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Oficinas ZL Vórtice  

 

a) Objetivos e justificativa 

 

A Zona Leste de São Paulo, na sua parte mais periférica, é demarcada 

pelas avenidas Aricanduva e Jacú-Pêssego, pela várzea do rio Tietê, ao norte, 

e pelo Parque do Carmo, ao sul. É atravessada por diversos sistemas de 

transporte de grande capacidade: metrô, auto-estradas e trens de passageiros, 

além dos corredores de ônibus. O polígono constitui eixo de articulação com o 

aeroporto de Guarulhos, o rodoanel sul e o porto de Santos.  

Essa área da Zona Leste passa por intensos processos de 

transformação, devido aos grandes investimentos em infraestrutura e 

equipamentos públicos. É o lugar da emergência de novos arranjos produtivos 

e urbanos e de novas práticas sociais. Mas também apresenta bacias fluviais e 

várzeas afetadas por ocupações precárias, fragmentação do tecido urbano, 

falta de mobilidade e desinvestimento no território produtivo.  

Os bairros formados pelas ocupações da várzea do Tietê, no extremo 

leste da cidade de São Paulo, configuram um urbanismo infraestrutural, em que 

grandes obras de drenagem e contenção ocorrem simultâneamente a 

processos de reestruturação dos assentamentos. Nos limites da cidade, os 

processos urbanos envolvem moradia precária, grandes obras de infraestrutura 

metropolitana e necessidade de proteção ao meio ambiente.  

Ao sul tem-se o novo polo tecnológico de Itaquera e a área de Entre-

Rios (rios Verde e Jacú), que engloba o distrito industrial e a área de 

preservação ambiental do Carmo. Área de urbanização ainda rarefeita, a 

consolidação da zona industrial depende da reestruturação viária e de maior 

articulação das redes produtivas locais. Além da equação dos graves 

problemas sociais e ambientais decorrentes da ocupação desordenada de 

beiras de córregos e áreas de preservação. 

 

Trata-se de aproveitar a realização de importantes obras de 

infraestrutura (drenagem, construção de polderes e sistema viário), construção 

de moradias populares e instalação de espaços públicos para promover a 



2 
 

participação de artistas, organizações comunitárias e moradores nos processos 

de urbanização em grande escala.  

É fundamental a participação de criadores e moradores na mudança do 

paradigma cultural pelo qual essas áreas urbanas são apreendidas pela 

sociedade. Enfatizar manifestações que particularizem essas regiões no 

cenário cultural da cidade, valorizando suas paisagens e ambientes urbanos. 

Desenvolver ferramentas que permitam às populações locais ter maior 

participação na definição de políticas públicas e ambientais, de modo a 

perceberem o potencial econômico e cultural de seu meio ambiente e situação 

urbana. 

Nossa proposta é realizar oficinas artísticas nos bairros da várzea do 

Tietê e do Entre-Rios (Itaquera e distrito industrial). As oficinas configurarão um 

mapeamento da região, segundo uma abordagem que enfatiza as atividades 

criativas e a participação comunitária. O procedimento consiste em convidar 

artistas para, em conjunto com criadores e moradores locais, desenvolverem 

operações de registro, fotográfico e em vídeo, com dispositivos digitais para 

internet, dos diferentes bairros. Mapeamentos feitos pela coleta e reuso de 

materiais descartados. Serão convidados para coordenar as oficinas fotógrafos, 

videomakers e criadores em circuitos digitais, além de criadores que trabalham 

com diferentes materiais, com grande experiência na condução de projetos 

coletivos e interativos. 

Trata-se de uma atividade cultural capaz de mobilizar os participantes e 

criar parâmetros de percepção visual dessas regiões da cidade. Uma leitura do 

território pelos próprios moradores, mobilizados pelos artistas. Construção de 

retratos, de trajetos e de paisagens. Registros de histórias e prospecção de 

futuros. Uma mobilização do território, irrigado de atividades exploratórias, que 

faça emergir suas potencialidades, desenhando um mapa de vetores de 

transformação.  

 

b) Plano de trabalho 

Os artistas convidados deverão criar, em cada bairro, oficinas em que 

orientem criadores e moradores locais a desenvolverem processos de 

mapeamento dos lugares, uma cartografia feita pelas próprias comunidades.  
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Cada artista convidado deve trabalhar, com parceiros locais, num perímetro 

delimitado (comunidade ou bairro), em oficinas abertas a todos. 

No processo de trabalho serão utilizados apenas os equipamentos que 

os moradores locais dispõem, além de recursos low-tech e de baixo custo 

(como sensores para captar sons e movimento) que possam ser introduzidos 

nas práticas coletivas. Ou ainda os materiais disponíveis ou descartados. O 

princípio é operar a partir dos modos locais de apropriação e uso da tecnologia, 

alimentando-os com procedimentos engendrados em outros experimentos 

semelhantes. 

Serão realizados diversos levantamentos locais, cobrindo uma região 

mais ampla. Cada grupo poderá acompanhar os demais processos de trabalho 

em andamento, a configuração do mapa geral. Permitindo trocas de 

experiências, observações e conhecimento técnico. A distribuição territórial é 

discutida por todos, convidados e protagonistas locais. O que dará aos 

participantes das operações locais a possibilidade de visualizar em grande 

escala, de compreender sua inserção na cidade. A articulação entre os 

levantamentos locais faz emergir afinidades e convergências, permite 

apreender processos urbanos mais complexos. 

