

alimento e sensibilização. Outra informação interessante que descobri após a          

realização desta intervenção é que segundo o site Xamanismo do Vale do            

Paraíba o símbolo do cogumelo é um filtro do amor e simboliza longevidade,             

exatamente o que estava querendo demonstrar (figura 14). 
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Figura 14 - Intervenção “poste de transição 1”  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

4.2.1.Processo da intervenção e relação com as pessoas  

Iniciei o processo de pintura do poste no dia 05 de Abril, o ambiente              

estava calmo, coloquei minha mochila no chão do poste e fui tirando as tintas e               

os pigmentos, neste momento, já era possível notar certa curiosidade. Iniciei a            

intervenção fazendo a pintura dos “buracos”   do poste. 

Aos poucos as pessoas que estavam passando começaram a observar          

mais o que estava acontecendo, alguns se aproximavam e perguntavam o que            

eu iria fazer. 

Em relação ao primeiro poste, senti uma grande diferença, acredito que           

por se tratar de uma praça, as pessoas passam a interagir mais com os              

elementos presentes e dessa forma, estavam mais atentos e simpatizantes em           

relação a intervenção.  

Por se tratar de um poste de transição, preferi deixar a arte com             

aspectos mais indiretos, como os chapéus pintados com as colorações das           

bandeiras dos movimentos Lgbt+ 
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Duas pessoas pararam para tirar fotos e perguntar se eu iria fazer esta             

pintura em todos os outros postes da cidade. Eu consegui entrar em contato             

com uma dessas pessoas por meio do Instagram e ver a publicação (figura 15              

e 16).  

 
Figura 15 –  Print 2 sobre Interação nas redes sociais 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 16 - Finalização da intervenção “poste de transição 1” 

 
Autor: Autoria própria (2019) 
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4.3. PROCESSO DE CRIAÇÃO DA INTERVENÇÃO; VISIBILIDADE 

LÉSBICA 

Contrastando com o centro comercial de Bauru, e as relações          

complicadas da comunidade LGBT+ em relação àquele local, me atentei a           

outra localidade na cidade; ao Parque Vitória Régia, um local que é palco de              

apresentações artísticas, encontros e piqueniques, que oferece um momento         

de respiro e contemplação da cidade. Há muitas famílias, constituídas das mais            

variadas formas, e jovens que ocupam aquele local aos finais de semana. Além             

disso, é um ambiente frequentado por mim em todos os domingos, quando            

passeio com minha família, a qual nutro um grande afeto. Como artista e             

lésbica, sinto a necessidade de fazer naquele local uma intervenção que fale            

sobre as questões de invisibilidade lésbica, estereótipos e família. Além das           

questões pessoais, o Parque Vitória Régia é palco da Parada LGBT+, sempre            

comemorada no mês de Agosto, o mesmo mês da visibilidade lésbica.  

Para ter maior aprofundamento quanto as questões trabalhadas, farei o          

mesmo processo do poste anterior, entrevistas com mulheres lésbicas, fazendo          

com que o trabalho ganhe um campo maior de visões sobre o tema,             

contemplando também outras visões sobre a relação espaço, percepção e          

representatividade. Além da leitura de artigos como base teórica.  

Fez-se necessário o desenvolvimento de um roteiro para as entrevistas          

semi-estruturadas que darão suportes para melhor compreensão da temática         

que será trabalhada dentro da poética visual. As entrevistas ocorreram de           

forma online e presencial seguindo como modelo o esquema de entrevista           

presente no artigo “Transexuais:transpondo barreiras no mercado de trabalho         

em São Paulo?” (2018).  
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As perguntas foram formuladas por mim e abordavam questões vivenciais          

em relação a cidade de Bauru.  

 

 

1) Você é de Bauru? Já esteve nessa cidade? Foi bem recebida ? 

2) Você já transitou pelo Vitória Régia? Como se sentiu nesse local ?            

(pode contar algum fato específico ou uma sensação geral)  

3) Você costuma demonstrar afeto em público, e como ele é recebido 

4) Já foi alvo de agressão por conta da lesbofobia  

5) De que forma a visibilidade lésbica interfere na sua vida? 

6) A visibilidade lésbica, através da arte, seria capaz de inibir os índices            

de agressão e promover um diálogo?  

 
 

Quadro 2  – Roteiro semi-estruturado – Autoria própria. 

Quadro baseado no processo de entrevista do artigo “Transexuais:transpondo barreiras no 

mercado de trabalho em São Paulo?” (2018)” 

 ALMEIDA, Cecília B.; VASCONCELLOS. Victor A. 

