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RESUMO

Esta dissertação considera algumas possibilidades e potencialidades de 
“um museu fora do museu”, tomando como estudo de caso principal um 
equipamento público de transporte com tradição no oferecimento de entre-
tenimento artístico-cultural a seus usuários: o Metrô de São Paulo. São ex-
ploradas três linhas de pesquisa complementares. A primeira, de natureza 
teórica, investiga algumas implicações sobre a questão da arte e da cultura 
no espaço público da cidade, em contraponto ao espaço fechado do mu-
seu tradicional. A segunda, de natureza histórica, apresenta uma revisão 
das principais ações artísticas e culturais desenvolvidas pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo nos últimos cinquenta anos, evidenciando os 
objetivos do Metrô nesses programas, utilizando fontes bibliográficas e de-
poimentos colhidos pela pesquisa junto a seus funcionários. A terceira, uma 
pesquisa empírica, reconhece em campo as obras de variados/as artistas, 
espalhadas pelas estações, como parte do programa “Arte no Metrô”, em 
roteiros reiterados de maneira a visitar as diversas exposições mensais do 
programa “Linha da Cultura”, observando como o público – ou “não público” 
– se relaciona com essa oferta aberta de arte e cultura disponível de passa-
gem em seu cotidiano. Finalmente, sugere algumas interpretações sobre o 
aspecto “museal” desse caso e suas possíveis implicações.

Palavras-chave: Espaço Público. Museu. Metrô de São Paulo. Arte no Me-
trô. Linha da Cultura.





ABSTRACT

This dissertation considers the possibilities and potentialities of “a museum 
outside a museum”, and selects as its main study case a public transport 
equipment which traditionally offers cultural and artistic entertainment to its 
users: the São Paulo Subway Company (Metro-SP). Three complementary 
research approaches are considered. The first is a theoretical one, conside-
ring the subject of art and culture in the city’s public space, as opposed to 
the enclosed spaces of a traditional museum. The second is a historical one, 
revising the main artistic and cultural actions carried out by Metro-SP in the 
last fifty years, considering its objectives as stated in bibliographical sources 
and by collecting oral depositions of the company’s employees. The third is 
an empirical research, getting to know and recognizing several artists’ works 
displayed inside the subway stations, “Subway Art” program, though syste-
matic itineraries, organized as to observe the monthly exhibitions, “Culture 
Line” program, in order to observe its public or “non-public” and how they 
relate to that art and culture free offer in their daily routine. Finally, it suggests 
some interpretations regarding the “museistic” aspects of this study case and 
some of its possible consequences.

Keywords: Public Space. Museum. Metro-SP. Subway Art. Culture Line.
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INTRODUÇÃO

Nesta dissertação de mestrado, cujo principal propósito é a investigação 
de experiências artísticas e culturais no elemento urbano da cidade de São 
Paulo, realizo uma pesquisa interdisciplinar na convergência de algumas 
áreas do conhecimento, adentrando o campo da História da Cultura e da 
Arte, margeando ainda a área da Educação, proposta pelas ações de Media-
ção Cultural, bem como a Museologia e também a Arquitetura e Urbanismo.

Num primeiro momento, vou trilhando reflexões teóricas, com auxílio de al-
guns autores desses campos do conhecimento, tendo como objetivo con-
duzir certos debates e propor reflexões sobre a arte e a cultura na cidade 
de São Paulo, no espaço público à margem do Museu enquanto entidade 
institucionalizada. Passeio por conceitos fundamentais no cotidiano contem-
porâneo, tais como não público e não lugar, derivando para as possibilida-
des de outras experiências de caráter museológico fora do Museu, como 
acontece nas ruas, praças e principalmente nas estações de metrô de São 
Paulo, onde finalmente aprofundarei esta pesquisa.

Se no início desta pesquisa para dissertação de Mestrado, ainda em 2017, 
era minha intenção estudar educação, arte e história da cultura dentro de 
Museus, ao me deparar com as estatísticas brasileiras de público e frequên-
cia de tais instituições1 não pude mais seguir nessa direção. Eu me pergun-
tava: onde as pessoas estão e por quê não vão aos Museus? Decidi olhar 
para o lado de fora, buscar o público na cidade, em seus trajetos cotidianos 
e comecei a reparar nas inúmeras manifestações artísticas e culturais abri-
gadas de maneira transitória ou permanente nas estações do Metrô de São 
Paulo. Talvez eu estivesse diante da única oportunidade de experiência ar-
tística e cultural para muitas das pessoas que transitam nesta cidade?

Surgiu-me uma questão: será que o Metrô poderia ser considerado como um 
Museu? Se sim, que tipo de Museu seria esse que o Metrô abriga, no conjun-
to de suas estações e dependências? Se não, como entender o aspecto “mu-
seal” desse caso e quais suas possíveis implicações? Caso se aproximasse 
do que se entende tradicionalmente por museu, seria uma experiência des-
centralizada, espalhada de Norte a Sul, de Leste a Oeste pela cidade, mas 
institucionalizada também, porque existe um núcleo organizado de funcioná-
rios cuja função é cuidar especificamente dos acervos e exposições.

Para começar a investigação e poder compreender o que existe no presen-
te momento, precisei me inteirar do histórico de 50 anos da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (1968-2018). Dessa pesquisa, trago dois focos 

1 Ver: MARTINS, Álvaro et al. (Coord.). O “não público” dos museus: levantamento 
estatístico sobre o “não-ir” a museus no Distrito Federal. Brasília: Coordenação de 
Pesquisa e Inovação Museal / Departamento de Processos Museais, 2012. Disponível in 
<https://goo.gl/u6DrkJ>. Acesso em: 07 mai. 2018. Ver ainda: PÚBLICOS DE CULTURA. 
Sesc / Fundação Perseu Abramo, ago. / set. 2013. Disponível in: <https://goo.gl/pYPMjH>. 
Acesso em: 07 mai. 2018.
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principais: a arquitetura das estações – em sintonia com o movimento co-
nhecido na década de 1950 como síntese das artes – e as ações artísticas 
e culturais desenvolvidas pelo Departamento de Marketing Corporativo e 
Institucional do Metrô, por meio da coordenadoria de Ação Cultural.

Do escopo de programas desenvolvidos pela Ação Cultural do Metrô, dire-
ciono a pesquisa para dois: o Arte no Metrô e a Linha da Cultura. O primeiro 
trata-se do acervo permanente de obras de arte do Metrô, iniciado em 1978, 
como ação isolada para levar arte pública à estação da Sé, mas que foi to-
mando corpo até o estabelecimento de uma Comissão Consultiva de Arte no 
final da década de 1980 com o objetivo de organizar e legitimar a aquisição 
de obras de arte pública feitas por artistas em sua maioria brasileiros. Hoje 
são dois livros publicados sobre o Arte no Metrô (1994 e 2002), existe uma 
ação gratuita de visitação orientada para o público às obras de arte – Museu 
Subterrâneo (setembro a dezembro de 2018) – e a atual gestão está mais 
preocupada com a conservação e restauração do acervo do que em adquirir 
novas obras no momento.

O segundo projeto abordado, a Linha da Cultura, é uma programação mensal 
de exposições temporárias que ocorre em algumas estações de metrô, além 
de uma ampla gama de ações culturais diversas e pontuais, como shows de 
música, apresentações e aulas de dança, grupos de canto coral, atividades 
artesanais, etc. Em geral, elas ocorrem através de parcerias, que podem ser 
públicas, como a da Secretaria Estadual de Cultura, ou com coletivos e insti-
tuições lindeiras ao Metrô, por exemplo a comunidade japonesa na estação 
Japão-Liberdade e o Theatro Municipal São Pedro próximo da estação Mare-
chal Deodoro, ou privadas, por exemplo com bancos ou outros museus da ci-
dade, como é o caso do Museu de Arte de São Paulo – MASP; Museu de Arte 
Sacra – MAS; Museu Lasar Segall e Museu da Diversidade Sexual – MDS.

Embora o foco dado por mim nesta dissertação tenha sido às linhas que per-
tencem exclusivamente à Companhia do Metrô (Linha 1-Azul, Linha 2-Verde 
e Linha 3-Vermelha), é importante mencionar que as experiências artísticas 
e culturais não se restringem a elas. É possível verificar que tais iniciativas 
transpassam os bloqueios (ou catracas, como são chamados popularmente) 
de uma empresa para outra, estendendo-se pela malha ferroviária de trens 
e pelas outras linhas de metrô gerenciadas pela iniciativa privada (Linha 
4-Amarela e Linha 5-Lilás).

Contando-se apenas as três linhas citadas (1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha), 
são hoje (2018) 52 estações e mais da metade delas pode ser considerada, 
de certa maneira, também como salas de exibição de arte e espaço para 
eventos culturais. A maioria das ações realizadas e grande parte do acervo 
artístico permanente pode ser visitado com o valor de uma passagem de 
metrô, ou seja, circulando-se pelas estações sem sair da área paga, de 
maneira que, embora se trate de um espaço de uso público, de fato se as-
semelha a um espaço museológico privado, com acesso controlado, ainda 
que por um preço relativamente mínimo (e com o benefício do usuário estar 
simultaneamente utilizando o transporte oferecido).
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Trata-se, por fim, de reconhecer uma experiência de certo porte, com um 
acervo permanente considerável, que conta hoje com cerca de 90 obras de 
arte, algumas delas formadas por um conjunto extenso de peças ou exercí-
cios visuais. Enquanto as exposições temporárias costumam ocupar men-
salmente cerca de 15 estações, itinerando entre elas por volta de três me-
ses, de modo a passarem por estações diferentes e serem apreciadas por 
mais usuários do sistema de transporte metropolitano paulistano.

Encerradas as três partes da pesquisa (teórica, histórica e empírica), todo 
conhecimento adquirido serviu de embasamento para que eu pudesse apre-
sentar minhas ponderações sobre a questão provocativa que impulsionou e 
direcionou esta dissertação: será que o Metrô de São Paulo pode ser consi-
derado “um museu fora do museu”?

Após essas Considerações finais, dois apêndices e três anexos ainda com-
põem este trabalho. Como fiz minha graduação em comunicação social, com 
habilitação para jornalista, e atuei bastante nessa área, trago no primeiro 
Apêndice a principal entrevista que realizei, em formato de ping pong, junto 
com a coordenadora de Ação Cultural e sua analista. No segundo Apêndice, 
apresento uma Linha do Tempo inédita, com alguns marcos históricos dos 
50 anos de existência da Companhia do Metrô de São Paulo e as principais 
ações artísticas e culturais desenvolvidas pelo Metrô nesse período, incluin-
do todas as obras de arte permanentes, com nomes dos/das artistas e as 
estações onde estão localizadas.

Quanto aos anexos, tratam-se de reproduções dos guias de bolso criados 
para o programa Arte no Metrô, um mais antigo (2013) e outro mais recente 
(2018). E o modelo de ficha de inscrição do projeto Museu Subterrâneo.
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1. TRILHANDO REFERÊNCIAS, CONDUZINDO DEBATES

Este capítulo está dividido em três partes e organiza-se como fundamentação 
teórica para dar algumas balizas à pesquisa de campo – levantamento históri-
co e vivência empírica – apresentada no segundo capítulo desta dissertação.

Inicialmente, apresento algumas discussões permeando a temática da arte 
pública e da cultura no espaço urbano da cidade. Para isso, trago reflexões 
acerca desses dois campos do conhecimento fornecidas por duas autoras 
do campo de investigação de arte pública, Vera Maria Pallamin (2000) e 
Lilian Amaral (2010) e outra autora da área de arquitetura e urbanismo, Pa-
mella Mochiute Cruz (2017). Para completar, trago mais quatro autoras, Ara-
cy Amaral, Radha Abramo, Sílvia Meira e Maria Lúcia Montes, cujos textos 
estão presentes no livro Arte Pública (1998) e versam sobre as relações da 
arte com a cidade de São Paulo, dentro e fora de Museus, abordando inclu-
sive a relação da arte pública com o Metrô.

A seguir, investigo o relacionamento do público/não público com o lugar/não 
lugar da arte e da cultura na cidade, tendo como foco não as ruas e pra-
ças, mas os locais destinados para uma passagem rápida e objetiva, que 
não são vistos como espaço para permanência, fruição ou entretenimento, 
como é o caso do transporte de metrô e suas estações. Para tanto, os au-
tores escolhidos são Michel de Certeau (1998), para noções sobre lugar 
cotidiano, Marc Augé (2015), para compreender o que seria o não lugar, 
fruto da supermodernidade, e Jacques Rancière (2002 e 2012) para tratar 
do espectador emancipado, que configura uma espécie de não público da 
arte pública, bem como para abordar o tema da Mediação Cultural, com 
apoio de uma das inúmeras contribuições de Mirian Celeste Martins (2014) 
a esse assunto. Isto porque me deparei nesta pesquisa com uma ação de 
visita orientada por educadores a obras de arte no Metrô, que será comen-
tada posteriormente.

Por fim, partindo dos museus para as ruas, começo fazendo um exame das 
instituições museológicas por meio do estudo de Pierre Bourdieu e Alain 
Darbel (2003) sobre o problema de escassez de público em museus de arte, 
com uma visão atualizadas dessa questão, proporcionada pelo sociólogo 
contemporâneo Philippe Coulangeon (2014), passando pelo entendimento 
do que é experiência no cotidiano e nas artes, com auxílio de Adriano Duar-
te Rodrigues (1999) e John Dewey (2010), finalizando com um contraponto 
oferecido pelas reflexões de André Malraux (2000) e seu Museu Imaginário, 
que dá abertura para outras propostas de museus além do que se entende 
tradicionalmente por museu.

A partir desse gancho, lanço a minha investigação sobre um exemplo do que 
poderia ser entendido como uma possibilidade de museu fora do museu, 
analisando o Metrô de São Paulo, esse equipamento público cuja principal 
função é o transporte de passageiros, mas que possui uma longa tradição 
na busca pelo entretenimento de seus usuários com arte e cultura.



27

1.1. Arte e cultura no espaço público

Este capítulo funciona como uma via de aproximação ao tema da arte públi-
ca e, consequentemente, da cultura no espaço urbano, que serão tratados 
ao longo do estudo de caso na segunda parte do trabalho. As autoras se-
lecionadas aqui proporcionam algumas leituras e perspectivas sobre esses 
campos do saber, embora existam muitas outras pesquisas e pesquisadores 
desses temas.

Uma forma de entender a arte urbana, de acordo com a pesquisadora Vera 
Maria Pallamin (2000), é fazer sua leitura enquanto prática social. “Suas 
obras permitem a apreensão de relações e modos diferenciais de apropria-
ção do espaço urbano” (PALLAMIN, 2000, p. 23-24), envolvendo significa-
dos estéticos não apenas sociais, mas também culturais e políticos. Para 
ela, as referências urbanas enfatizadas nessa forma de arte são consequên-
cia do imaginário dos habitantes da cidade, gerando ambiguidade em seus 
sentidos. Assim, “tematizar a arte urbana é pensar sobre a vida social apro-
ximando-se de um certo modo pelo qual as pessoas se produzem e são 
produzidas no âmbito da ordem simbólica. É pensar sobre cultura urbana” 
(PALLAMIN, 2000, p. 24).

Como a cultura urbana acontece no âmbito da vida cotidiana da cidade, é aí 
que “redes de lealdade e sociabilidade são tramadas e conferidas [...] que os 
hábitos são compartilhados e as reciprocidades fazem sentido” (PALLAMIN, 
2000, p. 29). Portanto, para a autora, é no tempo cotidiano que aparecem os 
enfrentamentos, as nuances da heterogeneidade social e política: “estes es-
paços do cotidiano, nos quais ocorrem as manifestações artísticas, mostram-
se plenos de articulações, segregações e rupturas” (PALLAMIN, 2000, p. 30).

Ainda de acordo com Pallamin (2000, p. 29), as relações entre ações cultu-
rais e práticas sociais ocorrem necessariamente nesses espaços públicos 
porque a cultura é socialmente situada e espacialmente vivida. Nesse senti-
do, o valor cultural dos objetos e obras públicas não é imanente a eles, mas, 
sim, efeito destas relações sociais que lhes dão sentido:

Enquanto “espaço de representação”, a obra de arte é 
também um agente na produção do espaço, adentrando-
se nas contradições e conflitos aí presentes. Tomando-se 
o território urbano como campo de processos sociais, a 
arte urbana, nesses termos, pode alinhar-se com inte-
resses destacadamente distintos na produção da cidade. 
(PALLAMIN, 2000, p. 45).

Segundo Pallamin (2000), esta abordagem da cidade como forma social, e 
não como objeto físico, em que a infraestrutura é produzida pelos próprios 
usuários, e não externa a eles, permite entender a arte urbana como meio 
para a requalificação do cotidiano dos cidadãos. “Questões artísticas e ur-
banas deixam de ser dicotômicas e [...] manifestações artísticas em espaços 
públicos mostram-se como uma dimensão da construção simbólica destes” 
(PALLAMIN, 2000, p. 46). E como a arte não possui um uso propriamente 
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funcional, a pesquisadora acredita que esta acabe por promover reconside-
rações nos modos de usar e de se relacionar com esses espaços públicos.

Outra preocupação da pesquisadora é em relação ao tipo de público a que 
a arte e a cultura estão sujeitas no espaço público. Para Pallamin (2000, 
p. 48), o público espectador da arte e da cultura urbanas não existe como 
previamente dado, nem tampouco é um grupo coeso, mas seria gerado com 
e pela obra de arte e também poderia ser diferenciado segundo os mais 
diversos interesses. “Em outras palavras, não há garantia de público para a 
arte urbana. Ela pode desabar pela indiferença” (PALLAMIN, 2000, p. 48).

Outro ponto de conflito, levantado por Pallamin (2000, p. 65), seriam as 
consequências da vida em público com a frequente redução de espaços 
públicos a lugares eminentemente voltados para o translado, o movimento 
e a passagem veloz. “Na prática, muitos desses espaços têm sido, priorita-
riamente, utilizados como áreas de circulação e de passagem mais do que 
como lugares de permanência” (PALLAMIN, 2000, p. 70-71). Para a pesqui-
sadora, este quadro aponta um desinteresse da vida em público e da parti-
cipação social nesses espaços. Tais discussões serão mais aprofundadas 
no próximo subcapítulo.

Em artigo produzido para o 19º Encontro da Associação Nacional de Pes-
quisadores em Artes Plásticas (ANPAP), a artista e pesquisadora de arte 
pública/relacional e suas interterritorialidades, Lilian Amaral (2010), apre-
senta dispositivos de interlocução, mediação e difusão da arte em rede no 
contexto da vida cotidiana. Tais conceitos ou, como ela prefere, rotas para 
possíveis leituras, foram elaborados de forma coletiva e são próprios do 
campo cultural, no qual diálogos, negociações e transações com a alterida-
de cultural – tais como orientação sexual, religiosa e política – são desafios 
sempre presentes.

O trabalho de Amaral, elaborado no contexto de uma experiência pessoal 
desenvolvida no interior da Rede Nacional de Artes Visuais da Fundação 
Nacional de Artes (FUNARTE) nos anos de 2007 e 2008, consiste em juntar 
conceitos propostos por diversos atores/autores em meios e linguagens va-
riadas articulando-os em alguns conjuntos de sentidos. Por exemplo, sobre 
arte colaborativa, memória e identidade, a autora destaca:

Tais processos fundam-se na concepção ampliada da 
Arte como Experiência, tendo os lugares – reais e imagi-
nários – como suporte para criações coletivas que envol-
vem artistas e não-artistas, estimulando a documentação 
e apropriação crítica e criativa. Do espetáculo à experiên-
cia da cidade, passa-se às diferenças entre visualidade 
e visibilidade, passa-se da cidade ao lugar. (AMARAL, L. 
2010, p. 1417).

Mais especificamente sobre memória, conceito encontrado pela autora em 
trabalhos artísticos pautados pela utilização dos meios fotográficos e vide-
ográficos, resultando em projeções em espaços urbanos reapropriados e 
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produções que investigaram referências na história oral, assim como em 
álbuns de família, ela escreve:

A memória é um fenômeno construído social e individu-
almente, sujeito a constantes transformações, que esta-
belece estreita ligação com o sentimento de identidade, o 
qual deve ser entendido como a imagem que um indivíduo 
ou grupo faz de si, para si e para os outros. (AMARAL, L. 
2010, p. 1417).

Corporeidade, percurso e composição urbana são outro conjunto de defini-
ções proposto por Amaral:

Investidos de uma nova atitude estético-crítica pautada 
numa maior proximidade entre arte e política, identificamos 
um conjunto significativo de propostas que evidenciaram, 
por meio de inter[in]venções, percursos e composições 
urbanas, “a concepção da arte calcada no enraizamen-
to das práticas sociais coletivas, indicando uma relação 
produtiva entre arte e gestão do espaço público [...] re-
sultando em invenções criativas para formas do habitar” 
(VELOSO2, 2004-5, p. 113 apud AMARAL, 2010, p. 1420).

Segundo a autora, outras ações e inclusive objetos foram usados para en-
frentar e engajar o público que atravessava a passarela, fazendo com que o 
espaço público fosse atravessado e o tempo esgarçado, criando uma sus-
pensão no movimento acelerado do fluxo humano/urbano.

Interterritorialidades operou com a ideia de que o papel 
do artista é o de criar uma arte que provoca o processo 
de pensar, de Arte comprometida com a criação de uma 
linguagem da percepção, que permite a flutuação da infor-
mação entre sistemas estranhos um ao outro, eliminando 
fronteiras para provocar novas associações e analogias. 
(AMARAL, L. 2010, p. 1423).

Para Amaral (2010, p. 1423), a arte pública contemporânea é aquela que di-
retamente engaja o contexto e toma como campo o público – que não visita 
regularmente museus e galerias. Ela opera a partir do meio ambiente e com 
os problemas sociais e políticos da comunidade.

Dentro de um outro conjunto de ideias, que Amaral denomina como praciali-
dades contemporâneas, aparece a experiência urbana, seja pela vivência ou 
pela prática da cidade. Um dos métodos ou instrumentos para desfrutar de 
tal experiência, de acordo com a autora, seria pela errância urbana, uma “fer-
ramenta subjetiva e singular”, ou um “tipo de ação que poderia ser praticado 
por qualquer um” ou ainda um “dispositivo para ampliação da percepção”.