Para a instalação das oficinas nos diferentes bairros da região, 

especialmente para os contatos iniciais com as comunidades locais e para 

dispor de locais para a realização dos encontros, dispomos do apoio do SESC, 

da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), do FDZL (Fórum para o 

Desenvolvimento da Zona Leste) e da Fundação Tide Setúbal.  

 

As oficinas vão operar com diferentes suportes técnicos e repertórios 

estéticos, conforme escolha do artista responsável: fotografia e video digitais 

mídia locativa, sensores, dispositivos para internet e equipamentos móveis 

para contar a história do lugar, reuso de materiais descartados e trabalhos 

artísticos com madeira e ferro.   

           As oficinas de mapeamento com fotografia e video digitais visam reunir 

criadores e moradores locais para fazer um levantamento imagético do bairro: 

a paisagem urbana, a arquitetura das moradias, os interiores e seus habitantes. 

Primeiramente, o grupo deve investigar novos recursos técnicos (como 

aplicativos) que podem ser utilizados nas câmeras e aparelhos que as pessoas 
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do lugar possuem. Modos de tratamento e edição das imagens também devem 

ser analisados. A seguir são definidas as temáticas básicas a serem tratadas 

no levantamento, os percursos a serem feitos, incluindo os locais e indivíduos 

que devem ser retratados. Então são feitas diferentes expedições pelo bairro, 

com todo o grupo ou individualmente, registrando as paisagens, locais e 

pessoas, escolhidas ou encontradas no momento. Os resultados parciais serão 

avaliados pelo coletivo, de modo a aperfeiçoar os procedimentos e articular as 

diferentes abordagens. 

 A denominação mídia locativa refere-se a um dispositivo informacional 

desenvolvido para uma locação específica, uma área determinada da cidade. 

Por exemplo, a história de um lugar pode ser contada por gravações que o 

passante capta ao ler com seu aparelho móvel as tags fixadas ao longo de um 

percurso. As oficinas de midia locativa vão capacitar os participantes na 

manipulação da tecnologia existente e desenvolver projetos interativos para os 

locais. O trabalho portanto inclui desenvolver coletivamente uma narrativa, 

mapear a área a ser investigada, registrar o material e instalar o dispositivo 

informacional. 

Outra abordagem, resultado da convergência de arte, urbanismo e meio-

ambiente, propõe um laboratório multidisciplinar para desenvolvimento de 

interfaces voltadas para a coleta de dados sobre a cidade e o meio-ambiente, o 

uso de sensores e a pesquisa com formatos estéticos no tratamento dos 

problemas urbanos. Uma pesquisa compartilhada que explore recursos de 

ponta  — visualização de dados sobre o meio-ambiente, medição com 

sensores, componentes interativos e edição em tempo real. O caráter 

processual pretende gerar dinâmicas que permitam o desenvolvimento de 

abordagens estéticas e pensamento crítico sobre questões ligadas à cidade e 

ao meio-ambiente. 

As oficinas poderão também tratar dos diferentes modos com que as 

comunidades lidam com os materiais e objetos descartados. As diversas 

possibilidades de reuso dos materiais, engendrando outras aplicações e 

tecnologias. Como a utilização de tijolos moídos e restos de madeira 

compensada como elementos construtivos ou de plástico na fabricação de 

móveis. Colaboração com os centros de reciclagem existentes na região.  
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Por fim, as oficinas podem ser dedicadas ao trabalho artístico com 

madeira ou ferro. Resgatando saberes e habilidades locais, artesanais, que 

permeiam o território. Uma cartografia dos lugares feita por meio do trabalho 

com a matéria prima. Essa atividade requer, porém, a disponibilidade de 

instrumentalização adequada (carpintaria, serralheria) em escolas ou centros 

culturais da área.    

As oficinas propõem construir um campo de investigação que busca 

multiplicar maneiras de reagir a aspectos dos problemas urbanos e ambientais, 

pela pesquisa de procedimentos que transitam entre a experimentação artística 

e o design da informação. Especialmente com métodos de captura de dados 

que permitem medir o funcionamento de ambientes complexos. 

 

Resultado final 

 O material produzido nas oficinas será contemplado e discutido nos 

encontros finais dos grupos. O material será exposto ou projetado em telão, em 

evento de um dia aberto ao público. Podemos também, conforme as 

possibilidades, realizar conjuntamente a apresentação de todas as oficinas, 

num único local. Uma exposição em centro de cultura da cidade deve ser 

negociada, mas não se inclui na proposta para este Edital. 

 

Curadoria - Nelson Brissac Peixoto 

Artistas convidados - Marcus Bastos, Pio Figueiroa, Lucas Bambozzi, Arnaldo 

Pappalardo, Mauro Restiffe, Fernando Velázquez, Eduardo Frota, Elisa 

Bracher, Rafael Marchetti, Beto Paiva. 

Produção – Associação do Audiovisual 