 

 
A primeira pessoa que deu seu depoimento foi a estudante de Artes            

Visuais, Thaís Iglesias da Universidade Estadual Paulista Unesp-Bauru, de 22           

anos, membro do movimento estudantil da Universidade.  

 

P-Você é de Bauru? Já esteve nessa cidade? Foi bem recebida  

T- Não sou de Bauru, estou aqui há três anos, fui bem recebida pelas pessoas  

que me acolheram (meio universitário), pela cidade não... 

 

P- Você já transitou pelo Vitória Régia? Como se sentiu nesse local ? 

(pode contar algum fato específico ou uma sensação geral)  

T- Uma vez participando de um bloquinho eu estava beijando uma garota por 

uns 30 s até escutar de um cara “nossa que delícia”, fui alvo de assédio.  
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P- Você costuma demonstrar afeto em público, e como ele é recebido 

T- Sim, costumo demonstrar afeto em público, bastante, até... Mas sempre           

penso antes de fazer qualquer coisa, principalmente aqui..  

 

P- Já foi alvo de agressão por conta da lesbofobia 

T-Depende o que você chama por agressão... Física não, mas já fui alvo de              

muito assédio, como por exemplo o caso do Vitória Régia. 

 

P- De que forma a visibilidade lésbica interfere na sua vida? 

 T- Não sei... Acho que a ausência dela (da visibilidade) interfere mais            

negativamente do que a presença no ponto de vista positivo, não sei se             

existem políticas públicas específicas para as lésbicas ou coisas do tipo. Acho            

que a falta da visibilidade lésbica afeta no sentido de políticas públicas como             

saúde, ou questões como adoção, debates sobre assédio e fetichização, esse           

tipo de coisa, acho que afeta no sentido de faltar.  

 

P- A visibilidade lésbica, através da arte, seria capaz de inibir os índices 

de agressão e promover um diálogo?  

 T- Eu não vejo a visibilidade lésbica na arte, especificamente, inibindo os            

índices de agressão sozinha, acho que ela pode ser uma porta para o diálogo,              

por mais que o público de arte jpa seja um público mais aberto ao diálogo               

mesmo, não é o mesmo grupo que promove agressões, acho que a visibilidade             

em um lugar público pode causar um diálogo, mas é preciso ter outas questões              

em conjunto, ter uma visão interessecsional disso também. O público que tem            

contato com a arte e o que sofre agressão não são necessariamente o mesmo.  
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A Marina de Mattos Arzolla, 25 anos, formada em Arquitetura, pela           

Universidade Estadual Paulista (Unesp-Bauru), membro de grupos sociais        

feministas independentes foi a segunda entrevistada. 

 
P-Você é de Bauru? Já esteve nessa cidade? Foi bem recebida? 

M- Eu não sou de Bauru, sou do interior paulista, sou de Piracicaba, me senti               

bem recebida, acredito que por estar em um meio universitário.  

 

P-  Você já transitou pelo Vitória Régia? Como se sentiu nesse local ?  

(pode contar algum fato específico ou uma sensação geral)  

M- Já usei muito o espaço do vitória Régia durante o dia me sinto muito               

confortável, para práticas esportivas, meditação, mas de noite acho muito          

complicado por ser muito escuto, ser pouco povoado, então chega um certo            

horário e eu saio, a não ser que seja festa da cidade...  

 

P- Você costuma demonstrar afeto em público, e como ele é recebido? 

 M- Eu acho que depende, eu passei por várias etapas na vida, mas hoje faço               

questão de andar de mãos dadas na rua, às vezes um demonstração a mais na               

rua, mas dependendo do lugar, com muitos homens ao redor eu não faço isso,              

não só por medo de assédio, mas por querer não me chamar atenção e não               

querer me sentir um pedaço de carne, mas depende muito do local onde estou,  

mas geralmente demonstro sim.  

 

P- Já foi alvo de agressão por conta da lesbofobia 

 M- Já chegou uma vez uma forma de agressão mais física, mas agressões             

verbais nem tanto, mas a maior parte das agressões são as silenciosas e não              

deixam de ser morais, te deixam desconfortáveis no convívio da cidade e tal,             

como se qlq atitude tivesse um grande pesa e isso entra tudo, questões de              

identidade, afeto, e várias dessas coisas. Uma vez chegou a ser uma agressão             

física, inclusive no meio da universidade, fora da universidade, na verdade  

foram mais de uma vez, é que pensando agora, fazem tanto tempo… 
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P- De que forma a visibilidade lésbica interfere na sua vida? 