2 VELOSO, Mariza. Rede Nacional de Artes Visuais. FUNARTE/Ministério da Cultura, Rio 
de Janeiro, 2004/2005.
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São diferentes ações, apropriações ou improvisações 
mediadas pelo pensamento crítico apontado pela Arte Pú-
blica Relacional Contemporânea que podem extrapolar a 
circunscrição das experiências nos espaços convenciona-
dos ao consumo privado da arte em direção aos espaços 
da vida, das experiências no espaço público pelos habi-
tantes, passantes ou errantes que reinventam tais espa-
ços em seu cotidiano. (AMARAL, L. 2010, p. 1424).

Portanto, segundo Amaral, os significados de uma obra ou ação artística 
são construídos no encontro entre a subjetividade daquele que a propõe e a 
subjetividade de cada um daqueles que ativamente a tomaram para si. Vol-
tando ao termo pracialidade, a autora explica que advém do entendimento 
de que a praça constitui um dos mais importantes espaços, se não o mais 
importante, para os encontros na esfera da vida pública:

Consideramos a praça um lugar simbólico, político, cul-
tural essencialmente voltado para o encontro. A praça 
como espaço, não é apenas forma ou paisagem, cenário 
ou palco para as ações humanas. A praça é um conjunto 
indissociável entre um sistema de objetos, de ações, de 
invenções de pessoas e suas inter-relações. (AMARAL, 
L. 2010, p. 1425).

Nesta dissertação, a praça não é o objeto de estudo, mas as inter-relações 
que acontecem nas estações de Metrô são bastante semelhantes, guarda-
das as devidas proporções e peculiaridades que serão melhor exploradas 
no próximo subcapítulo.

A dissertação de Pamella Mochiute Cruz (2017)3, aparece como referência 
importante acerca de intervenções artísticas e culturais no espaço públi-
co, como será observado no estudo de caso do Metrô de São Paulo. Cruz 
(2017, p. 29-30) considera intervenção urbana como uma ferramenta artísti-
ca, seja qual for o campo das artes em questão: visuais, dança, teatro, músi-
ca, etc. “A intervenção urbana surge, no campo das artes, como maneira de 
trazer à tona aspectos e questionamentos referentes ao modo como sujeito, 
arte e ambiente urbano se relacionam”. Para a autora, esse mecanismo de 
ruptura do cotidiano “propõe ao público uma postura menos passiva e con-
templativa, oferecendo a oportunidade de se vivenciar determinado espaço 
e não apenas passar por ele”. Assim, são as experiências vividas no espaço 
público que transformam a cidade, “que definem o território e configuram os 
imaginários urbanos”.

Desta maneira, as intervenções, além de proporcionarem 
espaços e relações afetivas, também são uma forma de 
resistência à normatização do comportamento das pes-

3 Realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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soas no ambiente urbano, possibilitando a reflexão, uma 
tomada de consciência e de atitude por parte do público. 
(CRUZ, 2017, p. 30).

Ao tratar particularmente da cidade de São Paulo e seus espaços públicos, 
na perspectiva contemporânea de globalização e aceleração da vida cotidia-
na, cada vez mais virtualizada, a autora indica a existência de imaginários 
coletivos urbanos – que fazem parte de uma relação estética entre cidadão 
e cidade – projetando medo sobre os espaços públicos. “Isso acarreta um 
aspecto negativo ao convívio coletivo, marcado pela constante sensação 
de hostilidade e caracterizado pelo individualismo em relações superficiais” 
(CRUZ, 2017, p. 35).

Diante dessa configuração das dinâmicas urbanas [...] em 
que o espaço é valor de mercado, e o imaginário urbano 
do medo nas áreas públicas, nota-se na cidade de São 
Paulo duas constantes: de um lado o crescimento das 
áreas muradas e do isolamento e do outro o desejo de 
transformar áreas públicas em espaços amáveis e aco-
lhedores. (CRUZ, 2017, p. 36).

De certa forma, essa dualidade entre medo e isolamento de um lado, e de-
sejo de afetividade e encontro do outro, está também presente nos espaços 
do Metrô, que para muitos usuários são percebidos e utilizados como locais 
de passagem, na função de um transporte coletivo, porém individual, en-
quanto para algumas pessoas tornam-se às vezes espaços de encontro e 
afetividade, principalmente quando estimulados pelas intervenções de arte 
e cultura.

Outra referência interessante que cabe ser mencionada neste capítulo é o 
livro Arte Pública (1998) que traz diversos artigos e trabalhos sobre essa 
temática apresentados no 1º Seminário sobre Arte Pública realizado pelo 
Serviço Social do Comércio – SESC/SP com colaboração do Serviço de 
Divulgação e Relações Culturais dos Estados Unidos da América – USIS, 
entre 17 e 19 de outubro de 1995 e na segunda edição, ocorrida em 21 de 
novembro de 1996, contando ainda com a colaboração da União Cultural 
Brasil–Estados Unidos.

Selecionei quatro autoras para ompor esses debates. No primeiro texto, 
de Aracy Amaral, A Arte Pública em São Paulo, é necessário entender que 
muita coisa mencionada pela autora já mudou nos últimos 20 anos, mas, 
mesmo assim, suas colocações críticas em favor de mais mudanças para o 
maior cuidado com a arte pública paulistana continuam válidas.

Aracy Amaral (1998, p. 47) começa dizendo que a arte pública em São 
Paulo ocorria com maior frequência a partir de eventos comemorativos na 
cidade, sem nenhum tipo de planificação, por exemplo, no Centenário da 
Independência (1922) ou no IV Centenário da cidade (1954). Num segundo 
momento, a autora ressalta “iniciativas isoladas e desprovidas de planifica-
ção” sem “critérios para implantação de projetos” tentam “tornar a cidade 
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mais humana” (AMARAL, A. 1998, p. 48). Algumas praças no centro da ci-
dade são mencionadas como exemplo e depois criticadas por terem sido 
abandonadas pelo poder público.

Outra preocupação de Aracy Amaral (1998, p. 49) é com a falta de projetos 
escultóricos dignos de menção, por exemplo, na Cidade Universitária e com 
um fenômeno que ela classifica como “esculturas errantes de São Paulo”, já 
mencionado por Harriet Senie, ou seja, obras concebidas para determina-
dos espaços, mas que acabam sendo retiradas e levadas para outros can-
tos da cidade, trazendo, por consequência, “a perda constante de referên-
cias simbólicas tão importantes para seus habitantes”. Veremos, no estudo 
de caso, que também no Metrô algumas esculturas foram mudadas de lugar 
e o quanto esse tipo de obra é marcante como referência simbólica para os 
usuários do transporte, que muitas vezes as identificam inconscientemente.

A autora é a favor de uma “política de arte pública”, da “articulação arte-meio 
urbano” e da necessidade de uma “comissão permanente para deliberação 
da abertura de concurso para seleção de projetos do mais elevado nível”, 
o que seria, portanto, uma “oportunidade de honrar artistas de trajetória já 
reconhecida, de consagrar um espaço público com sua contribuição” (AMA-
RAL, A. 1998, p. 50).

Essas medidas foram tomadas pelo núcleo de Ação Cultural do Metrô quan-
do instituído o programa Arte no Metrô, como será detalhado em capítulo 
posterior, mas principalmente por influência de Radha Abramo. Aracy Ama-
ral considera que a experiência realizada no Metrô é uma exceção no des-
respeito generalizado pela arte pública, mas o tumultuado meio urbano é 
consequência da falta de educação e políticas públicas:

Antes de refletir sobre nossa pobreza em obras de arte 
pública no meio urbano, devemos pensar em termos de 
educação básica, saúde, civismo, cidadania, cultura, para 
somente depois discutirmos a ausência dos maiores no-
mes da arte brasileira e internacional em nossos espaços 
públicos. Na verdade, o respeito pelo espaço público, por 
sua beleza e simbologia, são consequência direta do au-
to-respeito [sic] e do respeito pelo cidadão. (AMARAL, A. 
1998, p. 53).

A segunda autora escolhida, Radha Abramo (1998, p. 56), abre seu artigo 
afirmando que “a arte pública é uma das tendências artísticas contemporâ-
neas que empolgam os artistas e os agentes culturais” e, ao contrário de 
uma atitude que se tinha antigamente, de “colocar objetos no espaço público 
em comemorações ou por relevância histórica”, atualmente a arte pública 
está submetida às leis da arquitetura do espaço, portanto é “um trabalho 
coletivo, integrado, coordenado”.

A autora observa ainda que “a arte aumentou de tamanho nos últimos vin-
te anos [...] a obra de arte está realmente pedindo maior espaço para sua 
própria existência” (ABRAMO, 1998, p. 57). Ela questiona que os museus 
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não têm condições econômicas e nem mesmo espaço ou reserva técnica 
para abrigar obras nesses tamanhos, sendo assim, só lhes resta ganhar o 
espaço público.

Outro ponto levantado é que a arte pública, ao ocupar o espaço público, 
torna-se um trabalho que envolve diretamente a comunidade, a sociedade. 
“Afinal, fica em um espaço aberto, sendo vista com um olhar diferente. [...] 
O transeunte, o pedestre, não contempla uma obra de arte pública: ele vai 
absorvendo a peça aos poucos e ela vai se formando aos pedaços em sua 
memória” (ABRAMO, 1998, p. 57). Para a autora, surge aí um novo tipo de 
percepção: fragmentada e inteligente, “porque ela não se faz na presença 
da obra, mas in memória da obra”.

Destaco a seguir a colaboração de outra autora, Sílvia Meira, abrindo o diá-
logo da arte pública com o Museu. A primeira preocupação de Meira é com 
a grande diversidade cultural da sociedade urbana paulista contemporânea 
no que diz respeito a diversos núcleo de imigrantes que encontram dificul-
dades em integrar-se a uma cultura diferente da sua: “os espaços urbanos 
paulistas oferecem a esses cidadãos poucas atividades culturais que pro-
piciem a presença de diferentes grupos sociais sem fronteiras ou limites, 
preconceitos ou exclusão” (MEIRA, 1998, p. 270). Para a autora, reverter e 
neutralizar tais discriminações é papel dos lugares sociais, como as institui-
ções museológicas:

Na grande maioria dos casos, a função cultural e educa-
tiva de um museu baseia-se na apresentação das cole-
ções e na promoção de eventos culturais ligados ao perfil 
do acervo, sempre marcados pela história e por antigas 
tradições. A história da arte, que fundamenta e estrutura 
a ação museológica, segue um percurso de convenções 
embasado na trajetória de obras-primas, centralizando 
nelas conceitos históricos, teóricos e críticos responsá-
veis pela expansão de culturas com anos de tradição. 
(MEIRA, 1998, p. 271).

Segundo Meira (1998, p. 271), essa “atitude paternalista” dos museus, cen-
tralizadores da política cultural da metrópole, “muitas vezes marginaliza as 
culturas ditas periféricas” impondo “critérios de apreciação” vinculados ao 
desenvolvimento econômico e mascarando “o exótico e o folclórico”. Para 
ela, caso os museus queiram se transformar em um “mediador cultural ati-
vo”, devem “assumir a responsabilidade perante a sociedade” de veicular 
“conceitos culturais”, através de suas exposições, “que simbolizem o fazer 
cultural da comunidade como um todo”.

Nas exposições temporárias do Metrô, que fazem parte do programa Li-
nha da Cultura, esse tipo de diretriz é perceptível, talvez por não trabalhar 
com acervo, na lógica dos museus tradicionais, a equipe do Metrô consiga 
apresentar ao público grande variedade cultural e dialogar com núcleos de 
imigrantes, como por exemplo os descendentes de japoneses na estação 
Japão-Liberdade, onde existe uma vitrine permanente para exposição de 
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Ikebanas, uma arte de arranjo floral típica dessa comunidade e feita por 
seus membros.

Em seu artigo, Meira faz uma breve passagem pelos movimentos da história 
da arte do século 20, até chegar aos anos 50 e 60 no Brasil onde artistas 
como Hélio Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape começam a propor trabalhos 
com interesse antropológico e sociológico, “inaugurando, no Brasil, uma tra-
dição de trabalhos experimentais desenvolvidos dentro e fora da instituição, 
associados à participação do público como decodificador do conceito artís-
tico” (MEIRA, 1998, p. 272).

Os “objetos relacionais” dessa “arte participativa” citados pela autora são: 
Relevos Espaciais de Hélio Oiticica e De bichos, de Lígia Clark, da época 
que participavam do grupo carioca Frite. “Segundo Oiticica, uma arte ba-
seada em transformações estruturais está em constante dinamismo com 
relação ao seu suporte e serve tanto ao espaço museológico quanto ao es-
paço público” (MEIRA, 1998, p. 272). Quanto aos trabalhos de Lígia Clark, 
a autora comenta: “a trajetória dessa artista ilustra, com excepcional quali-
dade, o rompimento com os esquemas formais vigentes, em busca de um 
envolvimento direto no campo social” (MEIRA, 1998, p. 272).

Considerando que na arte em espaço público “o que é absorvido só pode 
ser baseado em experiências anteriores e referenciais culturais conhecidos” 
e que esse tipo de arte no meio urbano aparece como “reflexão e assi-
milação de novos valores, num processo de conscientização e cidadania”, 
Meira (1998, p. 273) reafirma a necessidade de “criação de espaços cultu-
rais alternativos”, com “contribuições multiculturais” em lugares fornecidos 
pela sociedade, sejam instituições museológicas ou outros locais na cidade, 
“rompendo as barreiras e os preconceitos culturais”. Sua sugestão é que 
isso ocorra por meio de uma política cultural efetiva entre museus e os di-
versos grupos étnicos que habitam o espaço urbano.

Por fim, a contribuição da antropóloga Maria Lúcia Montes versa sobre arte 
pública e cultura brasileira, dois temas importantes para as discussões pre-
sentes nesta dissertação. Considerando os efeitos da globalização para a 
civilização contemporânea, tais como a multiplicidade de experiências e a 
instantaneidade da comunicação, a autora problematiza o local comum de 
encontro das pessoas, apesar de suas diferenças sociais, culturais, ideoló-
gicas, de status, regionais, nacionais, de poder, etc.: o espaço público. “Eis 
o que obriga a arte a reinventar sua dimensão pública, na infinita variedade 
de suas formas de expressão” (MONTES, 1998, p. 276).

Segundo a autora, o museu surgiu no “mundo moderno” como “instituição 
pública”, para abrigar o “patrimônio da nação”, sendo um “espaço franque-
ado ao público, aberto ao povo” com a “tarefa de exibir uma imagem de si 
mesmo a esse povo”, sendo um “espelho da riqueza artística de sua terra 
e sua gente”. Isso conferiu um “vago ar de templo” aos museus e deu uma 
“aura de sacralidade” à arte legitimada por eles como arte. Sob o impacto da 
globalização, no entanto, “já não podem ser os mesmos o lugar e a função 
do museu e da arte nas sociedades contemporâneas” (MONTES, 1998, p. 
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276). Assim, a autora coloca em cheque a natureza do museu como institui-
ção pública e a dimensão pública da arte.

Outra característica do mundo contemporâneo, segundo Montes (1998, p. 
277), é a existência de tribos urbanas que articulam indivíduos em razão de 
interesses e valores comuns: “existem os grupos que definem sua identida-
de e sentido de pertencimento pela vivência de um espaço e de uma histó-
ria compartilhadas” (MONTES, 1998, p.276-77). E as artes são cúmplices 
dessa reestruturação da experiência de mundo do homem contemporâneo.

Neste contexto, devolver à arte sua função pública passa 
a ter um significado bem preciso, já que a legitimidade 
que lhe conferia o museu como lugar de exibição não bas-
ta para credenciá-la ao imediato reconhecimento dessa 
qualidade [...]. As discussões contemporâneas sobre arte 
pública envolvem precisamente a consciência dessa nova 
forma de conexão entre espaço e significado, e a infinita 
possibilidade de recriação do sentido da arte que ela traz 
em seu bojo. (MONTES, 1998, p. 278).

Em outras palavras, é a necessidade de fazer a arte dialogar com as co-
munidades fragmentárias e particularizadas do mundo contemporâneo: “No 
limite, mais que o museu, a praça pública passa a ser vista como lugar, por 
excelência em que a obra expõe suas credenciais ao reconhecimento como 
arte” (MONTES, 1998, p. 278) e, para isso, precisa negociar com o usuário 
do espaço, convertido em espectador.

Além da praça, a autora cita ainda outros lugares legítimos para exibição 
dessa arte: “o edifício público, uma agência bancária, estações de metrô, 
um estádio ou o hall de uma instituição universitária”. Estes são, para ela, 
“espaços culturais de vocação plural, capazes de pôr em diálogo as diferen-
tes linguagens das artes”, são ainda “espaços multimídia e multiculturais” 
criados e mantidos “não só pelo poder público como também, e sobretudo, 
por instituições de direito privado, fundações ou mesmo empresas” (MON-
TES, 1998, p. 278).

Dessa perspectiva, a arte pública contemporânea não 
se limita apenas a dessacralizar o espaço do museu. Ao 
contrário, ela ressacraliza novos espaços profanos: mu-
dando a relação do homem com seu meio ambiente. [...] 
Nos grandes centros urbanos isso significa não só demo-
cratizar o acesso à arte, mas também reconstruir formas 
significativas de pertencimento, recriando solidariedade e 
novas identificações com o espaço da cidade, numa nova 
maneira de reconstituição de identidades sociais e cultu-
rais. (MONTES, 1998, p. 278).
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1.2. Entre não lugares e não públicos

É necessário fazer um aprofundamento maior sobre os debates levantados 
no subcapítulo anterior, a respeito da caracterização de lugar ou de não lu-
gar a certos espaços urbanos, da permanência ou da passagem do público 
por eles e de como esse público ou não público se relaciona com arte e 
cultura em seu caminho cotidiano. Isto porque o principal objeto de estudo 
desta dissertação é o Metrô de São Paulo, onde a arte pública e a cultura 
urbana não estão em locais destinados ao lazer, como as praças e parques, 
mas à circulação e passagem. E onde não se pode prever e nem garantir 
se, quando ou por quanto tempo os usuários desse sistema de transporte se 
tornarão espectadores daquilo que lhes é oferecido.

Começo com as considerações de Michel de Certeau em A Invenção do Co-
tidiano (1998) sobre as práticas do espaço que “tecem as condições deter-
minantes da vida social” (CERTEAU, 1998, p. 175), pois é nos passos dos 
pedestres que se encontram os jogos que moldam espaços e tecem lugares:

[...] se é verdade que existe uma ordem espacial que orga-
niza um conjunto de possibilidades (por exemplo, por um 
local por onde é permitido circular) e proibições (por exem-
plo, por um muro que impede prosseguir), o caminhante 
atualiza algumas delas. (CERTEAU, 1998, p. 177-178).

Deste modo, o caminhante tanto as faz ser como aparecer, desloca umas e 
inventa outras, com idas, vindas e variações, suas caminhadas privilegiam 
ou deixam de lado elementos espaciais, escreve o autor. Em sua concep-
ção, os relatos das práticas de espaço constituem, portanto, a “arte moderna 
da expressão cotidiana” (CERTEAU, 1998, p. 181).

Para Certeau (1998, p. 200), todo relato é um relato de viagem – uma prática 
do espaço, e que isso faz parte das táticas cotidianas encontradas tanto em 
indicações espaciais nas cidades (por exemplo: dobre à direita, siga à es-
querda) como nos noticiários ou nas histórias. São “aventuras narradas que, 
ao mesmo tempo, produzem geografias de ações e derivam para os lugares 
comuns de uma ordem”.

Outro ponto importante discutido pelo autor é a distinção entre espaço e lugar: 
“Um lugar é a ordem segundo a qual se distribuem elementos nas relações 
de coexistência. Aí se acha excluída a possibilidade para duas coisas de ocu-
parem o mesmo lugar” (CERTEAU, 1998, p. 201, grifos do autor). Assim, dois 
elementos podem estar um ao lado do outro, mas cada um estará situado num 
lugar próprio e distinto. “Um lugar é, portanto, uma configuração instantânea de 
posições. Implica uma indicação de estabilidade” (CERTEAU, 1998, p. 201).

Já o espaço é como um cruzamento, um conjunto de movimentos que nele 
se desdobram. “Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de 
direção, quantidades de velocidade e a variável tempo” (CERTEAU, 1998, 
p. 202, grifos do autor). Portanto, espaço é o efeito produzido pelas opera-
ções que o orientam, o circunstanciam e o temporalizam.
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Em suma, o espaço é um lugar praticado. Assim, a rua ge-
ometricamente definida por um urbanismo é transformada 
em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é 
o espaço produzido pela prática do lugar constituído por 
um sistema de signos – um escrito. (CERTEAU, 1998, p. 
202, grifos do autor).

De acordo com Certeau, a distinção entre espaço geométrico (de lugar) e 
uma outra forma de espacialidade, o espaço antropológico, foi apresenta-
da primeiramente por Merleau-Ponty. Essa distinção tinha a ver com uma 
problemática diferente, que “visava separar da univocidade geométrica a 
experiência de um ‘fora’ dado sob a forma do espaço e para o qual o espa-
ço é existencial e a existência é espacial” (CERTEAU, 1998, p. 202, grifos 
do autor).

Na leitura de Certeau sobre as ideias de Ponty, essa experiência é a rela-
ção com o mundo, ela exprime a estrutura essencial do nosso ser como ser 
situado em relação com um meio, por um desejo de direção da existência, 
plantado no espaço de uma paisagem. “Deste ponto de vista, existem tantos 
espaços quantas experiências espaciais distintas” (CERTEAU, 1998, p. 202).

Examinando as práticas do dia a dia que articulam essa experiência, o autor 
reduz a oposição entre lugar e espaço a duas determinações: “uma por ob-
jetos que seriam, no fim das contas, reduzíveis ao estar-aí”, condicionados 
à lei de lugar; a outra por operações atribuídas a coisas ou pessoas e que 
“especificam espaços pelas ações de sujeitos históricos” (CERTEAU, 1998, 
p. 203, grifos do autor).

Para concluir, o autor afirma: “os relatos efetuam, portanto, um trabalho que, 
incessantemente, transforma lugares em espaços ou espaços em lugares” 
(CERTEAU, 1998, p. 203). Além disso, os relatos também exercem um pa-
pel cotidiano de demarcação, a saber:

As operações de demarcação, contratos narrativos e 
compilações de relatos, são compostas com fragmen-
tos tirados de histórias anteriores e bricolados num todo 
único. Neste sentido, esclarecem a formação dos mitos, 
como têm também a função de fundar e articular espaços. 
(CERTEAU, 1998, p. 208, grifos do autor).