 M- Por muito tempo eu deixei essa luta muito de lado, e percebi recentemente              

o quanto sentia falta de tratar desse tema, porque de fato a vida a da mulher                

lésbica foge muito da vida com homens, mulheres bissexuais convivem com           

homens, héteros, homens gays, pessoas trans, então muitas pessoas se          

relacionam com homens e a mulheres lésbicas não, e querendo ou não são             

figuras que detém uma questão de poder dentro da nossa sociedade. Então,            

ser lésbica acaba sendo ocupar uma posição de pouquíssimo destaque, por           

nunca ter essa “segurança” entre aspas de não ter uma figura que talvez te              

salvaria, então estar me aproximando a essas questões me faz perceber o            

quanto nós nos iludimos que temos uma posição favorável na sociedade e            

pensar que as coisas estão “ok” e na verdade não, nós sofremos diversas             

consequências da nossa orientação, então pra mim isso é dor e força, porque             

quanto essas coisas se unem trazem muitas dessas coisas, essas raivas           

sociais, então tentamos canalizar para outras questões. 

 

 

P- A visibilidade lésbica, através da arte, seria capaz de inibir os índice de  

agressão e promover um diálogo?  

 M- Eu acredito que tudo que é canalizado por meio da arte tem um alcance               

maior, ela não é só comunicação, mas pode ser tornar, então quanto isso está              

mais presente na vida das pessoas ela obviamente vai influenciar, abrindo           

olhos para as coisas que realmente existem, e isso acaba gerando discussão            

ou desconforte, e esse desconforto se transforma em alguma coisa, se não            

mais raiva, uma abertura para a visão das pessoas, e todas as formas de arte               

fazem isso, arquitetura, design, eu boto muita fé nisso, e a única coisa que              

deve ser trabalhado deveria ser também o acesso, para que essa comunicação            

seja efetiva.  
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P- Em relação ao acesso da arte, você acha que intervenções urbanas  

seria uma forma de levar essa arte a um público maior e dessa forma mais  

discussão? 

 M- Acredito que sim, porque nem todas se sentirem confortáveis no meio            

urbano ele é o único espaço que é de todos, você não será restringido em               

andar e por os pés, e no interior é bem inovador, pois é uma prática mais das                 

grandes cidade. Às vezes a gente anda com pressa na rua, a gente anda              

despercebendo as coisas, eu acho que se tivesse uma presença maior, uma            

arte mais acessível, seria uma forma de despertar o olhar, porque as pessoas             

consideram uma cidade desinteressante, sem muitos nomes de artistas         

famosos, uma cidade cinza, esse tipo de intervenção é muito necessário e            

fundamental para isso, até para as pessoas mudarem o olhar o meio urbano.             

Se os gestores da cidade não conseguem dar conta da cidade, nós deveríamos             

tomar conta como uma forma de protesto e de embelezar também a cidade.  

 
A terceira participante da pesquisa foi Stefania Roberta, 28 anos, formada           

em Geografia pela Universidade Anhanguera, empresária, sócia da “Fumacê”,         

ambiente  de resistência e pluralidade da cidade de Bauru.  

 

P- Você é de Bauru? Já esteve nessa cidade? Foi bem recebida ? 

 S- Sou Natural de Frutal, Minas Gerais, vim para Bauru em 2009 para estudar,              

apenas de ser uma cidade bem tradicional, bem regrada, há também muitas            

universidades e é uma cidade universitária. Comparado com a cidade de onde            

eu vim, Bauru é 1000 anos a frente, foi uma cidade que me acolheu e não                

pretendo voltar. 

 

P- Você já transitou pelo Vitória Régia? Como se sentiu nesse local ? 

(pode contar algum fato específico ou uma sensação geral)  

 S- Vitória Régia é um ponto turístico na cidade, um parque maravilhoso que             

acontece inúmeros shows gratuitos, é um lugar para se desestressar e tirar            

uma tarde com a família, e um espaço de resistência, que eu vejo que cola               

muita gente da periferia e bairros distantes, eu gosto bastante.  
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P- Você costuma demonstrar afeto em público, e como ele é recebido? 

 S- Quanto a afeto, é difícil dizer... Eu faço parte da militância, entrei na política               

na cidade de Bauru, e minha cabeça é completamente diferente de antes. É             

complicado dizer porque eu amo pessoas que também são militantes, então eu            

demonstro muito carinho, porém, sempre em locais que me sinto segura, então            

depende do local... 

 

P- Já foi alvo de agressão por conta da lesbofobia? 

S-Já... Foi dentro da família, já levei tapa na cara, xingada, não por parentes  

próximos, por tios... 

 

P- De que forma a visibilidade lésbica interfere na sua vida? 