Se a noção de lugar pode ser entendida, portanto, como espaço identitário, 
relacional e histórico, “um espaço que não pode ser definido nem como 
identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não lugar” 
(AUGÉ, 2015, p. 73). Para Marc Augé, a supermodernidade é produtora de 
não lugares, ou seja, de espaços que não são em si lugares antropológicos 
e que não interagem com lugares de memória, como eram entendidos na 
modernidade. Este mundo repleto de pontos de trânsito, ocupações pro-
visórias (de hotéis a favelas) e uma rede de meios de transporte, que são 
também espaços habitados, está destinado “à individualidade solitária, à 
passagem, ao provisório e ao efêmero” (AUGÉ, 2015, p. 74).
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Acrescentamos que existe evidentemente o não lugar 
como lugar: ele nunca existe sob uma forma pura; lugares 
se recompõem nele; relações se reconstituem nele; [...] 
O lugar e o não lugar são, antes, polaridades fugidias: o 
primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 
nunca se realiza totalmente. (AUGÉ, 2015, p. 74).

E quais são os não lugares por excelência? De acordo com o autor: as vias 
aéreas, ferrovias, rodoviárias e os domicílios móveis considerados meios 
de transporte, tais como aviões, trens, ônibus; bem como os aeroportos, as 
cadeias de hotéis e até os parques de lazer. Assim, a distinção entre lugares 
e não lugares passa pela oposição do lugar ao espaço – proposta por Michel 
de Certeau. “O espaço, para ele, é um ‘lugar praticado’, ‘um cruzamento 
de forças motrizes’: são os passantes que transformam em espaço a rua 
geometricamente definida pelo urbanismo como lugar” (AUGÉ, 2015, p. 75).

Ainda segundo Augé (2015, p. 77), o termo espaço, em si mesmo, é mais 
abstrato do que o termo lugar, por cujo emprego se refere a um aconteci-
mento que ocorreu, a um mito (lugar-dito) ou a uma história (lugar histórico). 
Já espaço se aplica indiferentemente a uma extensão, a uma distância entre 
duas coisas ou pontos (um espaço de dois metros entre A e B) e ainda a 
uma grandeza temporal (no espaço de uma semana).

Na análise de Marc Augé (2015, p. 79), quando Michel de Certeau fala em 
não lugar, ele está fazendo alusão a uma espécie de qualidade negativa 
do lugar, uma ausência que cria o não lugar nos lugares e os transformam 
em passagens. Já ele designa não lugar por duas realidades complemen-
tares e distintas: “espaços constituídos em relação a certos fins (transporte, 
trânsito, comércio, lazer) e a relação que os indivíduos mantêm com esses 
espaços” (AUGÉ, 2015, p. 87).

O autor também se preocupa em compreender que tipo de mediação es-
tabelece o vínculo dos indivíduos com seu círculo no espaço do não lugar, 
concluindo que passa por palavras, que fazem textos e imagens. Segundo 
Augé (2015, p. 88-80) os não lugares reais da supermodernidade (a auto-
estrada, o supermercado, o aeroporto) definem-se pelas palavras ou textos 
que ensinam seu modo de usar, expressos de maneira prescritiva (pegar a 
fila da direita), proibitiva (não é permitido fumar) ou informativa (você está 
na estação Brás).

“Assim, são instaladas as condições de circulação em espaços onde se supõe 
que os indivíduos só interajam com textos, sem outros enunciantes que não 
pessoas ‘morais’ ou instituições” (AUGÉ, 2015, p. 89). De acordo com o autor, 
o passageiro dos não lugares, caminhando por essa paisagem-texto, obede-
ce ao mesmo código que os outros, registra as mesmas mensagens, respon-
de às mesmas solicitações. “O espaço do não lugar não cria nem identidade 
singular nem relação, mas sim solidão e similitude” (AUGÉ, 2015, p. 95).

Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os 
espaços, os lugares e os não lugares misturam-se, interpe-
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netram-se. A possibilidade do não lugar nunca está ausen-
te de qualquer lugar que seja. A volta ao lugar é o recurso 
de quem frequenta os não lugares. (AUGÉ, 2015, p. 98).

Jacques Rancière (2012), por sua vez, propõe uma forma de se compreen-
der a relação entre o público e a arte pela noção de espectador emancipado. 
O conceito é aplicável também à arte urbana, à qual o usuário de um espaço 
público está sujeito e onde, diferentemente de um museu propriamente dito, 
não há uma equipe de educadores e mediadores para facilitar o contato en-
tre público e obra. Nesses casos, é mais evidente que o espectador precisa 
realizar sua própria mediação frente a uma manifestação artística.

Para iniciar o debate, Rancière (2012, p. 17) afirma ser necessário entender 
que a emancipação começa quando a oposição entre olhar e agir é questio-
nada, pois olhar também é uma ação. O espectador age, observa, seleciona, 
compara e interpreta aquilo que vê, relacionando tudo isso com muitas outras 
coisas que já viu em outros tipos de lugares. “Compõe seu próprio poema 
com elementos do poema que tem diante de si” (RANCIÈRE, 2012, p. 17).

O que o espectador deve ver é aquilo que o artista o faz ver? Para Ran-
cière, na lógica do mestre ignorante e do aprendiz emancipado, não. “A essa 
identidade de causa e efeito, que está no cerne da lógica embrutecedora, a 
emancipação opõe sua dissociação” (RANCIÈRE, 2012, p. 18).

Segundo o autor, é comum ouvir que o artista não quer instruir o espectador, 
nem impor uma lição ou transmitir uma mensagem. Seu desejo seria apenas 
produzir uma forma de consciência, uma intensidade de sentimentos, uma 
energia para a ação. “Mas supõe sempre que o que será percebido, sentido, 
compreendido é o que ele pôs em sua dramaturgia ou sua performance. 
Pressupõe sempre a identidade de causa e efeito” (RANCIÈRE, 2012, p. 18).

De acordo com Rancière (2012, p. 20), cada espectador possui o poder de 
traduzir, à sua maneira, o que percebe, “de relacionar isso com a aventura 
intelectual singular que o torna semelhante a qualquer outro, à medida que 
essa aventura não se assemelha a nenhuma outra (RANCIÈRE, 2012, p. 20).

É nesse poder de associar e dissociar que reside a eman-
cipação do espectador, ou seja, a emancipação de cada 
um de nós como espectador. Ser espectador não é a 
condição passiva que deveríamos converter em ativida-
de. É nossa situação normal. Aprendemos e ensinamos, 
agimos e conhecemos também como espectadores que 
relacionam a todo instante o que veem ao que viram e 
disseram, fizeram e sonharam. (RANCIÈRE, 2012, p. 21).

Para o autor, não precisamos transformar os espectadores em atores, assim 
como não é possível tornar ignorantes em intelectuais de um instante para 
o outro. “Temos de reconhecer o saber em ação no ignorante e a atividade 
própria ao espectador” (RANCIÈRE, 2012, p. 21), pois todo espectador é 
também ator de sua própria história.
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O entendimento dessa discussão também será fundamental na segunda 
parte desta pesquisa, quando procurarei perceber as interações do público, 
muitas vezes revestido de não público, com as obras de arte e exposições 
temporárias nas estações do Metrô. Mas, como em minha pesquisa de cam-
po também tive a oportunidade de participar de algumas ações de visita 
orientada às obras de arte do Metrô – denominada Museu Subterrâneo – 
parece-me razoável abordar ainda conceitos importantes no campo da Me-
diação Cultural, mesmo que brevemente.

Jacques Rancière (2002, p. 21-22) fornece pistas da diferença entre o que 
ele chama de “mestre”, que pode ser o próprio artista ou alguém no papel de 
mediador entre obra e público, cuja função é “saber reconhecer a distância 
entre a matéria ensinada e o sujeito a instruir” e um “explicador”, ou seja, 
“aquele que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no 
seio de sua palavra”. Sobre essa reflexão de Rancière, a educadora artística 
Mirian Celeste Martins, em Mediações culturais e contaminações estéticas 
(2014), coloca a explicação em oposição a uma ação de apresentação:

Em síntese, poderíamos dizer que apresentar uma obra é 
como introduzir um texto, como colocar alguém frente a algo 
(um autor, uma obra, uma técnica). Em algumas mediações 
a apresentação é feita depois ou em meio a conversa. A 
explicação, por outro lado, é entendida por Rancière (2010, 
p. 22)4 como uma prática embrutecedora que desconhece 
a distância entre o que quer ensinar e o sujeito, entre o 
aprender e o compreender. (MARTINS, 2014, p. 252-253).

De acordo com Martins, não há perguntas ou interpretações à explicação do 
explicador, o que existe apenas é a repetição da explicação que acaba se 
encerrando em si mesma. Segundo a autora, a “explicação” é muito diferen-
te da “informação” quando esta é dosada adequada para quem a ouve, se 
for simples, mas não simplista, tornando-se uma boa chave de leitura que 
se abre a novas conexões. No entanto, ela traz um alerta já anunciado por 
Jorge Larrosa5: é preciso cuidado com o excesso de informação que pode 
não deixar lugar à experiência:

Não deixa de ser curiosa a intercambialidade entre os 
termos “informação”, “conhecimento” e “aprendizagem”. 
Como se conhecimento se desse sob o modo da infor-
mação e como se aprender não fosse outra coisa que ad-
quirir e processar informação. (LARROSA, 2004, p. 155 
apud. MARTINS, 2014, p. 253).

4 RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

5 LARROSA, Jorge. Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 
2004.
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1.3. Dos museus para as ruas

Resta ainda abordar, de forma teórica, por autores selecionados, uma últi-
ma discussão que se relaciona diretamente com o título desta dissertação 
“um museu fora do museu”. Para caracterizar as experiências artísticas e 
culturais do Metrô de São Paulo como sendo, talvez, do domínio museo-
lógico, confundindo-se com elementos da Arte Pública e outras formas de 
experiência, preciso antes entrar e, logo em seguida, sair do contexto de 
um Museu tradicional.

Uma das publicações mais importantes que trata do problema de escassez 
de público em museus de arte é o estudo de Pierre Bourdieu e Alain Darbel 
O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público (2003). Publi-
cado originalmente em 1968, com edição revista e ampliada de 1969, o livro 
é resultado de uma investigação empírica realizada em museus na França, 
Espanha, Grécia, Itália, Holanda e Polônia entre 1964 e 1965.

Partindo do princípio de que as características econômicas, sociais e esco-
lares dos visitantes influenciam a frequência destes nos museus de arte, os 
autores buscaram, por um lado, “apreender o conjunto dos fatores que de-
terminam ou favorecem a frequência dos museus” e, por outro, “estabelecer 
o peso relativo de cada um deles e a estrutura das relações que os unem” 
(BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 37).

Ao analisarem a frequência de público dos museus europeus por meio de 
questionários detalhados – investigando profissão, escolaridade, renda, 
sexo, faixa etária, dias, horários, tempo médio das visitas, etc. dos frequen-
tadores – os autores verificaram que esta aumentava consideravelmente à 
medida que o nível de instrução da pessoa era mais elevado.

Em seu conjunto, o público dos museus é relativamente 
jovem, já que a parcela dos visitantes com idade compre-
endida entre quinze e vinte e quatro anos corresponde, 
na França, a 37% contra 18% relativamente à popula-
ção total e essa super-representação é particularmente 
marcante nas classes populares e médias. (BOURDIEU; 
DARBEL, 2003, p. 39).

Além disso, foi constatado que a idade média dos visitantes aumenta conti-
nuamente à medida que se sobe na hierarquia social e se eleva o nível de 
instrução, correspondendo a um modo de ser das “classes cultas”. Segundo 
análise dos autores, este fato “parece indicar que o efeito da ação esco-
lar é tanto mais duradouro quanto mais elevado é o nível escolar atingido” 
(BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 39).

Do ponto de vista dos autores, “nada é mais acessível do que os museus” 
(BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 69), até mesmo os obstáculos econômicos 
são mínimos, pelo menos na realidade da Europa. Então, onde estaria a 
desigualdade que provoca o quadro de baixa frequência de museus pela 
média da população? “[...] as desigualdades diante das obras de cultura não 
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passam de um aspecto das desigualdades diante da Escola que cria a ‘ne-
cessidade cultural’ e, ao mesmo tempo, oferece os meios para satisfazê-la” 
(BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 69).

Portanto, o produto principal da educação e da ação escolar seria a criação 
da “necessidade cultural” – que, para ser satisfeita, exige uma prática cultu-
ral, por exemplo o hábito de ir a museus e “consumir” experiências culturais. 
Quanto mais se consome, mais necessidade se sente de continuar a fazê-lo, 
porém o inverso também é verdadeiro: “Considerando que a aspiração à prá-
tica cultural varia como a prática cultural e que a ‘necessidade cultural’ redu-
plica à medida que esta é satisfeita, a falta de prática é acompanhada pela 
ausência do sentimento dessa privação” (BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 69).

Os autores também constataram que todas as condutas dos visitantes em 
relação às obras expostas estavam associadas ao grau de instrução e esco-
laridade. Por exemplo, em relação ao tempo médio efetivamente dedicado à 
visita: “[...] passando de vinte e dois minutos em relação aos visitantes das 
classes populares para trinta e cinco [...] das classes médias e quarenta e 
sete [...] das classes superiores” (BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 70).

O indicativo do tempo dedicado pelo visitante à contemplação das obras 
apresentadas é interessante, pois representa “o tempo de que tem neces-
sidade para ‘esgotar’ as significações que lhe são propostas” (BOURDIEU; 
DARBEL, 2003, p. 71).

Se a capacidade de cada indivíduo para apreender o significado da men-
sagem da obra depende de seu conhecimento global, quando esta excede 
as possibilidades de compreensão do espectador, ele se desinteressa. “Ou, 
dito por outras palavras, colocado diante de uma mensagem rica de mais 
para ele [...], o visitante sente-se ‘asfixiado’ e abrevia a visita” (BOURDIEU; 
DARBEL, 2003, p. 71).

Em oposição à visita ocasional a um museu, a prática regular, segundo 
Bourdieu e Darbel (2003, p. 113), exprime e pressupõe uma adequação 
entre as obras oferecidas e o grau de competência pictural dos visitantes, 
entendido pelos autores como a capacidade para apreender as informações 
propostas pela obra e decifrá-las.

Ou dito por outras palavras, a frequência de museus obe-
dece a uma lógica bem conhecida da teoria da comunica-
ção, já que, à maneira de um emissor de rádio ou televi-
são, o museu propõe uma informação que pode se dirigir a 
qualquer sujeito possível sem implicar em um custo maior 
e só adquire sentido e valor para um sujeito capaz de deci-
frá-la e saboreá-la. (BOURDIEU; DARBEL, 2003, p. 113).

Portanto, o interesse pela visita ao museu estaria relacionado à necessida-
de que o indivíduo tem em adquirir capital cultural. Esta necessidade, como 
visto, é produzida por uma educação escolar cujo papel fundamental é ensi-
nar a decifrar códigos artístico-culturais que irão permitir ao visitante ter uma 
experiência estética apropriada.
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A título de atualização da pesquisa conduzida por Bourdieu e Darbel, trago 
as considerações do sociólogo francês Philippe Coulangeon em sua So-
ciologia das práticas culturais (2014). Ao analisar museus e o patrimônio 
cultural na França, Coulangeon constatou que, em 2003, mais de 55% dos 
franceses visitaram pelo menos um museu, uma exposição ou um monu-
mento histórico. Isto porque a frequentação de locais de patrimônio cultural 
ou histórico tem aparecido “como a mais popular das atividades culturais ex-
ternas, como comprova o sucesso das jornadas do patrimônio, organizadas 
todos os anos, no outono, desde 1984” (COULANGEON, 2014, p. 123-24).

No entanto, segundo o autor, “mais de trinta anos após a publicação de 
O amor pela arte [Bourdieu e Darbel, 2966], as variáveis correspondentes 
à frequentação dos museus e exposições continuavam quase inalteradas” 
(COULANGEON, 2014, p. 124). Assim, com exceção do cinema, frequentar 
teatros, salas de concerto, exposições e museus continua sendo atividade 
muito rara e praticada por um pequeno número de pessoas, com mínima 
frequência. “Realizadas fora de casa e em público, essas práticas parecem 
a priori ainda mais propícias às lógicas de ostentação, mais permeáveis aos 
pretextos de distinção” (COULANGEON, 2014, p. 123). Voltarei aos estudos 
de Coulangeon a seguir.

Avançando agora sobre a temática da experiência, apresento um resumo 
das ideias abordada por dois outros autores distintos. Para o português 
Adriano Duarte Rodrigues (1999, p. 84), uma das características principais 
das experiências cotidianas é serem um conjunto de saberes ignorados, da-
dos como naturais e indiscutíveis, numa espécie particular de amnésia. Isto 
é, são experiências vivenciadas diariamente, mas nem sempre reconheci-
das ou percebidas conscientemente.

Além disso, Rodrigues (1999, p. 90) explica que uma mesma experiência 
cotidiana pode ser habitualmente partilhada por um grande número de pes-
soas num mesmo tempo e espaço, sendo que cada uma delas estará tendo 
sua própria experiência individual. E a experiência dos indivíduos conforma 
uma multiplicidade de quadros. “Na vida cotidiana, os quadros estão em 
permanente deslocação, tal como o horizonte se vai deslocando diante dos 
nossos olhos à medida que progredimos na nossa caminhada” (RODRI-
GUES, 1999, p. 91).

Por isso, ao se repetir uma mesma sequência de experiências, dia após 
dia, o hábito e a rotina fazem com que estas deixem de ser completamente 
percebidas, a não ser que ocorra uma ruptura ou violação de um quadro, 
conforme exemplifica Rodrigues (1999, p. 91): “uma senhora que aparecer 
vestida com pijama numa recepção mundana” ou, na ficção, “o romancista 
que interrompe a trama narrativa para se dirigir diretamente ao leitor”.

No caso de exposições temporárias, colocadas no caminho cotidiano da 
população, como é o caso das estações de metrô, analisado no estudo de 
caso da segunda parte da dissertação, existe um tipo peculiar de conflito. 
Por um lado, podem se tornar uma ruptura do quadro habitual e, por isso, 
irão chamar a atenção dos indivíduos transeuntes. Por outro lado, se forem 
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estratégias muito frequentes ou permanentes de mais, podem deixar de fa-
zer efeito e voltarem a ser ignoradas pela maioria.

Portanto, até mesmo no museu “deslocado”, fora do seu lugar habitual, exis-
te a necessidade de adequação do tempo que uma comunicação cultural 
será exposta, a frequência com que será trocada e os intervalos em que não 
haverá exposição alguma. Tudo isso para que a experiência cotidiana seja 
despertada, ou seja, para que haja o permanente efeito surpresa da ruptura 
mencionada por Rodrigues.

Outro ponto de vista sobre essa temática da experiência, refletida sob a ótica 
de tempo e espaço, é desenvolvida pelo filósofo e pedagogo norte-america-
no John Dewey. Na obra Arte como experiência (2010), Dewey reflete sobre 
a diferença entre ter uma experiência comum e ter uma experiência singular, 
conforme ele denomina. Em geral, estamos continuamente experimentando 
as coisas, porém, muitas vezes, essa experiência vivida, de acordo com o 
autor, é incipiente. “Há distração e dispersão; o que observamos e o que 
pensamos, o que desejamos e o que obtemos, discordam entre si” (DEWEY, 
2010, p. 109). Já a experiência singular acontece quando, por exemplo:

Conclui-se uma obra de modo satisfatório; um problema 
recebe sua solução; um jogo é praticado até o fim; uma 
situação, seja a de fazer uma refeição, jogar uma parti-
da de xadrez, conduzir uma conversa, escrever um livro 
ou participar de uma campanha política, conclui-se de tal 
modo que seu encerramento é uma consumação, e não 
uma cessação. Essa experiência é um todo e carrega 
em si seu caráter individualizador e sua autossuficiência. 
Trata-se de uma experiência. (DEWEY, 2010, p. 110, grifo 
do autor).

Tais “experiências reais” são definidas pelas situações e episódios envolvi-
dos, às vezes importantes e outras vezes aparentemente insignificante, mas 
que, por algum motivo, são lembradas e referidas com expressões como 
“aquilo é que foi uma experiência”, explica Dewey.

Nessas experiências, cada parte sucessiva flui livremen-
te, sem interrupção e sem vazios não preenchidos, para o 
que vem a seguir. [...] Em uma experiência, o fluxo vai de 
algo para algo, à medida que uma parte leva a outra e que 
uma parte dá continuidade ao que veio antes, cada uma 
ganha distinção em si. (DEWEY, 2010, p. 111).

Isto, segundo o autor, é o que caracteriza uma experiência singular cuja 
unidade lhe confere seu nome “aquela refeição, aquela tempestade, aquele 
rompimento de amizade” (DEWEY, 2010, p. 112), perpassando-se a experi-
ência inteira por uma qualidade ímpar. “Ao repassar mentalmente uma ex-
periência, depois que ela ocorre, podemos constatar que uma propriedade e 
não outra foi suficientemente dominante, de modo que caracteriza a experi-
ência como um todo” (DEWEY, 2010, p. 112).
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O ato de pensar sobre cada parte de uma experiência vivida e chegar a 
uma espécie de “conclusão” sobre ela é denominado por Dewey como “uma 
experiência de pensamento”, que teria sua própria qualidade estética – di-
ferente das experiências reconhecidas puramente como estéticas somente 
em sua dimensão material. Conforme ele explica:

O material das belas-artes consiste em qualidades; o da 
experiência que tem uma conclusão intelectual consiste 
em sinais ou símbolos sem qualidade intrínseca própria, 
mas que representam coisas que, em outra experiência, 
podem ser qualitativamente vivenciadas. (DEWEY, 2010, 
p. 113-14).

Para Dewey, essa é uma das razões que impedem a arte estritamente inte-
lectual de ser tão popular quanto a música, por exemplo. Porém, segundo 
ele, “a experiência em si tem um caráter emocional satisfatório [...] e um des-
fecho atingido por meio de um movimento ordeiro e organizado” (DEWEY, 
2010, p. 114). Isto é, a estrutura artística pode ser sentida, portanto tem uma 
qualidade estética. Então, uma atividade intelectual só pode ser conside-
rada uma experiência quando é complementada por tal qualidade, é o que 
afirma o autor.

Porém, nem sempre uma experiência passa pelo consciente. “Uma ativi-
dade pode ser automática demais para permitir uma sensação daquilo a 
que se refere e de para onde vai” (DEWEY, 2010, p. 114), assim, quando 
a ação chega ao fim, percebe-se que não houve desfecho ou consumação 
na consciência.

De acordo com Dewey (2010, p. 116), isso acontece quando não nos inte-
ressamos pela ligação de um incidente com o que veio antes e o que vem 
depois em nossa experiência diária. As coisas simplesmente acontecem 
sem serem definitivamente incluídas ou decisivamente excluídas de nos-
sa consciência. Cedemos de acordo com a pressão externa ou fugimos e 
contemporizamos, explica ele. Pode haver começos e cessações, mas não 
inícios de fato e muito menos conclusões autênticas.

“Uma coisa substitui a outra, mas não a absorve nem a leva adiante. Há 
experiência, porém ela é tão frouxa e discursiva que não é uma experiên-
cia singular. É desnecessário dizer que tais experiências são inestéticas” 
(DEWEY, 2010, p. 116, grifo do autor). Estas experiências, classificadas 
como inestéticas pelo autor, podem estar entre dois polos: aquelas que não 
começaram nem terminaram em nenhum lugar particular e aquelas que pos-
suem apenas uma ligação mecânica entre si, sequencial, mas não signi-
ficativa. É por isso que uma experiência com qualidade estética seria tão 
contrastante e singular.

Outro ponto interessante a este respeito, levantado por John Dewey (2010, 
p. 122), é que uma experiência tem padrão e estrutura, não é uma simples 
alternância entre o estar sujeito e o fazer, consiste nas duas coisas relacio-
nadas: “A ação e sua consequência devem estar unidas na percepção. Essa 
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relação é o que confere significado; compreendê-lo é o objetivo de toda 
compreensão” (DEWEY, 2010, p. 122).

E, para o autor, ninguém jamais atinge uma maturidade suficiente para 
perceber todas as conexões envolvidas na percepção das relações entre 
o estar sujeito e o fazer. “O desequilíbrio em qualquer desses lados [...] tor-
na a experiência parcial e distorcida, com um significado escasso ou falso” 
(DEWEY, 2010, p. 123).

O sociólogo francês Philippe Coulangeon (2014, p. 124) comenta sobre a 
relação entre o mundo das artes e as classes altas na frequentação dos 
museus, prolongando o tradicional papel dos mecenas no financiamento ar-
tístico e estreitando um mercado de obras de arte cujos participantes perten-
cem às classes mais ricas. Mas, segundo o autor (COULANGEON, 2014, p. 
125), “as desigualdades sociais na frequentação dos museus não apresen-
tam uma uniformidade de um tipo de museu a outro”; na França, são mais 
percebidas em museus de arte, seja clássica ou contemporânea, enquanto 
são mais atenuadas em museus de caráter técnico, científico ou histórico, 
como por exemplo na Alemanha. Ainda assim, o sociólogo considera que “o 
sucesso contemporâneo dos museus é fruto de um alargamento do concei-
to de patrimônio cultural, que não é mais reservado às obras de arte e aos 
monumentos, mas abrange um conjunto de hábitos, práticas e tradições 
populares” (COULANGEON, 2014, p. 125).

Como contraponto ao Museu pensado tradicionalmente, e para me aproxi-
mar de uma premissa um tanto revolucionária de Museu aberto, em sintonia 
com a vida urbana, trago um exemplo completamente diferente, encontrado 
nas reflexões do escritor francês André Malraux (1901-1976), em um de 
seus últimos títulos Le Musée Imaginaire, publicado originalmente em 1965, 
três anos antes da revolta de maio de 1968. Malraux é defensor de um mu-
seu imaginário, sem paredes, pois, para ele, o que é moderno é a liberdade 
da arte, e a arte moderna clamava por um novo tipo de museu.

O autor questiona o que era o museu daquela época e o que apresentava 
em suas exposições: o antigo, a pintura a óleo, o quadro finalizado, impres-
sionante e difícil de ser lido, jamais a tentativa inacabada, o rascunho que 
humaniza o gênio. Segundo ele:

O esboço é, em princípio, um ‘estado’ da obra anterior ao 
acabamento, e sobretudo à execução dos pormenores. 
Mas, existe um tipo particular de esboço: aquele em que 
o pintor, não tendo em conta o espectador e indiferente 
à ilusão, reduz um espetáculo real ou imaginário àquilo 
que o torna pintura: manchas, cores, movimentos. (MAL-
RAUX, 2000, p. 55).

Malraux enfatiza que a qualidade de alguns esboços, de certos pintores 
como Delacroix, é tão boa quanto seus belos quadros expostos nos mu-
seus, mesmo sendo excluídos destes, pois não se considerava um esboço 
superior a uma obra terminada. Porém a arte moderna “entra em conflito 
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com o ‘acabado’, com o testemunho dos nossos sentidos, com a pintura na 
sua qualidade de representação dos espetáculos” (MALRAUX, 2000, p. 57). 
Nesse sentido:

[...] uma galeria não devia ser um conjunto de quadros, 
mas a posse permanente de espetáculos imaginários e 
selecionados. Na verdade, esta arte, que acaba por ser 
legitimada pela razão, foi a expressão do mundo criado 
para o prazer da imaginação. (MALRAUX, 2000, p. 18).

O Museu Imaginário vai tomar corpo com a difusão das técnicas fotográficas 
e de reprodução de imagens. Pela fotografia, as grandes obras, reclusas 
em museus e galerias, agora se fazem conhecer. “Na verdade, ao mesmo 
tempo que a fotografia dava a conhecer uma profusão de obras-primas aos 
artistas, estes mudavam de atitude em relação à própria noção de obra-pri-
ma” (MALRAUX, 2000, p. 77). Com a reprodução, segundo Malraux, é suge-
rido uma hierarquia diferente: “a obra magistral já não é a obra em perfeita 
consonância com uma tradição [...] a mais completa, nem a mais ‘perfeita’, 
é, sim [...] a obra mais significativa do inventor de um estilo” (MALRAUX, 
2000, p. 80).

Os álbuns de fotografias, não só de pinturas, mas de outras artes conside-
radas menores, como as esculturas não clássicas (barrocas, primitivas), as 
tapeçarias, os vitrais e afrescos, em geral subordinados ao “museu-igreja”, 
permitem uma reunião de grande número de obras do mesmo estilo. Assim 
elas podem ser comparadas, classificadas, reproduzidas e ressignificadas, 
dependendo do enquadramento, do ângulo e da luz utilizados na fotografia. 
Isso também ocasiona uma não-hierarquização das obras de arte, que per-
dem sua escala:

A fotografia a preto e branco “aproxima” os objetos que 
representa, desde que de algum modo se assemelhem. 
Uma tapeçaria, uma iluminura, um quadro, uma escultura 
e um vitral medievais, objetos muito diferentes, reproduzi-
dos numa mesma página, perdem a cor, a matéria (a es-
cultura, uma parte do seu volume), as dimensões, em be-
nefício de um estilo comum. (MALRAUX, 2000, p. 85-86).

Assim as fotografias, reproduções e ampliações tornam certas artes me-
nores, segundo Malraux (2000, p. 99), que por muito tempo foram estuda-
das como tal, rivais das artes maiores, libertando as obras marginais e as 
igualando às obras ilustres das coleções dos museus. O Museu Imaginário 
é formado por fragmentos, compostos por fotografias das obras. Porém, 
Malraux questiona: “quantas esculturas nos atingem menos do que as suas 
fotos, quantas nos foram reveladas por estas?” (MALRAUX, 2000, p. 106). 
A reprodução fotográfica, insipiente naquela época, não rivalizava com as 
obras-primas presente nos museus, ao contrário, as evocavam e sugeriam:

Leva-nos a contemplar as obras-primas que não nos são 
acessíveis, não a esquecê-las; e, sendo inacessíveis, que 
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conheceríamos nós, sem a reprodução? Ora, a história da 
arte nos últimos cem anos, desde que escapa aos espe-
cialistas, é a história do que é fotografável. (MALRAUX, 
2000, p. 108).

De fato, o Museu Imaginário de Malraux rompe com qualquer noção tradi-
cional Museu e pode ser visto como um gancho para outros entendimentos 
do que poderia ser considerado como um museu. Por exemplo, as peque-
nas coleções particulares de souvenires que algumas pessoas gostam de 
montar a partir de suas viagens pelo mundo (xícaras, imãs de geladeira, 
bonecas, etc.) que tornam os lares verdadeiros museus. Ou ainda a não 
necessidade de entrar em sites de museus específicos para ver fotografias 
de quadros famosos, porque já existe o Google Arts & Culture6, talvez uma 
espécie de museu universal?

Nesse sentido, proponho aqui a leitura de outra possibilidade de museu fora 
do museu: o Metrô de São Paulo. O que poderia ser somente um equipamen-
to público de transporte, vem se configurando em espaço de entretenimento 
artístico e cultural para seus passageiros. A história de como seu acervo de 
obras de arte foi constituído e como desenvolveu seus programas culturais 
ao longo dos últimos cinquenta anos será desvendada no próximo capítulo.

6 Disponível em: <https://artsandculture.google.com/>. Acesso em: 29 mai. 2018.
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2. UM MUSEU FORA DO MUSEU

Este segundo capítulo tem como objetivo mergulhar nas análises sobre arte 
e cultura no espaço público, abordadas no primeiro capítulo, mas por meio 
de um único estudo de caso de museu fora do museu: o Metrô de São Paulo 
e seus programas de Ação Cultural.

Para trazer dados que fomentem o debate aqui proposto, se o Metrô paulis-
tano pode ser considerado ou não como uma experiência a ser entendida 
como “um museu fora do museu”, apresento primeiramente a contextua-
lização histórica dos projetos arquitetônicos iniciais para construção da li-
nha pioneira do Metrô, considerando uma das principais discussões na qual 
seus arquitetos estavam envolvidos: a “síntese das artes”.

Prossigo a contextualização histórica apresentando dados obtidos em pes-
quisa documental, textual e entrevistas, sobre a história de criação dos pro-
gramas para promoção de ações artísticas e culturais no ambiente do Metrô. 
Para tanto, busco conhecer quais foram as primeiras exposições, em que 
lugares os artistas foram inicialmente convidados a colocar seus trabalhos, 
e outras informações relevantes que ajudam a construir essa história.

Em seguida, aprofundo a pesquisa sobre como essas espécies de “galerias 
de arte” ou “salas de exposição” subterrâneas foram se organizando ao lon-
go do tempo, até chegarem à sua configuração no momento presente. Algu-
mas dessas informações obtidas foram sistematizadas em um levantamento 
que resultou em uma tabela comparativa de três épocas: 1994, 2002 e 2018.

Sendo assim, é necessário compreender que o primeiro passo para a im-
plantação do sistema metroviário em São Paulo se deu com a criação do 
Grupo Executivo do Metrô em 1966, abrindo-se a concorrência para o estudo 
da rede e anteprojeto da primeira linha (FRAGELLI, 2010, p. 224). Porém, é 
importante lembrar que a implantação do Metrô de São Paulo coincide com 
a época chamada de “milagre econômico” e dos planos de modernização 
em voga:

A instalação de empresas multinacionais em São Paulo 
com a entrada de capital estrangeiro na década de 50 
contribuiu para a expansão urbana e a demanda de um 
sistema de transporte eficiente para atender o contingente 
de trabalhadores que passaram a habitar em periferias 
cada vez mais distantes. (HATANAKA, 2009a, p. 40).

A Companhia do Metropolitano de São Paulo, propriamente dita, foi fundada 
em 1968, conforme conta Celso Giosa, presidente da Companhia do Metrô 
em 1994, na apresentação do livro Arte no Metrô:

Quando se iniciou, em 1968, a concepção do Projeto Me-
trô de São Paulo, a preocupação primeira se concentrou, 
como era natural, na escolha da tecnologia mais moderna 
e adequada que pudesse responder às necessidades de 
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um transporte de massa para uma metrópole como São 
Paulo. (ARTE NO METRÔ, 1994).

Segundo Sandra Theodozio, arquiteta e coordenadora de Ação Cultural em 
2011, uma das orientações iniciais, quando o Metrô entrou em operação 
comercial em 1974, tinha como meta a redução do tempo gasto de viagem. 
“Para isso, a permanência nas áreas internas das estações deveria ser o mí-
nimo necessário [...] os usuários eram orientados pela comunicação visual e 
por mensagens de áudio” (THEODOZIO, 2011, p. 185). Para Theodozio, os 
espaços do Metrô daquela época se enquadravam perfeitamente no concei-
to de não lugar definido por Marc Augé:

O comportamento dos usuários foi condicionado às regras 
e normas da companhia. A fluidez e o bom desempenho 
operacional foram alcançados com o apoio de frases de 
orientação aos usuários que circulam no espaço do Me-
trô. [...] Estes, são ambientes em que os indivíduos não 
necessitam de um interlocutor e agem conforme a comu-
nicação de orientações do gestor do espaço. (THEODO-
ZIO, 2011, p. 185).

Na opinião de Giosa, faltava humanizar os espaços por onde centenas de 
milhares de paulistanos transitavam diariamente, e uma maneira de fazer 
isso era introduzindo o elemento cultural e integrando-o à tecnologia. “O es-
forço cultural no Metrô se iniciou tímido, ainda nos primórdios da operação 
comercial com concertos musicais e algumas obras plásticas [...] que não se 
traduziam num esforço contínuo e permanente” (ARTE NO METRÔ, 1994).

De acordo com o catálogo da publicação 30 Anos de Metrô (METRÔ 30 
ANOS, 1998, p. 14), as atividades de promoções artístico-culturais no Metrô 
tiveram início em 7 de janeiro de 1976, começando com exposições tempo-
rárias montadas nas estações. Apesar de já existir, o programa Ação Cultu-
ral só seria institucionalizado pela diretoria da Companhia dez anos depois, 
em 1986, fazendo parte do Departamento de Marketing Corporativo e Insti-
tucional até hoje, conforme explica sua atual coordenadora Ana Mazonne.7

7 Em entrevista concedida em 23 de agosto de 2018, cuja transcrição está disponível no 
Apêndice 1 desta dissertação.
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2.1. Os arquitetos do metrô e a síntese das artes

Antes de entrar na história e contextualização dos programas artísticos e 
culturais desenvolvidos pela Companhia do Metrô, é importante voltar al-
guns passos e verificar o contexto anterior à construção do metrô, quando 
os projetos das estações ainda estavam no papel.

Marcello Fragelli foi o primeiro arquiteto brasileiro a projetar estações para 
o Metrô de São Paulo, conforme ele mesmo conta em seu livro Quarenta 
Anos de Prancheta: “Eu fazia parte da composição do consórcio, atendendo 
a condição do prefeito, que todo consórcio tivesse um arquiteto brasilei-
ro” (FRAGELLI, 2010, p. 226). O referido prefeito era José Vicente Faria 
Lima e a necessidade de firmas com experiência em construção metroviária 
resultou que a empresa nacional, vencedora da concorrência, precisasse 
ser associada a empresas estrangeiras: “o Grupo Montreal associou-se às 
empresas Hochtief e Deconsult, ambas alemãs, a primeira de engenharia, 
encarregada de grandes obras [...] e a segunda, empresa de projetos da 
ferrovia estatal alemã” (FRAGELLI, 2010, p. 224).

Um dos primeiros desafios do arquiteto foi convencer os engenheiros ale-
mães a deixarem ele projetar de fato, pois eles não consideravam tarefa 
arquitetônica a concepção de uma estação subterrânea. Fragelli (2010, p. 
235) conta que argumentou sobre a criação do espaço interno, da dispo-
sição dos elementos, da organização dos fluxos de passageiros. “Além da 
vontade de projetar do zero, sentia que tinha a missão de lutar para intro-
duzir uma arquitetura de nível na primeira linha de metrô do Brasil” (FRA-
GELLI, 2010, p. 236).

Aos poucos, Fragelli ganhou a confiança do chefe de engenharia alemão e 
conseguiu refazer os projetos das primeiras quinze estações junto com uma 
equipe de arquitetos. “Minha intenção era dar unidade à linha e às estações 
para o trecho elevado, mantendo o caráter específico de transporte pesado 
de massas” (FRAGELLI, 2010, p. 240). Já para as estações subterrâneas, a 
paixão por grutas e cavernas o levou a explorar as possibilidades espaciais, 
estéticas e emocionais dos túneis, conforme conta:

[...] enriqueci o espaço com pés-direitos duplos, procuran-
do explorar as visuais do nível do mezanino sobre o pla-
no inferior. Queria surpreender e emocionar o passageiro 
que desce da rua com essas perspectivas ricas e variá-
veis no decorrer do percurso. (FRAGELLI, 2010, p. 241).

Outra batalha do arquiteto brasileiro com os engenheiros alemães foi em re-
lação ao concreto aparente nos tetos, paredes e lajes das estações, solução 
que ele não via apenas como moda, mas como filosofia de expressão da 
linguagem arquitetônica. “Os principais obstáculos para convencer a chefia 
alemã da adoção do concreto foram o custo da fôrma e a qualidade do con-
creto aparente brasileiro” (FRAGELLI, 2010, p. 242).
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Mas os projetos de Fragelli nem sempre foram aplicados conforme tinham 
sido desenhados, muita coisa acabava sendo modificada pelo caminho. Um 
desses exemplos é a estação da Sé. “A primeira estação projetada pela 
equipe da companhia foi a Sé, cujos dados de linha haviam sido tão modifi-
cados que inviabilizaram totalmente a minha solução” (FRAGELLI, 2010, p. 
280). Quando o arquiteto ficou sabendo dos planos de demolição de todo o 
quarteirão entre as praças da Sé e Clóvis Bevilaqua e a proposta para uma 
grande praça pavimentada em cima, ficou desolado. “Um projeto genuina-
mente infeliz, que comprometeria para sempre um logradouro de grande 
área, no centro de uma cidade carente de praças, de verde” (FRAGELLI, 
2010, p. 280).

Fragelli tentou interferir, sugerindo que contratassem o paisagista Rober-
to Burle Marx para salvar a praça do desastre anunciado. “Fiquei eufórico 
quando soube que Burle Marx havia sido contratado. Já imaginando que 
nosso maior paisagista não se resignaria a vestir de pavimento desenhado e 
plantas bonitas o péssimo projeto” (FRAGELLI, 2010, p. 282). Ele conta que 
o paisagista criou um belíssimo desenho, cobrindo um embasamento ina-
dequado, mas depois o projeto passou a ser responsabilidade da Empresa 
Municipal de Urbanização de São Paulo – Emurb, cujos arquitetos tentaram 
salvar a praça criando um desenho formalista que, segundo Fragelli, era 
“duro e muito geométrico, mas que tinha o mérito de mascarar o viaduto, 
àquela altura já concretado, cobrindo algumas partes e colocando no centro 
uma queda d’água” (FRAGELLI, 2010, p. 282-283).

O fato do primeiro arquiteto do metrô ter se interessado pela possibilidade 
de fazer das estações e dos espaços do metrô uma obra de arte em si, 
mostra sua boa vontade no sentido de ativar a “síntese das artes” – debate 
bastante importante e candente no campo das artes e da arquitetura em me-
ados do século 20 – levando-o a conceber a arquitetura das estações não 
apenas como espaços mínimos de passagem, mas como espaços públicos 
com certo porte e dignidade, tentando inclusive trazer elementos de paisa-
gismo enquanto arte para os projetos.

Sobre a síntese das artes, as publicações referenciadas aqui são recentes, 
embora o conceito tenha surgido há quase sessenta anos. Em 2009, o DO-
COMOMO-Brasil8 promoveu, na capital do Rio de Janeiro, seu 8º encontro 
nacional em comemoração aos então cinquenta anos do Congresso Inter-
nacional Extraordinário de Críticos de Arte acontecido em 1959, promovido 
por Juscelino Kubitschek e organizado por Mário Pedrosa no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Brasília. O congresso de 1959 transcorreu em torno do tema 
“Cidade Nova, a Síntese das Artes” e contou com a presença de grandes ex-
poentes da crítica de arte, da arquitetura e do urbanismo daquele momento, 
como Giulio Carlo Argan, Bruno Zevi, Richard Neutra, Eero Saarinen, Jean 
Prouvé, André Bloc, Charlotte Perriand, Alberto Sartoris, André Chastel, 

8 Capítulo brasileiro do Comitê Internacional para Documentação e Conservação de 
Edifícios, Locais e Bairros do Movimento Moderno.
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Hans Jaffé, Frederick J. Kiesler, Tomás Maldonado, Romero Brest, Stamos 
Papadaki, entre muitos outros.9

Tal Congresso, de acordo com a arquiteta e pesquisadora Fernanda Fernan-
des (2009, p.2), pode ser considerado o último momento em que um grupo 
significativo de intelectuais se deteve sobre o tema da síntese das artes – 
debate que havia se iniciado durante a 2ª Guerra Mundial. Para a autora, 
as principais conexões levantadas então eram entre a síntese das artes, a 
monumentalidade e o centro cívico, que era visto como “local privilegiado da 
cidade, pois abrigaria as obras de arte, os monumentos e os edifícios públi-
cos, constituindo-se em espaço representativo de uma dada comunidade” 
(FERNANDES, 2009, p. 2).

Segundo a autora, a aproximação entre arte e vida como aspecto central da 
moderna concepção de síntese das artes proposta no início do século 20 
por vanguardas artísticas – entre elas, o neoplasticismo, o construtivismo 
russo e a Bauhaus – que buscaram transcender as separações entre pintu-
ra, escultura e arquitetura ainda de maneira utópica (Fernandes, 2009, p. 4).

Já de acordo com outra arquiteta e pesquisadora do tema, Célia Helena 
Castro Gonsales (2009, p. 2), o processo de síntese das artes do seu, na 
arquitetura do século 20, através do diálogo ou fusão das várias manifes-
tações artísticas ou “obras de arte” em um espaço arquitetônico e urbano, 
buscando-se uma “humanização” que preenchesse a lacuna existente entre 
a cultura e a sociedade. A arquitetura moderna brasileira, em especial, “nas-
ce desse diálogo em comum entre os campos artísticos [...] no trabalho in-
tegrado de pintores, escultores, arquitetos e paisagistas através do diálogo 
com a cultura local” (GONSALES, 2009, p. 2).

Para ela, o tema da síntese das artes ganha maior repercussão nos anos 
após a 2ª Guerra Mundial e “agrega ao ponto de vista das vanguardas a 
ideia de convivência de ‘obras de arte’. Isso significa que [...] aparece a ideia 
de que obras de arte devem estar presentes no espaço da arquitetura e da 
cidade, dialogando, fundindo-se” (GONSALES, 2009, p. 6). A autora propõe 
alguns exemplos de concepções arquitetônicas com incorporação de mani-
festações artísticas, como o Art Nouveau e o De Stijl.