 S- A visibilidade lésbica é importantíssima para a vida... Pra mostrar que não             

estamos sozinhas, que tem outras pessoas que também precisam de afeto e            

carinho e que também passam por isso... Como eu sou um pouco velinha rsrs,              

não tive tanto acesso a informação como agora, e ter esse acesso é muito              

importante para saber que vc não é uma aberração, que não está sozinha, e              

entender que é natural, que algumas pessoas vão ser e que querer se             

unir...Ser lésbica é um ato de resistência, ainda mais hoje, que o presidente é              

ex militar, racista, homofóbico, é um ato de resistência. Sou lésbica, sou preta...             

É importantíssimo a visibilidade lésbica.  

 

P- A visibilidade lésbica, através da arte, seria capaz de inibir os índices  

de agressão e promover um diálogo?  

 S-A arte também podem interferir, há várias formas de dialogar com a            

população... E através de um desenho na rua, pode falar de diversas formas,             

ainda mais nessa geração que esta surgindo, de mães militantes, de pais que             

conseguem entender mais a mente do seu filho e que através da arte, da              

pintura de um texto pode e vai, gerar uma mudança nesse novo ciclo que está               

por vir.  
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A graffiteira Helem Mariane Monteiro, 27 anos, formada em Artes Cênicas           

pela Universidade Sagrado Coração, atual coordenadora da Fundação Casa         

(2019) em Bauru foi a quarta entrevistada. 

 

P-Você é de Bauru? Já esteve nessa cidade? Foi bem recebida ? 

 H- Sou de Ibitinga – SP, moro em Bauru fazem 7 anos. Bauru pra mim é muito                 

acolhedora. 

 

P- Você já transitou pelo Vitória Régia? Como se sentiu nesse local? 

(pode contar algum fato específico ou uma sensação geral)  

 H- Já sim, muitas vezes, sinto em mais contato com a natureza, gosto do              

ambiente apesar de não achar seguro a noite.  

 

P- Você costuma demonstrar afeto em público, e como ele é recebido 

H- Sempre, muitos olhares curiosos, outros de julgamento, outros de          

compreensão 

 

P- Já foi alvo de agressão por conta da lesbofobia? 

H- Tenho a sorte de não ter sofrido 

 

P- De que forma a visibilidade lésbica interfere na sua vida? 

H- De que é necessário ser reconhecido, ser aceito porque é algo comum.             

Deveria ser pelo menos. O beijo lésbico deveria ser só beijo.  

 

P- A visibilidade lésbica, através da arte, seria capaz de inibir os índices  

de agressão e promover um diálogo?  

 H- Sim, mostrar que estamos.na luta que todos importam, que as diferenças é             

o que nos unir. O respeito dever ser mútuo. 
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4.3.1 Projeto da intervenção  
Pensando sobre a territorialidade, iniciei uma reflexão sobre a         

expressividade do ambiente, as sensações transmitidas contidas nas        

entrevistadas, e a luta quanto à representatividade lésbica na cidade de Bauru.            

De uma forma geral, as mulheres entrevistadas conduziram a discussão para           

as mesmas sensações; afeto e tranquilidade ao local, embora tenham          

sentimento receoso quanto ao perigo noturno. Dessa forma, compreendi que o           

espaço e as relações representadas demandam um olhar mais afetuoso, uma           

intervenção que demonstrasse o carinho ao espaço, ao mesmo tempo em que            

estivesse uma força de luta e resistência. A maioria das entrevistadas disse            

demonstrar afeto ao público, o que é um fato relevante a ser trabalhado através              

das questões simbólicas, uma vez que, segundo o Dossiê de Lesbofobia           

(2017), é uma atitude que pode vir a ser um gatilho para agressões físicas e               

psicológicas por parte do preconceito social, ao mesmo tempo, que demonstra           

afirmação e consciência de seus direitos, um ato político-afetivo.  

Outro ponto relevante também foram os relatos de agressões, em sua           

maioria verbal derivada por atitudes afetivas em relação à própria parceira, o            

que cria a meu ver um elo altamente expressivo para o início da intervenção;              

Afetividade, representatividade e afirmação. Essas três palavras transpassam        

sobre as questões trabalhadas nas perguntas e respostas, assim como          

envolvem as questões artísticas e vivenciais explícitas pelas mulheres lésbicas,          

assim como os meus próprios sentimentos quanto a esta intervenção.  

A partir dessas questões, estava em busca de algum elemento que           

demonstrasse as questões afetivas de forma simbólica, como mulher lésbica,          

me recordei que o simples fato de andar de mãos dadas é uma pura expressão               

física das três palavras citadas a cima, logo, eu comecei investigar possíveis            

formas de integrar este elemento à intervenção. Outro elemento citado nas           

entrevistas e muito comentado dentro dos grupos lésbicos foi a questão do            

beijo, que em nossa sociedade heteronormativa, esbarra em duas questões;          

fetichização e afirmação. Então me deparei com outra questão: Como integrar           

as questões simbólicas das mãos, ao beijo já citado pelas entrevistadas sem            
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que esbarre na fetichização que, em sua maioria homens héteros, nos           

caracterizam? E que fique visualmente atrativa para o início de uma discussão            

e uma percepção urbana quanto a questão trabalhada?  

Foi quando me lembrei do trabalho da Maria Luiza Tonussi, uma colega            

também estudante de artes visuais que utilizou algimato para fazer uma           

escultura da própria mão, e assim como ela, tive a ideia de usar a minha               

própria mão como molde. Integrar elementos esculturais ao poste, para          

chamar mais atenção dos pedestres, e dessa forma, evidenciar o carácter           

discursivo e reflexivo, me deparei com outra discussão; qual o melhor           

posicionamento das mãos? Partindo do ponto de que afetividade é um           

oferecimento de carinho à outra pessoa, acreditei que esteticamente, ficariam          

mais interessantes as mãos em forma de “oferecimento”, do que mãos           

entrelaçadas, por exemplo, e estas estariam voltadas com as palmas para           

cima, como se estivessem saindo do concreto, como uma força subjetiva de            

apresentação e compartilhamento do amor existente.  

Após as questões das mãos, um elemento indispensável seria o beijo, que            

naturalmente pensei em colocar em cima das mãos, porém, estas personagens           

envolvidas no beijo não poderiam reproduzir estereótipos existentes e nem          

permitir uma margem para a fetichização, embora seja algo que não podemos            

responder e nem está ao nosso controle, infelizmente. 
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Figura 17 - Rascunho da intervenção “Visibilidade lésbica” 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

As cores presentes na imagem acima (figura 17) traçam um diálogo           

direto com a comunidade LGBT+, além das questões de rupturas e           

continuidades provocadas pelos rasgos desenhados. A fim de iniciar um          

sentimento dual de admiração e perigo, assim como as entrevistas realizadas,           

e além de ser um elemento poético. Evidenciando as questões de identidades            

abertas e fluidas, como mãos que oferecem  luz e paz.  

 

4.3.2.Processo da intervenção e relação com as pessoas  

Esta intervenção demandou mais trabalho do que os outros postes          

anteriores, por conta dos elementos tridimensionais, que adicionei ao poste de           

forma a parecer que estivessem saindo do concreto. A intervenção iniciou na            

minha casa, e como eu iria utilizar a minha própria mão como molde para as               

demais, comprei alginato, uma substância utilizada no meio odontológico que          

ao secar vira um molde de borracha (figura 18). Tentei fazer minhas mãos             

diversas vezes, até que aprendi o ponto do Alginato e de como iria cobrir com               

gesso. Outra questão era a fixação, para isso, comprei ferro que adicionava            
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dentro do gesso, para que quando secassem por completo, as estruturas           

ficassem de fora para prender as próprias cintas dos postes (figura 19).  
 

Figura 18 - Processo das estruturas das mãos 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

 Figura 19 - Processo das mãos finalizadas com arames . 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 
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Após umas duas semanas de produção das mãos, no dia 22 de abril, eu              

decidi por em prática minha ideia. Levei comigo as tintas, as mãos, cimento e              

gesso. No primeiro momento, pretendia realizar toda a parte de pintura (figura            

20).  
 

Imagem 20 – Processo de pintura da intervenção “visibilidade lésbica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Nesse momento da produção, havia homens da prefeitura cortando os          

matos do parque, dois deles vieram perguntar o que eu estava fazendo e eu              

respondi “arte”, eles sorriram e disseram que iriam esperar para ver o que era.  

Após algum momento um deles se aproximou novamente e ficou um           

bom tempo em silêncio e depois disse “Ai... Meu Deus, mas são duas             

mulheres?”, e eu disse “isso, duas mulheres”, ele permaneceu em silêncio e eu             

então voltei a falar “Isso é uma forma de diminuir o preconceito, as mulheres              

estão morrendo por amar, e esta arte diz que todo mundo merece ser amado”,              
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ele então sorriu e disse “Mas isso ai é pra faculdade?”, eu disse “Sim, lá eu                

posso falar em diversidade” ele sorriu novamente e disse “A, bacana”. Nesse            

momento eu senti a importância exata do diálogo, e pude ter a certeza de que,               

mesmo que minha arte não atinja mais ninguém, alguém já me escutou, e isso              

me encheu de alegria.  