Gonsales (2009, p. 7) aponta ainda que o arquiteto francês Le Corbusier, 
nos anos 1950, referia-se à síntese entre arquitetura e outras “artes maio-
res”, como a pintura mural e a escultura, “como um recurso para recuperar 
a expressão e o significado perdido pela linguagem demasiado abstrata que 
vai adquirindo a arquitetura moderna”. Portanto, para o arquiteto, ainda que 
mantenham uma autonomia e caráter próprio, pinturas e esculturas deve-
riam integrar-se à arquitetura e à cidade, não apenas usá-las como cenário.

Segundo a arquiteta, urbanista e pesquisadora Conceição Midori Hatanaka, 
cuja dissertação de Mestrado (2009a) versa sobre o tema da Arte no Me-

9 Informações disponíveis na página do 8º Seminário Docomomo Brasil – Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://docomomo.org.br/course/8-seminario-docomomo-brasil-rio-de-janeiro/>.
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trô e cujo artigo (2009b), também apresentado no 8° Seminário Docomomo 
Brasil, no Rio de Janeiro, enfoca as percepções de arte e arquitetura no 
imaginário cotidiano do uso das estações do Metrô de São Paulo, as trans-
formações das metrópoles contemporâneas trouxeram, por volta dos anos 
1960, questionamentos do significado do espaço público e do consumo cul-
tural, bem como dos modelos de estruturação e utilização desses espaços, 
levando a debates sobre os lugares (Michel de Certeau) e não lugares (Marc 
Augè) característicos dessa supermodernidade.

Neste contexto, Hatanaka (2009b, p.4) apresenta o Metrô de São Paulo como 
introdução, aos usuários da cidade, a uma nova era de tecnologia e velocida-
de, processo que transforma não somente a paisagem urbana, mas a relação 
entre arquitetura e arte, incorporando-se a participação do artista ao ato de 
projetar os espaços das estações e introduzindo-se “outras formas de perce-
ber e utilizar ambientes públicos que não se resumem apenas aos aspectos 
funcionais e utilitários, mas também ao sensível do habitante da cidade”.

A autora identifica três fases nessa relação entre arquitetura e arte no metrô. 
Um primeiro momento, por volta de 1974, quando o projeto das estações 
surgiu completo, sem a necessidade de inclusão de obras de arte; um se-
gundo momento, a partir de 1978 com a remodelação da praça da Sé, em 
que as obras de arte passam a ser inseridas no contexto da arquitetura, 
porém a posteriori; e um terceiro momento, mais atual, quando arquitetura e 
arte começaram a nascer simultaneamente à concepção do projeto de uma 
estação, de 1998 em diante (HATANAKA, 2009b, p. 5).

Os projetos arquitetônicos das primeiras estações do 
metrô foram elaborados basicamente para o escoamen-
to rápido do usuário no sistema, utilizando os processos 
construtivos e tecnológicos de ponta, cujos objetivos prin-
cipais eram a mobilidade e a funcionalidade (HATANAKA, 
2009b, p. 6).

Isso não significa que a arquitetura modernista assinada por Marcelo Fra-
gelli não tivesse, em si, algumas das premissas da “síntese das artes”. “Os 
tetos foram estudados de modo a alcançar efeitos tridimensionais variados, 
como abóbadas, pirâmides, volumes de várias formas, sempre tirando par-
tido da plasticidade do concreto, usado sem revestimento” (HATANAKA, 
2009b, p. 6).

Já as estações projetadas pelo arquiteto Roberto MacFadden, de acordo 
com a autora, começaram a reservar espaços para a posterior colocação de 
obras de arte, principalmente em locais de interação com o exterior, como 
jardins internos com iluminação natural. Na terceira fase, houve casos de 
criação de obras de arte específicas para um lugar, integradas com o espa-
ço e o entorno. “Assim foi a experiência ímpar de criação coletiva da obra 
Epopeia Paulista (2004), da artista plástica Maria Bonomi, para a Estação 
Luz” (HATANAKA, 2009b, p. 8).
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2.2. Ação Cultural no Metrô

Segundo o artigo de Conceição Midori Hatanaka (2009b), com a operação 
da linha Leste-Oeste, a Companhia do Metrô de São Paulo passou a en-
frentar problemas “advindos do grande número de usuários que excederam 
a capacidade operacional do sistema, causando atrasos nos trens e insa-
tisfações gerais” (HATANAKA, 2009, p. 4). Para amenizar essas questões, 
a autora afirma que uma das estratégias adotadas pela Companhia foi criar 
eventos transitórios de cunho artístico-cultural, como músicas e exposições 
itinerantes, para divertimento dos passageiros.

De acordo com a ex-coordenadora de Ação Cultural Sandra Theodozio 
(2011, p. 185), quando surgiu a iniciativa de instalação das primeiras obras 
de arte permanentes ou mesmo das exposições temporárias e apresenta-
ções musicais esporádicas, esses eventos culturais foram de fato acompa-
nhados de um discurso de humanização das estações. No entanto:

o metrô não tinha como responsabilidade nem objetivo 
associar a política de transportes a uma política cultural 
em uma ação de complementariedade; respondia apenas 
a uma necessidade de aproximação para enriquecer a re-
lação usuário-empresa. (THEODOZIO, 2011, p. 185).

O programa Ação Cultural seria estabelecido posteriormente, em 1986 e, de 
acordo com Luis Sérgio Gonçalves, analista de comunicação do Departa-
mento de Marketing Institucional do Metrô em 1993, tinha como objetivo “oti-
mizar o uso de espaços disponíveis, promovendo uma gama variada de ma-
nifestações artístico-culturais, entre o Metrô e seu usuário, através da arte” 
(GONÇALVES, 1993, p. 96). Dessa forma, segundo o autor, bens culturais de 
qualidade, levados aos espaços do Metrô, poderiam ampliar o universo artís-
tico do cidadão comum, pouco habituado a frequentar museus e galerias de 
arte, “interferindo suavemente em seu caminho, garantindo seu contato mais 
estreito com as criações artísticas e assim, promovendo nomes ainda não 
consagrados nos restritos panoramas da arte” (GONÇALVES, 1993, p. 96).

Para Theodozio, a política de aproximação com os usuários por parte da 
Companhia do Metrô, com o oferecimento de uma parcela dos espaços das 
estações para a cultura, proporcionando atividades de música, dança, artes 
cênicas, saraus, oficinas, exposições, etc. foi bastante positiva:

O Metrô ultrapassou o ato de transportar, pois se tornou 
também um espaço cultural [...] assim como espaço de 
serviços de conveniência, configurando-se também como 
um espaço mais humanizado, proporcionando o acesso 
de segmentos desprivilegiados às artes e à cultura. (THE-
ODOZIO, 2011, p. 186).

Gonçalves, por sua vez, ressalta que o maior objetivo do programa Ação Cul-
tural era interferir de forma não impositiva na vida do usuário do metrô. Com 
o passar do tempo, adotou-se gradualmente uma nova postura, mais ousada.
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Se no início, o Programa estava voltado mais especifica-
mente às produções de artes plásticas ou prestava seu 
apoio a manifestações de artes cênicas e visuais de modo 
quase discreto, doses de ousadia e arrojo foram aplica-
dos e paulatinamente apareceram incursões nas áreas da 
música, do teatro, da dança, cujo sucesso tornou-se vi-
sível, comprovada a plena aceitação popular. (GONÇAL-
VES, 1993, p. 96).

O ex-analista de comunicação considera o Metrô de São Paulo, no contexto 
desta grande cidade, um eixo indutor de cultura, beneficiando seu públi-
co com “tudo o que possa agradar à preferência popular” (GONÇALVES, 
1993, p. 97). Para tanto, já em 1993, as atividades do Ação Cultural esta-
vam divididas em duas vertentes principais, unidas sob um comando único: 
“a primeira, destinada às ações transitórias – exposições, espetáculos – e 
a segunda, encarregada do acompanhamento da instalação de obras de 
arte contemporâneas, em caráter permanente, nas estações do sistema” 
(GONÇALVES, 1993, p. 96). Mais adiante, apresento em detalhes os dois 
projetos, porém em ordem inversa, primeiro o acervo permanente e depois 
as exposições temporárias.

A atual coordenadora de Ação Cultural, Ana Mazzone, também faz um resu-
mo desse panorama, em entrevista concedida a mim, juntamente com sua 
analista, Mônica Braga:

Temos dois programas: o Linha da Cultura e o Arte no 
Metrô. Desde que o metrô abriu as portas já existe cultura 
dentro do metrô, nos anos 70 tinha até piano na estação 
São Bento, apresentações, shows e a estação foi consi-
derada a segunda casa do Hip Hop, porque nos anos 80 
os grupos se reuniam. Em 1986 a Diretoria institucionali-
zou o Ação Cultural. A questão do metrô é transporte, mas 
com isso a área de Marketing passou a ter uma coordena-
doria de Ação Cultural, mais ligada a arte e cultura. O Arte 
no Metrô começa nos anos 70 na estação Sé (MAZZONE; 
BRAGA; 2018).

Da praça da Sé para dentro do metrô
A estação da Sé foi inaugurada em 17 de fevereiro de 1978 juntamente 
com a nova praça da Sé (METRÔ 30 ANOS, 1998, p. 16). Do ponto de vista 
arquitetônico de Marcello Fragelli, a remodelação resultou numa “grande 
quantidade de caixas de concreto, inadequadamente texturizado, tornando 
a praça um espaço muito construído”. Para o arquiteto e museólogo Julio 
Abe Wakahara, a ocasião resultou numa exposição de Museu de Rua, mos-
trando à população imagens do patrimônio perdido. No entanto, a necessi-
dade de novo projeto paisagístico resultou numa oportunidade para inser-
ção de arte pública na cidade, levando à criação de um Museu de Esculturas 
da Praça da Sé.
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De acordo com Aracy Amaral (1998, p. 51) a reformulação da praça contou 
com uma equipe coordenada pela crítica de arte Maria Eugênia Franco, à 
frente do Departamento de Informação e Documentação Artísticas – IDART, 
que indicou os artistas que deveriam ter obras nesse espaço público rees-
truturado. Para ela, esse esforço de organização em termos de arte pública 
na cidade pode ser considerado como uma situação excepcional (AMARAL, 
A. 1998, p. 51).

Segundo Radah Abramo, que trabalhava com arte pública desde 1976 e 
esteve envolvida na concepção desse projeto: “a construção da estação 
Sé do Metrô ocasionou a destruição de outras áreas, e a praça da Sé ficou 
muito grande. Os respiradouros do Metrô começaram a criar uma poluição 
visual sensível na superfície da praça” (ABRAMO, 1998, p. 57). De acordo 
com Abramo (1998, p. 58), foi então criada uma comissão composta por 
arquitetos, engenheiros, técnicos especialista do Metrô, historiadores, críti-
cos de arte, etc. que, por durante três meses, fez trabalhos de pesquisa e 
levantamento de artistas, tipo de técnica, programação visual, permanecen-
do nessa escolha aqueles que já tinham trabalhado em escala monumental 
e com materiais duráveis. “Analisamos, inclusive, outras obras que esses 
artistas já tinham feito à semelhança das que a comissão pretendia fossem 
montadas na praça da Sé” (ABRAMO, 1998, p. 58).

É dessa forma que surgem as primeiras obras de arte encomendadas e 
financiadas pelo Metrô, conforme conta Flávia Audrá Cutolo, chefe do De-
partamento de Marketing Institucional do Metrô em 1999:

A primeira experiência do Metrô de São Paulo com Arte 
Pública deu-se em 1978, quando o projeto de reurbani-
zação da Praça da Sé, integrada à estação de mesmo 
nome, incorporou aos jardins diversas esculturas. A partir 
dessa iniciativa, descobriu-se o potencial da arrojada ar-
quitetura das estações para acolher manifestações artísti-
cas de caráter permanente. (CUTOLO, 1999, p. 132).

De acordo com a publicação Arte no Metrô (1994, p. 42, 46, 49) duas delas 
são esculturas – uma figura em bronze de Alfredo Ceschiatti e a Garatuja de 
Marcelo Nitsche (que na época ficavam na praça e agora estão dentro da 
estação) – a outra é o mural de Renina Katz, localizado no corredor de saída 
para a praça Clóvis Bevilacqua.

A respeito desse último trabalho, Conceição Midori Hatanaka (2009b) escre-
ve em seu artigo que, no início, as obras de arte instaladas após a arquite-
tura acabada surgiam para resolver esteticamente um espaço ou maquiar 
problemas técnicos, impedindo a liberdade de escolha do local pelo artista.

Um caso emblemático ocorreu com a conceituada artista 
Renina Katz, que recebeu como suporte para sua obra 
55 módulos de 2,70 m x 0,60 m feitos em concreto. Estes 
brises fazem parte da vedação da sala de máquinas da 
Estação Sé” (HATANAKA, 2009b, p. 7).
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Projeto Arte no Metrô
Segundo o arquiteto Marcello Glycério de Freitas10 – que começou traba-
lhando na Companhia do Metrô de São Paulo no setor de modificação de 
projetos e chegou à chefia do Departamento de Comunicação Social em 
1988, onde permaneceu até meados de 1995 –, antes de sua gestão, exis-
tiam apenas seis obras de arte no metrô: as esculturas e o mural já men-
cionados, um outro mural, de Cláudio Tozzi, entregue em 1979 e o mural de 
Mário Gruber, elaborado a partir de 1979 e finalizado em 1987. Já o painel 
de Waldemar Zaidler era um pouco posterior, havia sido entregue em 1986, 
ano que corresponde à criação do programa Ação Cultural dentro da área 
de Marketing da Companhia.

Até então, o programa era responsável por promover, nas estações, diver-
sas atividades culturais. Alguns desses eventos já ocorriam numa espécie 
de convênio do Metrô com a iniciativa privada. E foi por meio de uma par-
ceria desse tipo público-privada que Freitas conseguiu a doação de uma 
escultura de Renato Brunello para o Metrô, em 1989, instalada na estação 
Paraíso. No entanto, segundo ele, essa ação chamou a atenção da espe-
cialista em arte pública Radha Abramo, que segundo Freitas, o criticou se-
veramente. Mas depois de debaterem o assunto, a especialista convenceu 
Freitas a criar uma comissão multidisciplinar para decidir e aprovar quais 
trabalhos artísticos entrariam em caráter permanente no Metrô.

“Em 1988, formaliza-se o ‘Projeto Arte no Metrô’ com o objetivo de estabe-
lecer critérios e organizar a concretização do acervo de obras de arte do 
Metrô de São Paulo” (CUTOLO, 1999, p. 132). Para Flávia Audrá Cutolo, o 
Metrô passou de indutor de desenvolvimento e transformador urbano para 
gerador de novos hábitos, incorporando também o papel de agente de difu-
são artístico-cultural.

Através do Projeto “Arte no Metrô”, a Companhia passa a 
oferecer ao público, além do serviço de transporte eficiente, 
acesso ao bem cultural. Na valorização do espaço que cons-
truiu, contribuindo para exposição permanente da cultura 
brasileira, consolida-se a imagem da empresa que respeita 
seu público e por ele é respeitada. (CUTOLO, 1999, p. 132).

Segundo Cutolo (1999, p. 132), para conferir transparência a esse proces-
so, instituiu-se uma Comissão Consultiva de Arte. De acordo com a atual 
gestora do Marketing Institucional do Metrô, a advogada Fernanda Noer, em 
artigo escrito conjuntamente com o supervisor de Marketing do Metrô, Al-
berto Galvão Branco, a função básica dessa Comissão seria “assegurar um 
processo de seleção criterioso e consistente para a escolha de projetos de 
arte contemporânea, bem como sua adequação para instalação nos espa-
ços públicos do Metrô de São Paulo” (NOER; BRANCO, 2018, p.170-171).

10 Informações concedidas oralmente em entrevista à autora, em 13 de setembro de 2018, 
posteriormente compiladas e aprovadas pelo próprio entrevistado.
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Marcello Glycério de Freitas recorda-se de alguns nomes de peso que fo-
ram convidados para a primeira Comissão, além dele próprio e da Radha 
Abramo, o geógrafo Aziz Ab’Saber; o museólogo Ulpiano Toledo Bezerra de 
Meneses; Edgard de Assis Carvalho, na época presidente do Condephaat, e 
Julio Paciornik Pechman, um usuário do metrô e o campeão de reclamações 
na caixinha de sugestão, conforme conta Freitas, revelando que ele entrou 
por indicação sua.

Uma das primeiras tarefas dessa Comissão de 1989 foi regularizar a apro-
vação de onze telas que já haviam sido penduradas na então denominada 
estação Liberdade a pedido da comunidade japonesa. Marcello Glycério 
de Freitas explica que as telas se originaram de uma iniciativa sua, como 
parte do Ação Cultural, em 1988, convidando jovens artistas de descen-
dência nipônica a pintarem quadros em comemoração aos 80 anos da Imi-
gração Japonesa.

Outro caso emblemático que Freitas se recorda é do artista Gontran Guana-
es Netto que foi aprovado pela Comissão para instalar seus painéis na esta-
ção Marechal Deodoro em 1989. Como ele resolveu fazer todo processo de 
criação, montagem e pintura dos painéis na própria estação, muitas pesso-
as se aproximaram do artista e, encantados com sua obra, fizeram um abai-
xo assinado para que Gontran fosse escalado para fazer outros painéis na 
ponta extrema da zona leste. Sem poder recusar o pedido dos usuários, a 
Comissão Consultiva de Arte no Metrô aprovou mais dez painéis do artista, 
que foram realizados e instalados na estação Corinthians-Itaquera em 1990.

Posteriormente, segundo Cutolo, passaram a fazer parte dessa Comissão 
Consultiva de Arte outros “profissionais indicados por renomadas institui-
ções, ligadas às Artes Plásticas e arquitetura, assim como técnicos da Com-
panhia” (CUTOLO, 1999, p. 132-33). Em 1999, a Comissão estava em seu 
3º segmento. De acordo com artigo de Marcelo Ferraz Cunha, que entre-
vistou Flávia Audrá Cutolo enquanto chefe do Departamento de Marketing 
Institucional, ela ainda era uma das integrantes da Comissão em 2000, jun-
tamente com:

Olívio Tavares de Araújo – Pinacoteca do Estado de esta-
do de São Paulo; Luiz Hossaka [e] Celso Vieira – Museu 
de Arte de São Paulo; Vasco de Mello – Instituto de Arqui-
tetos do Brasil; Eneida Silveira Brotero – Associação Pau-
lista de Belas Artes; Milu Villela – Museu de Arte Moderna 
de São Paulo; Flávio Erbolato – Departamento de Projeto 
de Arquitetura do Metrô. (CUNHA, 2000, p. 5).

Tanto no artigo de Cutolo (1999, p. 133), quanto no de Cunha (2000, p. 
5), há uma descrição das atividades da Comissão para escolha das obras 
de arte, começando com a avaliação das propostas submetidas, conside-
rando-se como quesitos não só o currículo do artista, consistência e coe-
rência de sua carreira, mas a adequação do trabalho proposto ao espaço 
do Metrô, terminando por considerar exequibilidade, durabilidade e futura 
necessidade de manutenção da obra. “Após aprovação, o artista é auto-
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rizado a buscar patrocínio para viabilização de sua instalação” (CUNHA, 
2000, p. 5).

Em seu artigo, Sandra Theodozio também comenta sobre o processo de 
implantação das obras aprovadas pela comissão: “dependem das leis de 
incentivo fiscal e de patrocínios de empresas privadas. Ao final do pro-
cesso de instalação, elas são doadas ao Metrô” (THEODOZIO, 2011, p. 
187). Mas nem sempre foi assim. “No início do Projeto Arte no Metrô foi 
fundamental o investimento da própria Companhia, para viabilização das 
primeiras obras” (CUTOLO, 1999, p. 133). Apesar de já existirem alguns 
exemplos de realizações com apoio da iniciativa privada, como a instala-
ção Momento Antropofágico com Oswald de Andrade (1990) de Antonio 
Peticov, patrocinada pela Sadia, é a partir de 1994 que “o Metrô de São 
Paulo consolidou a política de ampliação desse projeto exclusivamente 
através do patrocínio de outras empresas” (CUTOLO, 1999, p. 133). Entre 
os últimos exemplos de obras de arte que haviam sido incorporadas ao 
acervo deste modo, citados por Flávia Audrá Cutolo, estão as esculturas 
Ogô, de Tatti Moreno e Voo de Xangô, de Gilberto Salvador, ambas de 
1999 e patrocinadas pela Odebrecht.

De acordo com o testemunho de Marcello Glycério de Freitas, de fato, a 
maioria dos artistas aprovados pela Comissão em sua época, convidados a 
colocar suas obras em determinadas estações, muitas vezes necessitavam 
de patrocínio externo. Mas também ocorreram casos, como nas estações 
da Paulista – Clínicas, Consolação Trianon-MASP e Brigadeiro – em que os 
artistas sexagenários escolhidos foram remunerados pelo Metrô. Ele conta 
melhor essa história em seu artigo publicado em 1990, pouco tempo antes 
da inauguração dessas estações, em 1991:

Minucioso estudo realizado pela Comissão Consultiva de 
Artes e técnicos da Companhia do Metrô, definiu os artis-
tas plásticos e os espaços para a implantação das obras 
nas estações. Os procedimentos para a escolha dos es-
paços levaram em conta os aspectos arquitetônicos liga-
dos à visão espacial, luminosidade, proteção contra atos 
de vandalismo, conservação e limpeza. Os artistas indica-
dos são de notória capacidade profissional em muralismo 
e monumentalidade. Os painéis nas estações do trecho 
Paulista terão a medida de 2,00 x 20,00 m em média. 
(FREITAS, 1990, p. 71).

Freitas menciona seis artistas, mas apenas cinco deles colocaram de 
fato suas obras nas estações: Geraldo de Barros em Clínicas; Tomie 
Ohtake na Consolação; Wesley Duke Lee em Trianon-MASP (apesar de 
que ele só viria a concluir seu painel em 2001); Cícero Dias e Fernando 
Lemos na estação Brigadeiro. O painel que acabou não entrando seria 
de José Zaragoza.

Além de casos como esse, pela falta de patrocínio ou ainda por mudança 
de gestão – como ocorreu com a Linha 4-Amarela, que tinha trabalhos artís-
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ticos sendo previstos para suas estações11 e não foram executados – tam-
bém acontecia de alguns artistas mandarem suas sugestões de esculturas, 
instalações e exercícios visuais para passarem pela Comissão e não serem 
aceitos de imediato. Um desses, segundo Freitas, que era chefe do departa-
mento em 1992, foi Luiz Ventura, que havia enviado o esboço de um painel 
contando a história do descobrimento do Brasil e acabou sendo arquivado.

Porém, nesse mesmo ano de 92, conforme conta Freitas, o relacionamento 
com outros Metrôs se intensificava, especialmente o de Lisboa. Por esse 
motivo, ocorreram exposições itinerantes entre os dois Metrôs e, por fim, 
as Companhias vieram a firmar um acordo para trocar painéis de arte em 
1994, já pensando no tema dos 500 anos de descobrimento do Brasil que 
aconteceria no ano 2000:

Em 1994, seis anos antes do evento oficial sobre o des-
cobrimento, assinaram as empresas um Protocolo de Do-
mínio Cultural Recíproco e, na mesma ocasião [...] em so-
los cruzados, inauguraram na Estação Conceição de São 
Paulo, a obra “As Vias da Água” e as “Vias do Céu” [sic], 
painéis trípticos de pedra do gravador português David 
Almeida. E na estação Restauradores de Lisboa “A Che-
gança” do artista brasileiro Luiz Ventura, grande painel em 
cerâmica, que simboliza o estranhamento entre os índios 
brasileiros e os descobridores portugueses, o choque e 
encontro de culturas. (FREITAS, 2013, p. 206).

De 1988 até hoje, dois livros foram lançados sobre o projeto Arte no Metrô. 
A primeira publicação é de 1994, conta com apresentação de Celso Giosa, 
então presidente da Companhia do Metrô de São Pulo, um texto introdutório 
de Marcello Glycério de Freitas, outro de Radha Abramo e um terceiro não 
assinado. Para Freitas, o programa possibilitou um processo experimental 
de aproximação usuário-obra de arte:

O contato com a obra de arte possibilita um aflorar de 
sensibilidades e emoções, um momento de reflexão, uma 
desaceleração do cotidiano e a humanização do espaço. 
[...] A arte, aliando técnica e sensibilidade, é o melhor ca-
minho para amalgamar a tecnologia árida às operações 
de qualidade de vida da população. (ARTE NO METRÔ, 
1994, p. 10-11).

Além disso, segundo ele, o projeto foi pensado para integrar-se fisicamente 
aos ambientes das estações, “propondo a valorização da arquitetura sem 
interferir na uniformidade visual, concepção estética e funcionalidade de 

11 Conforme revela a edição separata da publicação Arte no Metrô de 1994: “Quanto às 
intervenções que serão criadas para essa Linha, foram selecionados pela Comissão de Arte, 
três artistas que estão trabalhando sobre o tema ‘Trilha Tupiniquin’, antigo caminho indígena, 
sobre o qual a nova linha foi traçada”.
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seus espaços” (ARTE NO METRÔ, 1994, p. 11). Já naquela época, segun-
do o autor, existiam os painéis informativos nas estações indicando quais 
as obras de arte colocadas naquela estação, sua localização e outras infor-
mações técnicas. “Para cada uma delas foi criado um folheto que comple-
menta e multiplica as informações constantes nos painéis fixos” (ARTE NO 
METRÔ, 1994, p. 12).

O livro, por sua vez, vem perpetuar essa catalogação das obras, trazen-
do fotografias e uma ficha técnica completa de cada peça ou exercício 
visual concebidos até 1994. No próximo subcapítulo, os pormenores da 
publicação estão mais esmiuçados. Quanto ao texto introdutório da Ra-
dhá Ambramo, trata-se da “filosofia” por trás do projeto, uma espécie de 
justificativa mais teórica no campo de seu domínio: a arte pública. Abramo 
(ARTE NO METRÔ, 1994, p. 15) apresenta conceitos de Paul Valéry sobre 
a morfologia das palavras ética e estética; relembra que o renascimento 
consagrou o homem como medida de todas as coisas, e que seu dilema 
ético atual está entre o aperfeiçoamento individual e social; trazendo ainda 
as contribuições de Spinoza pela hipótese de que as coisas que contri-
buem à sociedade são úteis e as que excitam discórdias são ruins, con-
cluindo que a Ética de Spinoza é um dos pilares da Estética restaurada.

Resgatados os presentes conceitos filosóficos, de alguma 
forma provocativos, porque buscamos em tratados muito 
antigos, poderão eles com boa vontade do exercício da 
reflexão justificar o projeto Arte no Metrô de São Paulo, 
iniciado no final dos anos 70, por algum tempo paralisado, 
reativado, porém com vigor e tenacidade no final da déca-
da de 80. (ARTE NO METRÔ, 1994, p. 15-16).

Para Abramo, as milhares de pessoas que passam pelo Metrô de São Paulo 
podem vivenciar ensinamentos, captando e usufruindo da própria sensibili-
dade em plena aprendizagem artística diante de uma obra de arte, quando 
em estado de contemplação: “Este seria o instante da descoberta, parada e 
retenção de respiração por segundos. Medindo pela percepção dá-se o co-
nhecimento sensível, empatia, identificação com a obra de arte” (ARTE NO 
METRÔ, 1994, p. 16). Mas, sabendo que atualmente o nível de percepção 
dos indivíduos mudou, ela comenta: “Não se perdeu e nem se substituiu o 
estado de contemplação, acrescentou-se a ela [sic] a percepção fragmenta-
da oriunda da aceleração, da multicaptação da obra de arte e do seu entor-
no” (ARTE NO METRÔ, 1994, p. 16). De acordo com Abramo, mesmo que o 
“fruidor” não pare diante de um painel no Metrô, enquanto ele se movimenta 
no seu percurso habitual,

vai acumulando formas, cores e linhas que depois se 
arranjam mentalmente em correspondência à obra vis-
ta. Com essa atitude, ele soma ao anterior prazer de 
admirar concretamente a obra, o prazer maior de re-
criá-la abstratamente na memória. (ARTE NO METRÔ, 
1994, p. 16).
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A segunda publicação de Arte no Metrô é de 2012 e vem para consolidar 
o projeto, que só teve uma única obra posterior à data, sendo inserida em 
uma edição separata. Noer e Branco (2018, p. 171) comentam sobre o livro: 
“Dada a sua amplitude e diversidade, foi elaborado um catálogo de 198 pá-
ginas, como o de qualquer grande museu [...], que mostra toda essa história, 
com o detalhamento de cada obra de arte e sua localização”.12 E na opinião 
dos autores do artigo: “Apesar da pressa de parte dos frequentadores, para 
aqueles que apreciam, é uma rara oportunidade de contato com as mais 
variadas demonstrações artísticas, cumprindo assim o mais nobre papel de 
um museu” (NOER; BRANCO, 2018, P. 171).

No livro de 2012, os textos foram produzidos pelo crítico e curador Enock 
Sacramento, que faz uma introdução contando a história do primeiro metrô 
em Londres, da primeira viagem do metrô em São Paulo, entrando no pro-
jeto de Arte no Metrô com seu início na reurbanização da Praça da Sé até 
chegar naquele presente momento. Ele ainda explica: “As obras de arte são 
encaradas como uma forma de interação positiva com uma arquitetura de 
qualidade das estações, reconhecida pela V Bienal Internacional de Arquite-
tura de Buenos Aires” (SACRAMENTO, 2012, p. 8). Seu texto termina com 
uma justificativa para a relevância cultural e social do projeto no âmbito da 
arte pública:

Não existem ainda estudos nesse sentido, mas depreen-
de-se que essas obras são visitas diariamente por um nú-
mero muito grande de pessoas, certamente superior, em 
média, à soma dos espectadores de todas as exposições 
de arte em São Paulo no período de um mês. (SACRA-
MENTO, 2012, p. 8).

Por fim, sobre a relação entre arte e arquitetura, já mencionada no texto de 
Marcello Glycério de Freitas no livro de 1994 e um dos tópicos iniciais deste 
capítulo, Sandra Theodozio traz informações complementares importantes:

Inicialmente, as obras instaladas eram compatíveis com 
as características das estações, que apresentavam fluxo 
de usuários reduzido e dispunham de informações padro-
nizadas pela comunicação visual. [...] Hoje, as obras de 
arte são criadas em diálogo com a arquitetura e com sua 
vizinhança para integrar-se ao entorno e ao ambiente. 
(THEODOZIO, 2011, p. 187).

Ela provavelmente está se referindo a um dos casos mais emblemáticos 
nesse sentido: o mural de Alberto Nicolau na estação Sacomã, de 2010. 
Freitas, que mudou de cargo e, desde 2007, trabalha como assistente de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade do Metrô, foi um influenciador nessa 
história. Ele contou em entrevista que uma de suas primeiras tarefas foi 

12 O livro está online, disponível em PDF: <http://www.metro.sp.gov.br/cultura-lazer/arte-
metro/livro-digital/arquivos/assets/downloads/publication.pdf>.
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acompanhar a remoção de um Jequitibá existente na área em que a es-
tação Sacomã do Metrô seria construída – replantado em outra praça na 
Vila Prudente. Ainda ligado às iniciativas artísticas, Freitas teve a ideia de 
homenagear a árvore por meio de uma instalação dentro da estação. Sua 
sugestão acabou acatada pelos arquitetos e engenheiros, que realizaram 
algumas modificações no projeto para comportar a arte, assim como pela 
Comissão Consultiva que aprovou o mural em mosaico de descarte cerâ-
mico, proposto por Alberto Nicolau. Infelizmente, segundo Freitas, devido à 
escassez de patrocínio, a instalação não chegou a ter o tamanho que eles 
haviam imaginado.

Projeto Linha da Cultura
O outro projeto cultural existente no Metrô é conhecido atualmente como 
Linha da Cultura, “uma denominação adotada para a ação voltada para as 
exposições itinerantes” (THEODOZIO, 2011, p. 186). No entanto, mesmo 
antes dessa denominação, é possível identificar as ações em caráter transi-
tório que caracterizam esse projeto até hoje. Para Noer e Branco (2018, p. 
171), o programa existe desde 1986 nas estações, “com o objetivo de pro-
mover iniciativas artísticas e culturais e disseminação de informações úteis 
e qualificadas para os usuários”.

Um exemplo interessante dessas exposições vinculadas ao Ação Cultural, 
antes do estabelecimento da Linha da Cultura, foi Tatuapé, sua História, sua 
Gente, inaugurada no dia primeiro de outubro de 1983 na Estação Tatuapé 
da Linha 3-Vermelha, que havia sido aberta ao público apenas dois anos 
antes, em 5 de novembro de 1981. Chama a atenção que essa exposição 
não tenha sido uma iniciativa exclusiva do Metrô e, sim, uma parceria com 
a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que em 1983 tinha Julio Abe Wa-
kahara como diretor da Divisão de Iconografia e Museus (DIM), dando início 
ao que ficaria conhecido como Programa Museu-Comunidade, oficializado 
em 1985 como um dos projetos do Museu da Cidade, sob a gestão da mu-
seóloga Ana Maria da Costa Leitão Vieira, conforme informações levantadas 
pela pesquisadora Beatriz Cavalcanti de Arruda (2014, p. 48).

O Programa Museu-Comunidade consistia em um tra-
balho conjunto entre técnicos da DIM e comunidades de 
bairros paulistanos. A primeira etapa dessa ação seria o 
contato com a comunidade tendo em vista a organização 
de uma exposição fotográfica sobre a localidade, ou Mu-
seu de Rua. (ARRUDA, 2014, p. 49).

Nessa época, Julio Abe Wakahara já tinha bastante expertise com exposi-
ções temporárias em locais de passagem das pessoas, pois ele havia co-
meçado a montar seus primeiros Museus de Rua no centro de São Paulo 
praticamente na mesma época em que isso começava a ser feito pelo Metrô 
em suas estações.
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Sobre o projeto Museu de Rua,13 de Julio Abe Wakahara, caberia mencionar 
aqui apenas que as primeiras exposições utilizaram fotografias de Militão 
Augusto de Azevedo e Aurélio Becherini, “uma significativa documentação 
da cidade de São Paulo entre o final do século XIX e início do século XX, 
quando ainda eram raros os registros fotográficos urbanos no Brasil” (AM-
BROGI, 2017, p. 107).

O Museu de Rua inaugural, sobre o Centro Histórico, data de 25 de janeiro 
de 1977; o segundo, com a história do Vale do Anhangabaú e Viaduto do 
Chá, foi para as ruas em 9 de junho do mesmo ano; já o terceiro Museu de 
Rua, que mais se aproxima com esta pesquisa de arte e cultura no Metrô, foi 
uma exposição iniciada em 25 de janeiro de 1978, com duração até março 
daquele ano. Colocada na Praça da Sé, ela trazia muitas fotografias antigas 
da região para mostrar à população como eram aqueles logradouros e, con-
sequentemente, as transformações urbanas sofridas por causa da implan-
tação do Metrô.

Em 1991, quando Celso Giosa – que viria a ser Presidente da Companhia 
do Metrô na época de lançamento do primeiro livro Arte no Metrô – ainda 
era Diretor de Engenharia e Construções, tendo como Presidente Antonio 
Sergio Fernandes, foi publicado o livro O Metrô de São Paulo (1987-1991): 
Tecnologia e Humanização, uma publicação alimentada por relatórios dos 
diversos departamentos da Companhia, que puderam expressar as ações 
que vinham fazendo nesse sentido. O departamento de Ação Cultural, que 
já tinha Marcello Glycério de Freitas como Coordenador Geral, não ficou de 
fora desse livro.

Na introdução do capítulo dedicado ao programa Ação Cultural (O METRÔ 
DE SÃO PAULO, 1991, p. 125), é possível entender que uma das vertentes 
do programa procurava fomentar ações culturais itinerantes ao longo das 
linhas, “visando a identificação pelo usuário da relação entre espaços das 
estações e atividades artísticas”. Nesse sentido, acredita-se que a interven-
ção cultural na paisagem interna das estações “possibilita uma maior hu-
manização do cotidiano apressado do usuário, permitindo seu contato com 
uma produção artística inacessível no dia-a-dia [sic] e garantindo assim o 
direito do cidadão ao usufruto do bem cultural”.

É naquela época que as estações da rede metroviária passam a se tornar 
palco de apresentações musicais, dança, corais, exposições com os mais 
variados temas, além de concertos e campanhas educativas. Um exemplo 
interessante é o da “Quarta Musical”, mencionado no livro e reforçado por 
Freitas na entrevista concedida a esta autora, na qual ele afirmou que esses 

13 Tomei contato mais profundo com esse Projeto no âmbito do Grupo de Pesquisa Arquivo, 
Memória e Cidade, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História 
da Cultura da Universidade Mackenzie e encabeçado pela minha orientadora Ingrid Hötte 
Ambrogi, durante 2017-18. Realizei em setembro de 2018 uma entrevista com Julio Abe 
Wakahara sobre os primórdios do Museu de Rua que entrará em uma publicação que está 
sendo realizada pelo mencionado grupo de pesquisa atualmente.
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eventos – em parceria com a iniciativa privada – reuniam um público conside-
rável. Assim, as “Quartas Musicais” ocorriam na praça interna formada pela 
estação São Bento, com a presença dos mais variados artistas de diversos 
estilos musicais, como Inezita Barroso, Original Jazz Band, Alfredo Careca 
e Grupo Só Pagode, Duo de Violões entre outros em 1989 ou ainda Tom Zé, 
Deny e Dino, Trio Botafogo, Expressa Samba e muitos outros em 1990.

Outro exemplo também mencionado no livro é o programa “Dança na Es-
tação” que igualmente ocorria no pátio rebaixado da estação São Bento, 
criando “o primeiro espaço público de dança na capital” (O METRÔ DE SÃO 
PAULO, 1991, p. 125). Em entrevista a esta autora, Ana Mazzone, atual 
Coordenadora de Ação Cultural no Metrô, relembra que nos anos 70 havia 
um piano público na estação São Bento e que, além das apresentações e 
shows, a estação foi considerada a segunda casa do Hip Hop, devido aos 
grupos que se reuniam ali para dançar nos anos 80.

A publicação traz ainda uma extensa listagem dos eventos culturais reali-
zados no Metrô entre 1987 e 1991 (O METRÔ DE SÃO PAULO, 1991, p. 
128-143). Analisando alguns deles, é possível identificar elementos do que 
depois seria consolidado pelo Linha da Cultura. Nesse sentido, apresento a 
Tabela 1, com uma seleção pertinente de alguns desses eventos culturais 
que ocorreram no Metrô, indicando o título e tipo de evento, a estação em 
que ocorreu e a data conforme informado no livro.

Tabela 1. Eventos Culturais no Metrô (1987-1991)

EVENTO ESTAÇÃO DATA

Exposição: O Metrô em Aquarela (obras de Diana 
Dorothea Danon sobre a construção do Metrô) Sé 16/12/1987 a 

03/02/1988

Exposição: Obras Escultóricas nas Ruas de São 
Paulo (painéis fotográficos de esculturas públicas) Santa Cecília 02/02/1988 a 

02/03/1988

Música: Show de Música Jovem (conjunto de rock 
e instrumental) Brás 30/04/1988

Exposição: Pintura – Brasil / Japão (onze telas de 
artistas japoneses em comemoração aos 80 Anos 
de Imigração Japonesa)

São Bento 24/08/1988 a 
14/10/1988

Exposição: Metrô 20 Anos (100 fotos do transporte 
coletivo em São Paulo) Sé 14/09/2018 a 

27/10/1988

Exposição: Itaquera – Memória (história do bairro) Corinthians-
Itaquera

01/10/1988 a 
17/11/1988

Música: Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo

Corinthians-
Itaquera 11/12/1988

Exposição: Barra Funda: Fachadas e Interiores 
(fotos de Dulce Soares) Barra Funda 17/12/1988 a 

16/02/1989

3ª Exposição de Brinquedos Artesanais (brinquedos 
lúdicos e pedagógicos feitos por 50 artesão) São Bento 09/06/1989 a 

29/06/1989

Exposição: Você e a Aids (painéis artísticos e 
questionários para informação da população) Sé 27/06/1989 a 

07/07/1989
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EVENTO ESTAÇÃO DATA

Exposição: 200 Anos da Revolução Francesa 
(32 cartazes com imagens e alegorias da época 
revolucionária)

Sé 14/07/1989 a 
09/08/1989

Tietê 22/08/1989 a 
20/09/1989

Santa Cecília 21/09/1989 a 
26/10/1989

Exposição: Museu de Rua (fotos mostrando a 
evolução histórica do Bairro de Itaquera)

Corinthians-
Itaquera

19/08/1989 a 
05/10/1989

Exposição: Saúde da Boca (demonstração de 
hábitos de saúde para informação da população)

Sé 23/10/1989 a 
31/10/1989

Tatuapé

Jabaquara

Dança: Célia Gouvêa São Bento 14/11/1989

Dança: Ballet Ismael Guiser São Bento 21/11/1989

Dança: Grupo Passo a Passo São Bento 28/11/1989

Exposição: Museu de Rua: Oswald de Andrade 
(cedida pela Oficina Oswald de Andrade, produzida 
pela Secretaria da Cultura do Estado de São 
Paulo)

Sé 06/04/1990 a 
17/05/1990

Tatuapé 18/05/1990 a 
28/07/1990*

Barra Funda 29/07/1990 a 
25/08/1990

Exposição: Parque Modernista (cedida pelo Museu 
Lasar Segall)

Sé 25/05/1990 a 
27/06/1990

Corinthians-
Itaquera

19/10/1990 a 
03/12/1990

Exposição: Primavera no Metrô (trabalhos da 
artista Eide Feldon) São Bento 21/09/1990 a 

10/10/1990

Coral do Estado de São Paulo

Sé

1990

Liberdade

Santa Cruz

Marechal 
Deodoro

República

Artur Alvim

Corinthians-
Itaquera

*No livro, a data inicial aparece como sendo 29/06/1990, mas visto que nesse período a 
exposição estava na estação Tatuapé, estou supondo que seja um erro de digitação, até 
mesmo porque a data final em Tatuapé é 28/07/1990 o que torna plausível acreditar que no 
dia seguinte a exposição tenha sido transferida para a estação Barra Funda.
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EVENTO ESTAÇÃO DATA

Exposição: Claudio Tozzi (gravuras em serigrafia, 
litografia e metalgravura) Santa Cecília 05/10/1990 a 

12/11/1990

Exposição: Emanoel Araújo (oito esculturas em 
madeira) Santa Cecília 14/11/1990 a 

11/12/1990

Exposição: Gilberto Salvador (gravuras em 
serigrafia, litografia e metalgravura) Santa Cecília 14/12/1990 a 

jan. 1991

Teatro/Dança: Grupo de Arte Circus Pocus 
(apresentação com teatro de bonecos, dança, 
mímica e música)

São Bento 08/01/1991

Exposição: Viagem ao Passado (fotografias com 
história da região)

Guilhermina-
Esperança

15/02/1991 a 
22/03/1991

Exposição: Avenida Paulista (quinze fotos de 
Eduardo Castanho) Trianon-Masp 13/03/1991

Exposição: Maquete – Metrô (trecho Paulista) Sé 1991

Fonte: O METRÔ DE SÃO PAULO, 1991, p. 128-143.

Procedo, a seguir, com algumas leituras das informações colocadas na Ta-
bela 1 extraindo-as e relacionando-as com o momento presente do Linha 
da Cultura, tendo como embasamento principal a entrevista concedida por 
Mazzone e Braga em agosto de 2018. Na ocasião, a Coordenadora afirmou: 
“nosso forte realmente são exposições temporária, que costumam itinerar 
por três estações, por durante três meses, em média” (MAZZONE; BRAGA; 
2018). E a Analista Mônica Braga complementou: “Algumas não podem ficar 
mais tempo porque o artista já tem uma exposição programada na sequên-
cia em outro lugar. Então ela fica aqui um tempo e vai embora. Alguns ficam 
dois meses, às vezes um mês”.

Esse cenário atual não é muito diferente daquele retratado pela Tabela 1, 
como é possível perceber, há proporcionalmente muito mais eventos de ex-
posição que outros tipos, além de ficarem um período maior em contato com 
o público. Em alguns casos, também é possível notar exposições que “itine-
raram”, ou seja, passaram por mais de uma estação em datas sequenciais.