No primeiro dia só finalizei a parte pictórica, no segundo dia, 23 de abril,              

iniciei a parte das estruturas das mãos integrando o poste, prendi os arames na              

cinta do poste e tudo se integrou tão bem, que parecia que o papel da cinta no                 

poste era para este fim. Aos poucos fui acrescentando o cimento para fixar             

melhor as mãos como elemento integrado ao concreto. E o efeito, ficou mais             

belo e mais intenso do que o esperado.  

Após a integração das mãos, acrescentei flores semelhantes a girassóis,          

como símbolo de energia e oferecimento, todos voltados ao beijo, como a luz             

do poste (figura 21 e 22).  
 

Figura 21 - Fixação das mãos e das flores na intervenção “Visibilidade lésbica” 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 22 – Finalização da intervenção “Visibilidade lésbica” 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Neste momento, já finalizado, uma senhora passou por mim e me           

parabenizou pelo trabalho, assim como um outro homem, estudante de          

mestrado da Usp, boliviano que ficou encantado com a proposta e tirou fotos             

minhas. 

No dia 27 de Abril, fiquei durante três horas observando as reações dos             

pedestres, e felizmente, várias pessoas pararam para observar o poste,          

diferente do poste sobre empregabilidade trans, em que as pessoas só           

passavam olhando, este, por estar em um ambiente mais calmo, e em meio a              

natureza, as pessoas apreciavam por muito mais tempo (figura 23, 24, 25).  

 
Figura 23 – Interação da intervenção “visibilidade lésbica” com o meio social 

Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

Nesta imagem é possível notarmos um grupo de quatro adolescentes          

que estavam transitando ao redor da intervenção. Estes foram seguindo com           

os olhos a obra ao mesmo passo que foram caminhando para a frente, de              

modo a ficar instigados com o que estava diante de seus olhos.  
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Figura 24 – Interação da intervenção “visibilidade lésbica” com o meio social 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 
Na imagem acima podemos observar o momento exato que um casal           

heterossexual, de mão dadas, parou por poucos segundo para ler o que estava             

atrás da intervenção, um papel com o endereço da página que compartilhamos            

imagens da obra. O casal observou durante um tempo esta intervenção e            

continuaram seguindo a caminhada.  

 
Imagem 25 – Interação da intervenção “visibilidade lésbica” com o meio social 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 
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Nesta imagem, um pai com duas crianças parou diante da intervenção           

para, provavelmente, acessar o endereço instalado na obra, afim de acessar a            

rede social.  Estes ficaram durante muito tempo observando a obra.  

Após alguns dias dessa intervenção, recebi algumas mensagens na         

página do facebook sobre esta intervenção.  

A Thaís Mercadante (nome que se apresentou por Facebook), enviou          

esta imagem no masseger da página “Percepção Urbana”, página destinada a           

possíveis interações pelas redes sociais (figura 26).  

 
Figura 26 – Print da página “Percepção Urbana”, Bauru, 2019 

 

                                        Autor: Autoria própria (2019) 
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Nesta imagem podemos observar o carinho que a transeunte teve com a            

intervenção colocando seu cachorro, que estava provavelmente passeando        

com ela, ao lado da obra.  

 
Figura 27 – Print da página “Percepção Urbana”, Bauru, 2019 

 
Autor: Autoria própria (2019) 

 

Este, também artista, gravou uma intervenção na própria intervenção e          

comentou no post da página “Percepção Urbana”. Ele colocou seus malabares           

nas mãos instaladas no poste, dando a obra um novo carácter (figura 27).  

Estas manifestações funcionam como termômetros para compreender       

que a partir da obra temos sim a percepção urbana sendo instigada através da              

intervenção artística. Como o propósito deste trabalho.  
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4.4PROCESSO DE CRIAÇÃO DA INTERVENÇÃO; POSTE DE 

TRANSIÇÃO 2 

 

O segundo poste de transição foi realizado em frente a uma creche no             

bairro St.Edwiges. Levando em consideração as crianças que provavelmente         

transitam naquela mediação, me atentei a deixar uma linguagem mais infantil,           

algo mais colorido que de algum modo prendesse a atenção delas.  

Sem perder em vista a questão de representatividade LGBT+, encontrei no           

elemento da borboleta um simbolismo que, através das cores e da visualidade            

representassem as mudanças. O processo de metamorfose e de         

representatividade. 

Como pude observar, na intervenção anterior, uma curiosidade maior em          

relação aos objetos tridimensionais, optei por adicionar algumas borboletas         

feitas de papelão pintado, fixados por arame (figura 28).  