Mas também existe uma grande diferença. O Linha da Cultura sistematizou 
a duração e troca das ações de forma mensal, o que não se verificava nos 
anos entre 1988 e 1990 retratados acima. No programa atual, existe um 
período reservado à montagem das exposições novas ou que trocarão de 
lugar, que ocorre entre o dia 01 e o dia 10 do mês, sendo que entre o déci-
mo e o último dia de cada mês uma quantidade certa de exposição estará 
disponível ao público. No caso das chamadas “vitrines”, espaços atribuídos 
a instituições parceiras, como a Vitrine do Masp no Metrô (lançada em 1991-
92) ou a Vitrine de Figurinos de Óperas do Theatro São Pedro, mais recente, 
nem sempre a atração é renovada mensalmente, portanto ficam disponíveis 
em tempo contínuo.

Algumas exposições de artistas na estação Santa Cecília ocorridas entre 
1990-91 chamam a atenção. Primeiro, porque sua duração é de pratica-
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mente um mês, segundo, porque são eventos quase contínuos e, terceiro, 
pelos artistas cujos trabalhos em gravura e escultura foram ali expostos: 
todos eles já haviam colocado ou viriam a colocar seus trabalhos artísticos 
no Metrô pelo programa Arte no Metrô.

Por exemplo, Cláudio Tozzi é autor do mural Colcha de Retalhos (1979) 
na Sé e do painel Movimento (1990) na estação Palmeiras-Barra Funda, 
também nessa estação está a escultura A Roda (1990) de Emanoel Araújo, 
enquanto Gilberto Salvador tem hoje dois trabalhos permanentes no Me-
trô, a escultura Voo de Xangô (1999) na estação Jardim São Paulo-Ayrton 
Senna e na estação Largo Treze, na Linha 5-Lilás, o painel Voo de Apro-
ximação (2002).

Essa demonstração de diálogo e unidade entre os dois programas, no início 
das ações culturais do Metrô, é visível em outras partes. Por exemplo, as 
onze telas de artistas japoneses em comemoração aos 80 Anos de Imigra-
ção Japonesa, que hoje pertencem ao acervo permanente, foram confeccio-
nadas durante um evento externo ao Metrô, no Parque Ibirapuera e depois 
levadas para exposição internamente, como no caso indicado na Tabela 1: 
a estação São Bento.

Apenas com as informações fornecidas pela publicação O Metrô de São 
Paulo (1987-1991): Tecnologia e Humanização não é possível saber quais 
eram os critérios de escolha para a formação das exposições. Mais provável 
que, no início, estes não existissem de forma clara e tenham sido instituídos 
ao longo do tempo, numa relação de causa e efeito. Atualmente, existe um 
regulamento que fica disponível no site do Metrô, na aba Cultura, dentro de 
Linha da Cultura: exposições e eventos.14 Segundo Ana Mazzone, ele não 
é engessado, mas contempla o mínimo para as pessoas entenderem o que 
é preciso para montar uma exposição: como apresentar o projeto, leiaute e 
diagramação dos cartazes, etc.

Também existe uma equipe para fazer a seleção e curadoria de cada pro-
jeto, considerando, entre outras coisas, localização da exposição dentro 
da estação, quantidade e disposição das peças, conteúdo e proteção das 
obras. Mazzone explica que a verificação dos critérios depende muito da 
proposta enviada:

O que nós deixamos claro para o artista é que muitas ve-
zes a gente não tem como aprovar o projeto. Por quê? 
Não é pelo projeto. Não é à arte do artista que nós esta-
mos falando ‘não, não está aprovado’. É pelo nosso espa-
ço. Então o que acontece é que o metrô tem uns espaços 
invisíveis, que são os institucionais, são esses que nós 
temos direito de uso. Existe ainda os comerciais e os ope-
racionais. Temos que pensar que quando uma exposição 

14 Disponível em <http://www.metro.sp.gov.br/cultura/exposicoes-eventos/index.aspx>. 
Acesso em: 08 nov. 2018.
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temporária está no metrô, ela está dialogando com outras 
informações diferentes. Então uma foto muito pequenini-
nha não dá, a gente não consegue aprovar. Se tiver nu, 
por exemplo, não podemos aprovar. Porque os nossos 
usuários são de várias classes sociais, tanto econômicas 
quanto emocionais, culturais. Então nosso cuidado é este. 
A gente tem muito cuidado em dizer para o artista que não 
estamos julgando a obra. Essa curadoria é feita a quatro 
mãos, tudo que vai para as estações passa por nós. (MA-
ZZONE; BRAGA; 2018).

O Metrô trabalha atualmente num formato de “copatrocínio”, fornece não 
somente o espaço para a exposição, mas também oferece os expositores, 
faz a montagem, o transporte e a desmontagem, cria a divulgação, tudo isso 
sem custo algum para o/a artista ou instituição parceira, que precisa assinar 
um termo de compromisso e ciência de que a exposição ficará em espaço 
público, sujeita a diversas situações. Ana Mazzone comenta sobre essa di-
ferença entre estar numa galeria ou num museu e numa estação do Metrô: 
“Nós não temos segurança para a exposição. Os seguranças do metrô são 
para o sistema. Mas é raro ter vandalismo. Estou há vinte e dois anos nesta 
área e vi pouquíssimos vandalismos em exposições temporárias” (MAZZO-
NE; BRAGA; 2018). Ela explica ainda que, nos últimos dez anos, a coor-
denação de Ação Cultural passou a colocar proteção acrílica na frente das 
telas por segurança.

No momento que o material artístico é entregue no departamento de Marke-
ting Institucional do Metrô, a responsabilidade passa a ser dele. Mas a situ-
ação é diferente quando a pessoa faz questão de utilizar sua própria ceno-
grafia. Nesse caso, ela é responsável por tudo. “Porque se danificar o nosso 
expositor ou o nosso acrílico tudo bem, é nosso. Mas não temos como repor 
os deles” (MAZZONE; BRAGA; 2018). A maioria dos artistas e instituições 
que procura o Linha da Cultura acaba aceitando essas condições.

E a contrapartida são os quatro milhões e meio de usu-
ários diários que ele vai ter vendo a obra dele sem pa-
gar nada. O metrô não cobra para colocar uma exposição 
como se fosse uma galeria onde ele tem que pagar pelo 
espaço. Então é um espaço gratuito, público. (MAZZONE; 
BRAGA; 2018).

Música, dança e outras atividades também fazem parte do escopo cultural 
oferecido pelo Metrô desde seus primórdios. É possível verificar a presença 
do Coral do Estado de São Paulo atuando em diversas estações no ano 
de 1990. Muitos outros corais também se apresentaram no metrô e alguns 
deles se tornaram uma espécie de tradição, literalmente. “Outro projeto que 
nós temos é o Canto Coral de Natal, que este ano está no 25º ou 26º ano, 
sempre no mês de dezembro. Esse projeto chama Tradição e acontece em 
várias estações no mês de dezembro” (MAZZONE; BRAGA; 2018). Hoje em 
dia também existe a Banda dos Seguranças, que atende pela sigla BSM e 
se apresenta uma vez por mês. “Eles têm já um fã clube. A administração da 
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banda não é nossa, é da área Operacional, mas tem uma parceria conosco” 
(MAZZONE; BRAGA; 2018).

Se na época de Marcello Glycério de Freitas as Quartas Musicais eram uma 
parceria com a iniciativa privada (Banco Itaú), a administração atual inverteu 
um pouco a lógica e tem feito mais parcerias com a Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo. Duas delas valem a pena ser mencionadas. Primeira-
mente, o “SP Cultura no Metrô” com uma estimativa de um pouco mais de 
300 apresentações, não só de música, mas de teatro, dança e arte circense.

São os corpos estáveis da Secretaria da Cultura que es-
tão se apresentando no metrô. O SP Cultura no Metrô 
está acontecendo em 9 estações, começamos dia 28 de 
junho e vai até a primeira semana de dezembro, exata-
mente porque na segunda semana vai começar o canto 
coral de Natal. (MAZZONE; BRAGA; 2018).

E o outro projeto é dos “Músicos de Rua”, que segundo Mazzone e Braga é 
uma necessidade que o Metrô já estava identificando há muito tempo e tam-
bém estaria previsto para acabar na primeira semana de dezembro de 2018.

É um Piloto, a gente começou dia 15 de agosto. Os mú-
sicos têm que se cadastrar pelo site da Secretaria da 
Cultura, onde está todo regulamento, eles ganham por 
apresentação um cachê simbólico de 150 reais, não im-
porta quantos músicos estejam se apresentando naquele 
momento, se o grupo é de um, de dois, de três pessoas. 
(MAZZONE; BRAGA; 2018).

As apresentações estavam acontecendo em duas estações: Paraíso e Ta-
tuapé, na área paga, ou seja, o lugar do metrô onde o usuário pagou para 
entrar, sempre às segundas e sextas feiras, mas não de forma simultânea e, 
sim, alternando horário e local.

Por fim, comento sobre a primeira linha da Tabela 1, que traz uma exposi-
ção de Diana Dorothea Danon O Metrô em Aquarela ocorrida na estação 
Sé entre dezembro de 1987 e fevereiro de 1988, porque esta artista e seu 
trabalho, atualmente completo, foram mencionados por Mazzone e Braga: 
“nós temos mais de 60 aquarelas dessa artista. A Diana, desde os anos 70, 
descia nas valas das obras do metrô, então ela retratou a construção do 
metrô em aquarelas, isso é histórico. Isso é acervo do metrô” (MAZZONE; 
BRAGA; 2018). Desde 2012, segundo foi informado pelas entrevistadas, 
todas as aquarelas estão sob a guarda do Centro de Memória, que pertence 
à Companhia do Metrô e é ligado à Biblioteca Pública do Metrô.15

15  Ver: <http://www.metro.sp.gov.br/cultura/biblioteca-neli-siqueira.aspx>



72

2.3. Galerias de arte no Metrô

Minha intenção, neste subcapítulo, é apresentar um levantamento atualiza-
do das obras que compõem o quadro de acervo permanente do programa 
Arte no Metrô.16 A história de criação do programa foi tratada no subcapítu-
lo anterior, mas aqui é preciso retomar alguns fios da meada para que se 
possa compreender a quantidade de obras de arte presentes nas estações 
de metrô de São Paulo. Essa evolução apresenta-se na tabela comparativa 
a seguir.

O primeiro documento que reúne informações sobre essas obras é a edição 
de 1994 do livro Arte no Metrô, com textos introdutórios de Marcello Glycério 
de Freitas e Radha Abramo, porém sem nenhum autor atrelado à edição. A 
publicação revela que, naquela época, 20 das 41 estações de metrô exis-
tentes tinham conteúdo artístico, num total de 75 obras, divididas entre pin-
turas, murais, painéis, esculturas e instalações.

Portanto, na Linha 1-Azul, que ia da estação Jabaquara até a Santana, 
havia 21 obras; já na Linha 2-Verde, que ia da estação Ana Rosa até a Clí-
nicas, havia apenas 15 obras; somente a Linha 3-Vermelha já tinha a mes-
ma configuração atual, da estação Barra Funda até a Corinthians-Itaquera, 
e continha 39 obras, porque os dez painéis de Gontran Guanaes na última 
estação eram contados individualmente.

A segunda edição do livro Arte no Metrô foi publicada em 2012 e os textos 
são atribuídos Enock Sacramento. Diferentemente da primeira, que apre-
sentava as obras por estações, começando na de Santana e terminando na 
de Corinthians-Itaquera, com a biografia dos artistas ao final, na edição de 
2012, a organização se deu alfabeticamente pelo primeiro nome dos artis-
tas, começando com Akinori Nakatani e termindo por Yae Takeda, de forma 
que a biografia e a descrição da(s) obra(s) ficaram juntas.

Na introdução da publicação de 2012, é informado que havia 91 obras de 
arte em 37 das 64 estações existentes nas 5 linhas de metrô. O mesmo 
número é afirmado por Ana Mazzone e Mônica Braga em entrevista. No 
entanto, após minuciosa verificação, contabilizei apenas 90 obras. Acredito 
que o erro de contagem foi cometido por conta dos painéis 1 e 2 de Gon-
tran Guanaes na estação Marechal Deodoro, considerados como uma única 
obra, mas que acabaram aparecendo com duas fichas técnicas distintas 
(ARTE NO METRÔ, 2012, p. 86-88).

Portanto, a quantidade de obras aumentou, passando para 30 na Linha 
1-Azul (sem considerar as estações Sé, Ana Rosa e Paraíso); 25 na Linha 
2-Verde e 31 na Linha 3-Vermelha. Vale observar ainda que a Linha 5-Lilás 
tinha 4 obras, sendo 3 na estação Santo Amaro e 1 na estação Largo 13, 
mas ficou de fora da Tabela 2 porque a linha ainda não existia em 1994 e em 
agosto de 2018 deixou de pertencer à Companhia do Metrô.

16 Disponível em: <http://www.metro.sp.gov.br/cultura/arte-metro/arte-metro.aspx>.
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Também foi utilizado um Guia de bolso do Arte no Metrô para realizar as 
comparações, que data de março de 201317 e foi fornecido pela coordena-
dora de Ação Cultural Ana Mazzone e sua analista Mônica Braga, que con-
tribuíram com depoimentos valiosos nesta pesquisa. No Guia de 2013, apa-
recem apenas 85 obras acompanhadas de uma foto. Isso porque ficaram 
faltando três das onze pinturas da estação Liberdade e uma das instalações 
de Luiz Hermano na estação República. Ao total, seriam 89 obras, porque 
no livro de 2012 havia entrado como Criação Coletiva o mural Tribuna Livre 
da Criança, que está na estação Brás. Mas, posteriormente, essa obra foi 
desconsiderada enquanto acervo do Arte no Metrô, ficando de fora do Guia.

Para a verificação atual dessas mesmas quantidades de obras de arte, utilizei 
um novo Guia18 compilado especialmente para as visitas orientadas às obras 
de arte nas estações do metrô, projeto chamado Museu Subterrâneo, que 
data de setembro/outubro de 2018. Nele, constam 86 obras de arte espalha-
das por 35 das atuais 53 estações gerenciadas pela Companhia do Metrô (Li-
nhas 1, 2 e 3). A diferença quanto ao Guia de 2013 se dá com o acréscimo de 
1 obra na estação Alto do Ipiranga e com a perda das 4 obras da Linha 5-Lilás.

Tabela 2. Evolução e comparação da quantidade de obras de arte nas três linhas do 
Metrô de São Paulo

Quantidade de Arte no Metrô

Linha / Estação Obras 
(1994)

Peças 
(1994)

Obras 
(2012/ 
2013)

Peças 
(2012/ 
2013)

Obras 
(2018)

Peças 
(2018)

Linha 1-Azul

Tucuruvi - - 2 2 2 2

Jardim São Paulo – 
Ayrton Senna - - 2 2 2 2

Santana 3 3 3 3 3 3

Armênia - - 1 1 1 1

Tiradentes - - 1 1 1 1

Luz - - 1 1 1 1

São Bento 2 3 2 3 2 3

Japão –Liberdade 11 11 11 11 11 -

Vila Mariana - - 1 1 1 1

Santa Cruz - - 1 1 1 1

Conceição 2 2 2 2 2 2

Jabaquara 3 3 3 3 3 3

17 Sua reprodução encontra-se no Anexo 2 desta dissertação.

18 Sua reprodução encontra-se no Anexo 3 desta dissertação.
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Quantidade de Arte no Metrô

Linha / Estação Obras 
(1994)

Peças 
(1994)

Obras 
(2012/ 
2013)

Peças 
(2012/ 
2013)

Obras 
(2018)

Peças 
(2018)

Linha 2-Verde

Vila Madalena - - 1 1 1 1

Santuário Nsra. de 
Fátima – Sumaré - - 2 45 2 45

Clínicas 2 4 2 4 2 4

Consolação 1 4 1 4 1 4

Trianon-MASP 1 1 2 3 2 3

Brigadeiro 2 2 2 2 2 2

Paraíso 7 7 8 8 8 8

Ana Rosa 2 2 3 3 3 3

Chácara Klabin - - 1 1 1 1

Santos – Imigrantes - - 1 1 1 1

Alto do Ipiranga - - - - 1 2

Sacomã - - 1 1 1 1

Vila Prudente - - 1 2 1 2

Linha 3-Vermelha

Palmeiras – Barra Funda 5 6 4 4 4 4

Marechal Deodoro 7 7 5 7 5 7

Santa Cecília 3 3 3 3 3 3

República 5 21 6 21 6 15

Anhangabaú 0 0 1 1 1 1

Sé 6 6 6 6 6 6

Pedro II 1 1 1 1 2 2

Brás 1 1 2 2 1 1

Tatuapé 1 1 1 1 1 1

Penha - - 1 1 - -

Corinthians – Itaquera 10 10 1 10 1 10

Total 75 98 86 + 4 163 86 147

Fonte: ARTE NO METRÔ, 1994. SACRAMENTO, 2012. Guia de Arte no Metrô, 2013. Guia 
do Museu Subterrâneo, 2018.

É preciso fazer algumas observações e esclarecimentos dos dados compila-
dos na Tabela 2. Primeiramente, na estação Luz, a obra de Françoise Schein 
é composta por muitas pinturas sobre azulejos, não sendo razoável identificá
-las por quantidade, mas, sim, por tamanho. As pinturas foram realizadas em 
etapas: 32 m2 em 2010; 102 m2 em 2011 e 156 m2 entre 2015 e 2018, mesmo 
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assim, a obra não está completa ainda e segue em processo de instalação, 
conforme contam Ana Mazzone e Mônica Braga em entrevista:

A obra da Françoise Schein é de quando se comemora 
70 anos dos Direitos Humanos, ela começou sua obra em 
2010. Ela tem esse mesmo tema em outras estações do 
metrô no mundo. Se entrar no site dela você vai ver: Lis-
boa, Moscou, Bélgica. Para o metrô de São Paulo é muito 
importante. (A. Mazzone)

Ela também tem trabalhos no Rio de Janeiro e no Haiti. 
(M. Braga)

Com a mesma temática. E a obra dela está ainda em fase 
de implantação porque, claro, tem sempre o famoso pa-
trocínio. A primeira etapa foi instalada em 2010, já está 
com uns 80% da obra instalada. (A. Mazzone)

Eu diria que é uns 90%, falta só um pedacinho. (M. Braga)

(MAZZONE; BRAGA; 2018)19.

Na estação São Bento, Odiléa Toscano possui uma obra que é composta por 2 
painéis, cada qual em uma das plataformas, sendo que nesse trecho da linha, 
um trilho está passando exatamente acima do outro. Já na estação atualmente 
denominada como Japão-Liberdade, as onze pinturas dos diversos artistas 
que lá estavam foram temporariamente retiradas e encontram-se em processo 
de restauro, porque foram danificadas por cupim, conforme explica Mazzone:

Um exemplo: na estação Liberdade nós temos 11 telas que 
foram instaladas em 1988 para comemorar os 80 anos da 
imigração japonesa. Em 2015, precisamos retirar por cau-
sa de ataque de xilófagos. E a população cobra. A impren-
sa cobra: quando que elas vão retornar? Também quando 
não estão lá se percebe. (MAZZONE; BRAGA; 2018).

Na estação Sumaré, a obra de Alex Flemming, localizada de ambos os lados 
das plataformas suspensas, é composta por 44 peças individuais de 1,75 x 
1,25 m cada. Já na estação Clínicas, a obra de Geraldo de Barros, Jogo de 
Dados, é um conjunto de 3 painéis iguais com cores diferentes. Infelizmente, 
um deles foi danificado recentemente e a necessidade de restauro preocupa 
Mazzone e Braga:

O Arte no Metrô é o acervo permanente, é esse que nós 
temos muita preocupação porque ele fica lá, é estático. 
As pessoas passam todos os dias, tem gente que nem 
observa mais, faz parte do dia a dia. E aí tem gente que se 

19 Todas as informações a seguir foram fornecidas durante entrevista com a coordenadora 
Ana Mazzone e analista Mônica Braga do Departamento de Marketing e Ação Cultural do 
Metrô (a transcrição encontra-se no Apêndice 1).
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acha no direito de chegar e passar uma chave numa obra 
de arte do Geraldo de Barros. Ficou o vergalhão, e agora? 
Como fazer? (A. Mazzone)

É uma pesquisa de material. O do Geraldo de Barros é 
uma fórmica dos anos 70/80, como vamos mexer? Não 
podemos substituir porque não existe mais, não vamos 
descaracterizar a obra, então o risco está lá ainda. É um 
processo que demora, é longo. Tem um tempo de pesqui-
sa. (M. Braga)

(MAZZONE; BRAGA; 2018).

Para esta e outras obras que precisam de reparo, a coordenadora de Ação 
Cultural conta com uma parceria inédita que está sendo firmada entre a 
Secretaria de Cultura estadual e a Pinacoteca do Estado: “Essa é a primeira 
vez que a gente consegue essa parceria, quem está fazendo toda pesqui-
sa são restauradores competentes que já restauraram obras de outros mu-
seus” (MAZZONE; BRAGA, 2018).

A divergência na quantidade de obras e exercícios visuais também acontece 
na estação Consolação e Trianon-MASP; na primeira, a obra de Tomie Ohtake 
é composta por 4 painéis quase sequenciais na mesma plataforma, no sentido 
Vila Prudente; na segunda, a instalação de Wesley Duke Lee está dividida em 
duas partes, cada qual em uma plataforma. O conjunto total mede 2 x 40 m.

Quanto à estação Paraíso, a poesia de Betty Milan estava sendo produzida 
na época da publicação do primeiro livro e foi instalada apenas em 1995. In-
teressante notar que, tanto nessa, como em outras estações, existem mais 
poemas em painéis ou colados diretamente em paredes e muretas de con-
creto e que não fazem parte do acervo de Arte no Metrô, embora sejam uma 
forma de expressão artística e cultural bastante apreciada pelos passagei-
ros (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Passageiros lendo um 
poema na estação Ana Rosa, ao 
lado de uma exposição da Linha 
da Cultura.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 2. Enquanto aguarda o próximo metrô, 
passageira lê um poema na plataforma da 
estação Santos-Imigrantes.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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O caso da estação Alto do Ipiranga é um pouco diferente. A escultura de 
José Spaniol data de 2014 e foi a última obra adquirida pelo programa Arte 
no Metrô. Ela é a única oficialmente considerada nessa estação, indicada 
nos painéis informativos e no Guia do Museu Subterrâneo de 2018. Sobre a 
aquisição tardia da obra, Ana Mazzone explica que a peça estava destinada 
para uma estação da Linha 4-Amarela, mas quando os novos gestores as-
sumiram, ela precisou ser realocada:

[...] quando ele [José Spaniol] conseguiu patrocínio tudo, 
o grupo CCR teve a liberdade de falar “não”, já estava 
sobre a administração dele, e essa obra foi instalada na 
estação Alto do Ipiranga. Tá linda ali naquele jardim, cha-
ma “O Descanso da Sala”. (MAZZONE; BRAGA; 2018).