 
Figura 28: Poste de transição - 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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4.4.1 Processo da intervenção e relação com as pessoas  

Na terça-feira dia 4 de Junho de 2019, iniciei o processo de intervenção             

urbana na praça do Parque St. Edwiges. Haviam poucas pessoas no local,            

apenas alguns garotos parados na redondeza nos bancos.  

Um dos garotos ficou observando o momento da intervenção durante          

muito tempo, um momento sentiu-se à vontade para conversar comigo e me            

perguntou o que eu estava fazendo. Imediatamente disse “uma arte no poste”,            

ele sorriu, disse que estava gostando e que nunca tinha visto isso, já que              

“ninguém liga muito para poste”, e complementou me parabenizando.  

No período da tarde, duas senhoras passaram ao lado do poste           

observando as borboletas que compunha a intervenção e me perguntaram se           

era eu que tinha feito as borboletas, eu disse que sim, elas então disseram que               

gostaram bastante.  

Na rua da lateral da praça, duas moças ficaram na portão observando a             

minha ação.  

 Assim como algumas pessoas desconfiadas. Em momento algum fui         

questionada quanto a possíveis autorizações.  

Durante o processo as crianças da creche, em frente ao poste, não            

transitaram no local.  

Foi um momento de muita desconfiança por parte dos moradores, e ao            

mesmo tempo de curiosidade. Acredito que essas relações tem muita          

coerência com o local da intervenção. Estamos falando sobre um região           

marginalizada, em que o acesso de arte é restrito e os moradores dificilmente             

tem interação com pessoas do meio cultural e artístico.  
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        CAPÍTULO V 
 
 

As malhas de conexões caem sobre os registros 
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5. PERCEPÇÃO URBANA: CONEXÕES ENTRE TERRITÓRIOS  

 

Como finalização deste trabalho, senti a necessidade de provocar um          

alargamento entre as fronteiras trabalhadas, focando na questão acadêmica e          

urbana. Escrevi uma proposta de exposição para o Projeto Aquário – Galeria            

Faac Unesp Bauru. Local que iria expor as imagens das obras, deixando claro             

que se tratava de uma exposição de registro, não de arte, uma vez que a obra                

está na cidade.  

A proposta fora aceita e a abertura da exposição ocorreu dia 22 de             

outubro de 2019, contando com a presença de diversos colegas da           

universidade e pessoas da cidade que admiram meu trabalho.  

Foram expostos quatro registros principais, cada fotografia com uma         

intervenção pela cidade e mais três registros de detalhes da intervenção           

“Visibilidade Lésbica”, uma vez que considerei estes detalhes de grande          

importância, expressividade e poesia.  

Além disso, produzi uma obra específica para a exposição que          

concretizasse de forma sintetizada todas as propostas trabalhadas. Utilizei fios          

de malha, seguindo as cores da bandeira LGBT+, de modo a ficarem caídas do              

teto da galeria até o chão, onde se encontram e formam tramas, como as              

conexões em nossas vidas. Os fios de malha formam o próprio poste, metade             

colorido e metade cinza cor do concreto, abrindo diversas interpretações e até            

mesmo outras simbologias, como por exemplo, uma fonte de tinta (figura 29).  
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Figura 29 – Exposição Percepção Urbana: relações entre territórios 

Autoria: Gabriela Yumi (2019) 

                                                                                                                                  84 



 

 

Na imagem acima, é possível observarmos a obra central, realizada em           

fios de malhas, formando um poste, nas paredes, os registros das           

intervenções.  

 
Figura 30 – Abertura da exposição 

 
Autoria: Gabriela Yumi (2019) 

 

A abertura (figura 30), contou com diversos colegas que prestigiaram o           

trabalho, estes demonstraram interesse em procurar estas intervenções pela         

cidade, concretizando a intenção dessa exposição. Como citado no início deste           

trabalho, é indispensável que os espaços culturais estejam abertos para a           

veiculação e difusão das pluralidades existentes dentro das camadas artísticas,          

que apoiem e fortaleçam as iniciativas que valorizem a diversidade, em seus            

múltiplos aspectos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Hoje, a página “Percepção Urbana”, plataforma que indiquei, através de          

adesivos nas intervenções, está com 32 seguidores. Se pensarmos em relação           

quantitativa, é um baixo número, porém, se pensarmos que este trabalho não            

foi divulgado e que apenas por meio dos adesivos colados que as pessoas             

tiveram acesso à essa plataforma, é um número expressivo. Dentre os           

números recebi três mensagens no inbox da página parabenizando quanto ao           

meu trabalho, tirando fotos e interagindo com a obra, como já citado. O que              

demonstra uma que esta intervenção gerou algum tipo de curiosidade,          

afetividade e interesse.  

Durante os dias de observação posteriores à intenção, foi possível notar           

um deslocamento de atenção dos pedestres em relação à obra. Estes queriam            

observa-la. O que demonstra, mesmo de forma sútil uma fissura no caminhar            

contínuo, que anteriormente, era passivo diante dos estímulos visuais.  

O ato de transformar um poste em um suporte para a intervenção            

urbana, berço de espaços de falas invisibilizadas, é aproveitar-se do abundante           

elemento urbano para manifestações, se atentando apenas às estruturas, sem          

necessidade de autorização quanto ao local. Uma vez que a intervenção pode            

ser realizada por toda a cidade. Uma manifestação política, ainda pouco           

explorada, de grande expressividade e abrangência.  

Sentir as mãos trêmulas enquanto escrevo uma frase que me foi dita, se             

emocionar com os objetos tridimensionais que foram adicionados, sorrir         

enquanto pintava e ganhar água de um senhor que o observa de longe. Estas              

sutilezas são combustíveis para que eu continue. Este trabalho, esta          

investigação teve um início, e a caminhada irá continuar.  

Para perceber a cidade, para refletir sobre ela. A arte é a nossa             

conexão, nós artistas somos os suportes, talvez também invisibilizados, mas          

nunca despercebidos. Talvez seja arrogância demais falarmos que somos         

luzes da cidade, mas certamente, somos uma energia transformadora. Do          

concreto as cores, as falas e os amores. Aquilo que pisca como uma luz que               

parece queimar, dançamos nas ruas imaginando estar na balada no ar. Aquilo            
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que emerge do concreto, atinge os céus, local que abriga nossas cores. As             

cores do arco-íris.  

Acreditava que a mudança de percepção em relação às problemáticas          

expostas seria mais bem constatada, quem sabe até mesmo enumerada,          

entretanto, uma obra não faz guerra e nem prolifera a paz, mas faz com que               

aqueles que se identifiquem se fortaleçam a ponto de promover as mudanças            

necessárias.  

Vale dizer que a silga “LGBT+” foi colocada com nessa grafia neste            

trabalho seguindo a sigla mais utilizada nos meios de comunicação, mas ela se             

estende em múltiplas ramificações na proporção que as pessoas vão          

compreendendo melhor seus desejos em relações afetivas, emocionais e         

sexuais tanto em relação ao outro como a sí mesmo. Abordamos de forma             

mais profunda duas siglas “L”, em relação a mulheres lésbicas e “T”, mulheres             

e homens trans. Esta escolha foi um motivo pessoal, por observar menores            

discussões em relação a estes grupos dentro do próprio movimento “LGBT+”,           

vide próprias pesquisas sobre o movimento.  

Caminhamos por questões históricas de exclusão, diálogos entre        

linguagens, poéticas e expressões territoriais desaguando em um exposição         

para o alargamento das fronteiras, em que os registros eram apresentados.           

Uma potência em sentimento e vivência.  

É como se conectássemos todas as histórias que estão presentes na           

cidade, as histórias que estão sobre nossas cabeças e não são vistas nem             

contadas, agora são expressas em intervenções que rasgam a cidade.  

É só um começo de uma caminhada, vamos andar pelas ruas, olhar as             

calçadas, talvez um dia, eu preencha os postes com todas as letras do alfabeto              

e quem sabe um dia, eu não precise fazer mais nada disso.  
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ANEXOS 

 
ANEXO AA – AUTORIZAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO 1 BAURU- SP 
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Fonte: CPFL Paulista (2019) 

 

ANEXO AB – AUTORIZAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO 2 BAURU- SP  

Fonte: CPFL Paulista (2019) 
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ANEXO AC – AUTORIZAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO 3 BAURU- SP 

 

 

Fonte: CPFL Paulista (2019) 
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ANEXO AD – AUTORIZAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO 4 BAURU- SP 

 

 
Fonte: CPFL Paulista (2019) 
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ANEXO BA – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 1 
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Fonte: Daniela Cardozo Mourão (2019) 
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NEXO BB – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 
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Fonte: Ícaro Lune de Oliveira (2019) 
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ANEXO BC – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 3 
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Fonte: Gaia Maria de Melo Coursam (2019) 
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ANEXO BD – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 4 
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Fonte: Davi Mendonça Cabeça (2019) 
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ANEXO BE – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 5 
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Fonte: Thais Iglesias Quantin de Moraes (2019) 
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ANEXO BF – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 6 
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Fonte: Marina de Mattos Arzolla (2019) 
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ANEXO BG - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 7 
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Fonte: Estefania Roberta Oliveira (2019) 
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ANEXO BH – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 8 
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Fonte : Helen Mariane Monteiro Carbonaro (2019) 
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