Mônica Braga complementa: “É a única obra que entrou depois desta edição 
do livro [Arte no Metrô, 2012], por isso que virou um encarte” (MAZZONE; 
BRAGA; 2018). Além disso, na estação Alto do Ipiranga, no que pode ser 
considerado o segundo subsolo, também existe um painel da artista Ilka 
Lemos, instalado em 2007, na época da inauguração da estação (Figura 3), 
que curiosamente não faz parte do acervo do Arte no Metrô, conforme revela 
Ana Mazzone:

O da Ilka dá até para falar, já tinha a Comissão Consultiva 
de Arte e ela não passou por aprovação. Neste momento, 
o metrô não está mais recebendo obras de arte, ele está 
cuidando do acervo atual. A nossa ideia é numa próxima 
Comissão levar o painel da Ilka Lemos para que ele tam-
bém seja regularizado e entre como Arte no Metrô. (MAZ-
ZONE; BRAGA; 2018).

Figura 3. Pinturas de Ilka Lemos compõem a obra “Passagens”.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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A obra de Sérgio Ferro, na estação Vila Prudente, constitui-se por dois 
painéis que originalmente foram instalados na estação Barra Funda, em 
1990, fato pelo qual constam nessa estação na publicação de Arte no 
Metrô de 1994. Somente em 2010, esses painéis foram reinstalados na 
estação Vila Prudente. Segundo informado no livro de 2012, a mudança 
ocorreu porque eles foram vítimas de vandalismo quando estavam na en-
trada do metrô próxima ao Memorial da América Latina. A obra passou por 
restauros entre 2001 e 2002 e ficou armazenada na estação São Bento até 
receber novo destino.

Na estação Marechal Deodoro, aconteceu algo semelhante ao que já foi ex-
plicado sobre as obras de Gontran Guanaes Netto na estação Corinthians
-Itaquera, quando suas 10 peças foram agregadas formando uma única 
obra. Em Marechal Deodoro, 7 painéis passaram a configurar 5 obras: os 
painéis 1 e 2 e os painéis 6 e 7 estão agora juntos.

Na estação República, como já foi comentado, as duas instalações de Luiz 
Hermano começaram a ser consideradas como duas obras independentes, 
principalmente agora que não estão mais próximas, porque uma delas pre-
cisou ser transferida de lugar devido às obras da Linha 4-Amarela. Por esse 
mesmo motivo, a instalação de Xico Chaves acabou diminuindo de tamanho. 
Inicialmente ela ocupava 4 faces de 4 pilares, portanto eram 16 exercícios 
visuais distintos. Atualmente, duas dessas colunas foram transformadas em 
uma parede, restando apenas 2 pilares com 4 faces e 2 pilares com 1 face 
visível, ou seja, ficaram 10 exercícios visuais em 1 obra.

O caso da pintura coletiva Tribuna Livre da Criança também foi menciona-
do. O mural cerâmico feito em 1991 por 24 crianças permanece na estação 
Brás, mas não faz parte do acervo do Metrô, possivelmente devido à sua 
autoria coletiva executada na época por crianças. Ana Mazzone também 
pretende mudar a sorte dessa peça: “Talvez hoje em dia, com um olhar mais 
contemporâneo, isso possa ser reconsiderado. Então estamos revendo isso, 
o painel está lá e é lindíssimo” (MAZZONE; BRAGA; 2018).

Em 1994, a escultura de Eliana Zaroni já estava prevista para a estação 
Penha e foi definitivamente inaugurada em 1996, por isso, consta na edição 
do livro Arte no Metrô de 2012 como estando na plataforma dessa estação. 
Mas, devido a problemas de ordem funcional do metrô, a obra acabou sendo 
deslocada e atualmente encontra-se no mezanino da estação Pedro II.

A identificação das obras de arte nas estações e nos guias é outro tópico que 
merece atenção nesta pesquisa. Isso porque, devido às diversas gestões do 
programa Arte no Metrô e pelo tempo transcorrido desde seu início até hoje, 
muitas coisas mudaram, algumas informações se perderam, outras foram acres-
centadas e o que servia para uma época não foi relevante em outro momento.

Um exemplo disso é como a ficha técnica de cada obra é feita em cada 
momento. A Tabela 3 traz uma comparação desses dados presentes no livro 
de 1994, na edição de 2012, no painel informativo que está atualmente nas 
estações e no Guia do Museu Subterrâneo de 2018:
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Tabela 3. Ficha técnica da escultura Garatuja de Marcelo Nitsche

Arte no Metrô, 
1994

Arte no Metrô, 
2012

Painel Informativo 
Arte no Metrô – Sé

Museu 
Subterrâneo, 2018

Garatuja Título: Garatuja Título: Garatuja Artista: Marcello 
Nitsche

Artista: Marcelo 
Nitsche

Gênero: Escultura Artista: Marcelo 
Nitsche

Título: Garatuja

Gênero: Escultura Técnica: Chapas 
de ferro com 
zinco e placas 
de aço vincadas, 
pintadas com tinta 
poliuretana

Gênero: Escultura Gênero: Escultura

Data: 1978 Dimensões: 3,35 m 
x 3,83 m x 4,44 m

Técnica: Chapas 
de ferro com 
zinco e placas 
de aço vincadas, 
pintadas com tinta 
poliuretana

Técnica: Chapas 
de ferro com 
zinco e placas 
de aço vincadas 
pintadas com tinta 
poliuretana

Técnica: Pintura 
poliuretana sobre 
metal soldado

Data: 1978 Dimensões: 3,35m 
x 3,83m x 4,44m

Dimensões: 3,35 x 
3,83 x 4,44m

Material: Chapa de 
ferro metalizado 
com zinco – placas 
de aço vincadas 
e pintura em 
poliuretano

Localização: Linha 
3 – Vermelha, 
Estação Sé. Jardim, 
em frente à linha de 
bloqueio

Data: 1978 Data: 1978

Dimensões: 3,35 m 
x 3,83 m x 4,44 m

Localização: Linha 
3 – Vermelha,  
M. Sé, jardim, em 
frente à linha de 
bloqueio

Localização: Jardim 
em frente à linha de 
bloqueios

Peso: 3,000 kg

Localização: 
Estação Sé/Saída 
para a Praça da Sé

Fontes: ARTE NO METRÔ, 1994. SACRAMENTO, 2012. Painel Informativo Arte no Metrô – 
Sé. Guia do Museu Subterrâneo, 2018.

De acordo com a Tabela 3, é possível perceber que as informações de téc-
nica e material, separadas na edição de 1994, foram agregadas em um 
único item a partir da edição de 2012. Já a informação sobre o peso da 
obra acabou sendo descartada. A localização também mudou, porque a 
escultura precisou ser transferida do pátio externo, em frente às escadarias 
do metrô, para o pátio interno, de frente para a linha de bloqueios, que os 
passageiros conhecem como catracas do metrô (Figura 4).
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Figura 4. A Garatuja, em sua nova localização, no pátio interno da estação Sé.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Na edição de 2012, como já foi comentado, a organização das obras é feita 
em ordem alfabética pelo nome dos artistas, em destaque na diagramação 
do livro. Por isso, na ficha técnica, o nome do artista acabou não aparecen-
do. As informações que aparecem no painel informativo de Arte no Metrô da 
estação Sé (Figura 5) são muito parecidas com essa edição, tendo apenas 
a grafia de metragem das dimensões escrita de forma a ocupar menos 
espaço e, na localização, aparece o símbolo do metrô antes do nome da 
estação: Sé (aqui não foi possível reproduzir esse símbolo, então ele foi 
representado pela letra M).

Figura 5. Painel informativo de Arte no Metrô da 
estação Sé.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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Já o Guia de 2018 é organizado por linhas e estações, então a indicação 
da Estação Sé na cor vermelha (da Linha 3) está graficamente separado 
das obras que se encontram nessa estação20, não sendo necessário repetir 
essa informação na localização. Também se optou por inverter as primeiras 
informações da ficha, priorizando o nome do artista e depois o título da 
obra. E, para ganhar espaço, no quesito técnica eliminou-se a vírgula que 
separava originalmente o que era material do que era técnica de fato e, no 
quesito dimensões, sobrou apenas um indicativo de metragem ao final.

É possível deduzir que houve a necessidade de simplificação das informa-
ções de uma ficha técnica para outra, principalmente quando estas deixam 
os livros e passam para as estações, onde são eventualmente lidas pelos 
usuários do sistema de transporte, de variadas faixas etárias e origens so-
ciais. Outros dois exemplos, ainda na estação Sé, corroboram neste sentido 
(Figuras 6 e 7).

Um é a escultura de Alfredo Ceschiatti, sem título, que no livro de 1994 é 
descrita em técnica como “modelagem em bronze” e em material como 
“bronze sobre pedestal de granito” e, a partir de 2012, consta em técnica 
apenas a palavra “bronze”, sendo que claramente este é o material e não 
é técnica empregada. Nem mesmo na plaquinha da obra essa informação 
está tão simplificada, pois nela encontra-se, depois da data e antes das di-
mensões, as palavras “bronze fundido”.

O outro exemplo, ao contrário, mostra-se como uma solução melhor. O mu-
ral Colcha de Retalhos, de Cláudio Tozzi, entrou na ficha da edição de 1994 
como técnica: “mosaico em pastilhas de vidro” e material: “tésseras de vidro 
fundido”. Já com a edição de 2012 em diante, a descrição da técnica aparece 
como: “mosaico em pastilhas de vidro fundido” unindo realmente as duas in-
formações e livrando-se da palavra “tésseras”, que por mais precisa que seja, 
soa estranha e tem um significado desconhecido pela maioria das pessoas.

Figura 6. Escultura em bronze 
fundido de Alfredo Ceschiatti.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 7. Mural em mosaico feito com 
pastilhas de vidro fundido.
Fonte: Foto da autora, 2018.

20 A reprodução do Guia encontra-se no Anexo 3 desta dissertação.
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Por isso, é preciso refletir a quem se destinam as informações sobre as obras 
de arte dessa enorme galeria, em sua maior parte subterrânea, que percorre 
a cidade de São Paulo de Leste a Oeste e de Norte a Sul. Verifiquei, por 
observação empírica, que a maioria dos passageiros diários do metrô, que 
o utilizam prioritariamente como uma forma de transporte, não demonstram 
interesse em saber quais obras de arte estão em quais estações. Os que 
se aproximam dos painéis informativos, em geral, estão perdidos, e querem 
verificar a ordem das estações, como fazem a baldeação para outras linhas 
e questões desse tipo, como exemplificado na Figura 8.

Figura 8. Rapaz consulta as linhas e estações pelo 
painel de Arte no Metrô.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Mas é importante que essas pessoas saibam que existe arte e cultura gra-
tuita para elas no Metrô, por isso, a comunicação visual do Arte no Metrô 
em plataformas, acessos, corredores, mezaninos e subsolos é bem simples, 
mais como um esforço para despertar o interesse pelo assunto.

Essa informação é passada aos usuários de algumas maneiras diferentes. 
Uma delas é com as linhas de metrô, em suas cores respectivas, colocadas 
graficamente uma acima da outra, indicando-se quais possuem obras de 
arte e, abaixo de cada linha, um bloco de legendas contendo o nome da 
estação, das obras e dos artistas, conforme a Figura 9 a seguir.

Outro formato, mais ilustrativo e cativante, parece ter como objetivo chamar 
a atenção dos passageiros que não costumam andar de metrô ou usam o 
transporte para chegar ao seu lazer em finais de semana, e podem estar 
mais atentos para informações, ou que não estejam com pressa e possam 
se interessar por obras de arte e exposições culturais.

Esse tipo de painel traz as linhas ainda separadas, uma acima da outra, mas 
com pequenas fotografias de cada obra de arte colocadas lado a lado e uma 
legenda indicando título, artista e estação. A Figura 10 mostra um desses 
painéis fotografado em Corinthians-Itaquera, em agosto de 2018, quando a 
Linha 5-Lilás ainda pertencia à Companhia do Metrô que possuía em seu 
acervo, portanto, 90 obras de arte.
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Figura 9. Painel informativo com linhas separadas e legenda das obras.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 10. Painel informativo com mosaico de fotografias das 
obras de arte.
Fonte: Foto da autora, 2018.

A Figura 11 mostra em detalhe o texto que se encontra no cabeçalho dos 
dois tipos de painéis informativos do Arte no Metrô exemplificados até ago-
ra e igualmente no Guia de 2013.21 Essa é a versão em português, sendo 
que existe uma correspondência em inglês ao lado ou abaixo, dependendo 
do painel, o que demonstra intenção de atingir também o público de turis-
tas estrangeiros.

21 A reprodução do Guia encontra-se no Anexo 2 desta dissertação.
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Figura 11. Proposta “Roteiro da Arte” convida à 
visitação do acervo de arte contemporânea do Metrô 
em São Paulo.
Fonte: Foto da autora, 2018.

O terceiro exemplo de painel informativo do Arte no Metrô é um tipo mais 
recente, encontrado até o momento apenas na estação Vila Prudente, 
numa das pontas da Linha 2-Verde, como mostra a Figura 12. Ele é dividi-
do em quatro blocos. Na parte superior esquerda, há a identidade visual do 
programa, algumas imagens de obras e um texto genérico intitulado “Ro-
teiro da Arte nas Estações”, muito parecido com o da Figura 11, contendo 
ao final a seguinte frase: “Conheça o mapa da arte no metrô e faça o seu 
roteiro cultural”.

Figura 12. Novo painel informativo do Arte no Metrô 
encontrado na estação Vila Prudente.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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Na parte superior direita, há o mapa das linhas de metrô identificadas por 
cores e entrelaçadas. As estações onde existem obras de arte estão identifi-
cadas com um símbolo de paleta de pintura, como apresentado em detalhe 
na Figura 13. Na parte inferior desse painel, encontram-se as estações or-
ganizadas por linhas: Azul e Verde na esquerda, Vermelha e Lilás na direita 
e um bloco correspondente com nome dos artistas plásticos e títulos das 
obras, conforme mostra a Figura 14

Figura 13. Mapa das linhas e estações com obras de arte.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 14. Nova disposição gráfica para as legendas de estações, artistas e obras.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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Vale a pena comentar ainda sobre o Guia do Museu Subterrâneo de 2018, 
que contém uma foto de cada obra e uma breve ficha técnica, esmiuçada 
anteriormente, e foi elaborado para um público mais específico, que quer 
consumir aquele conteúdo e deve se inscreve para participar das visitas 
orientadas. Mesmo assim, a sua proposta de roteiro – que pode ser feito por 
qualquer pessoa – é semelhante aos demais, com poucas modificações:

Entre uma viagem e outra, você pode apreciar o acervo de 
arte contemporânea nas estações do Metrô de São Paulo. 
Produzidos por renomados artistas plásticos, esculturas, 
painéis, pinturas e instalações integram-se à arquitetura 
das estações e convidam à contemplação. E esse ver-
dadeiro tesouro subterrâneo pode ser visto por qualquer 
pessoa, seja em visitas orientadas em parceria com a Se-
cretaria da Cultura do Estado de São Paulo ou individuais. 
Embarque nesta viagem: o Metrô de São Paulo levando 
você com informação e cultura. (Anexo 3).

Voltando aos tipos de painéis informativos do Arte no Metrô, existem tam-
bém aqueles específicos, que mostram apenas a/s obra/s daquela estação 
e, em geral, estão localizados nas plataformas ou próximos aos acessos. 
A Figura 15 mostra um painel com apenas uma obra de arte, contendo o 
nome da estação na parte superior, uma reprodução fotográfica em tama-
nho grande no centro e a ficha técnica correspondente abaixo – conforme o 
exemplo da Tabela 3, na coluna “Painel Informativo Arte no Metrô” – acom-
panhada de um código QR. A Figura 16 traz outro exemplo de painel, divi-
dido por duas obras de arte e a Figura 17 mostra uma opção com muitas 
obras de arte no mesmo painel, seguindo sempre o modelo descrito para 
a Figura 15.

Figura 15. Painel informativo de Arte no Metrô da 
estação Santos-Imigrantes.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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Figura 16. Painel informativo de Arte no 
Metrô da estação Brigadeiro.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 17. Painel informativo de Arte no 
Metrô da estação Marechal Deodoro.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Já na nova configuração para o painel informativo específico, como mostra 
a Figura 18, outros elementos foram acrescentados. Primeiro, na parte su-
perior, há um pequeno texto sobre a “Arte na Estação Vila Prudente” con-
tando a história do projeto arquitetônico da estação e sua relação com os 
painéis artísticos, incluindo abaixo uma planta descrita como nível B com o 
local exato em que a obra se encontra. Na lateral esquerda, há numa faixa 
em azul escuro onde existe o nome do artista, onde nasceu e em qual ano: 
Sérgio Ferro, Curitiba-PR, 1938. Na lateral direita, existe outra faixa, com a 
identidade visual do programa. E finalmente, no centro, há a fotografia da 
obra, seguida por uma ficha técnica completa, com um breve e inédito texto 
descrevendo a obra.

Figura 18. Novo painel informativo de Arte no Metrô 
da estação Vila Prudente.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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É importante ressaltar que essa ficha técnica é diferente das demais apre-
sentadas na Tabela 3 e contém, em ordem de cima para baixo: título da obra, 
gênero, data, instalação, técnica, material e dimensões. A necessidade das 
duas datas – de concepção e instalação – se deve ao fato já comentado an-
teriormente neste capítulo da realocação dessa obra, inicialmente instalada 
em Barra Funda, onde foi alvo de vandalismo. As informações separadas de 
técnica e material estão idênticas à ficha que foi publicada no livro Arte no 
Metrô de 1994, enquanto as dimensões descritas (1,95 m x 26,5 m) estão 
muito mais precisas do que em qualquer outra ficha técnica da obra encon-
trada até agora, onde apareciam aproximadas (2 m x 27 m).

Outro elemento que vale a pena ser analisado, pois também passou por 
transformações ao longo das décadas de existência do programa Arte no 
Metrô, é a plaquinha de identificação das obras existente nas estações em 
geral próximas de cada obra. Primeiramente, é importante ressaltar que 
muitas obras não estão identificadas, sejam da década de 80-90 ou as mais 
atuais. E essa é uma das preocupações da atual gestão de Ação Cultural, 
conforme garantiu sua coordenadora Ana Mazzone.22

Registrei alguns exemplos. A plaquinha mais antiga, se for original, é do 
mural de Renina Katz na estação Sé, localizado no corredor de saída que 
passa atrás da cachoeira. Nela existe a identidade visual de Arte no Metrô 
em forma de fita, porém está na cor preta. Em ordem, de cima para baixo, 
aparece o nome da artista, ano e local de nascimento, o título da obra – que 
no caso é “sem título” – o ano de 1978, a informação sobre a técnica utiliza-
da e as dimensões totais, conforme a Figura 19.

Figura 19. Placa indicativa do mural de 
Renina Katz, de 1978, na estação Sé 
fica ao lado da obra.
Fonte: Foto da autora, 2018.

22 A informação foi dita em conversa informal para os integrantes do roteiro República / 
Marechal Deodoro / Barra Funda do grupo de visitas orientadas ao Museu Subterrâneo, 
ocorrida em 30 de setembro de 2018.
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Na parte inferior da placa existe ainda um símbolo do Metrô e os dizeres 
“Governo do Estado de São Paulo”. Abaixo dessa placa, como mostra a 
Figura 19, existe uma outra plaquinha bastante deteriorada, na qual se lê: 
“este mural foi restaurado em 1992 com apoio de” e em seguida vem o logo-
tipo de uma marca de tintas da época.

A próxima plaquinha é referente ao mural de Mário Gruber, também na Sé, 
que começou a ser elaborado em 1979 e foi oficialmente entregue 1987. 
Percebe-se que esta é bastante diferente da configuração da anterior e das 
próximas também. Em cima, aparece o gênero da obra e o nome do artista, 
abaixo, entre aspas, segue o nome da obra, em sequência, estão: Estação 
Sé - Metrô de São Paulo e abaixo a data comemorativa 25 de janeiro de 
1987. Depois, em ordem, estão três nomes de homens e os cargos que 
ocupavam na época, como mostra a Figura 20.

Do ano de 1990 consegui coletar quatro exemplos distintos. A Figura 21 
mostra uma plaquinha referente à obra de Odiléa Toscano na estação São 
Bento, localizada na plataforma do sentido Jabaquara. No canto esquerdo, 
há a identidade visual do programa Arte no Metrô na cor azul. Na parte 
superior, o nome da artista, o ano de nascimento, a cidade e o estado. No 
centro, os dizeres “sem título” e o ano de 1990. Em fonte menor, abaixo, 
seguem-se três informações: material, técnica e dimensões exatamente 
igual ao que é informado na edição de 1994 do livro. No rodapé, existe o 
símbolo do Metrô de um lado e o brasão do Governo do Estado de São 
Paulo de outro, no centro está apenas em texto “Secretaria dos Transpor-
tes Metropolitanos”.

Figura 20. Placa indicativa do mural de 
Mário Gruber, de 1987, na estação Sé, 
fica num pedestal em frente à obra.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 21. Placa indicativa do painel de 
Odiléa Toscano, de 1990, na estação 
São Bento, fica em frente à obra, na 
escadaria de acesso central.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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A Figura 22 mostra a plaquinha da instalação de Antonio Peticov na estação 
República e que também parece fazer parte da obra. Ela contém o título, 
o ano em algarismos romanos e nome do artista, com a cidade e o ano de 
nascimento, também em algarismos romanos. Abaixo os dizeres “apoio cul-
tural” com o logotipo da marca Sadia ao centro, “Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento Urbano” abaixo e um logotipo do Governo do Estado de 
São Paulo, do lado esquerdo está “Secretaria de Estado da Cultura” e do 
lado direito o símbolo do Metrô.

Figura 22. Placa indicativa da 
instalação de Antonio Peticov, de 
1990, na estação República é feita em 
madeira e fica ao lado da obra.
Fonte: Foto da autora, 2018.

As próximas duas plaquinhas, também de obras de 1990, são bastante se-
melhantes, a não ser pela cor do metal: dourado na Figura 23 e prateado na 
Figura 24. A primeira encontra-se na estação Marechal Deodoro, no acesso 
às escadas de saída vindo da plataforma, próxima aos dois painéis intitula-
dos Marianne, apesar de na placa estar indicado apenas “O Povo e a Liber-
dade” – quadro de Delacroix ao qual Gontran Guanaes faz homenagem. A 
segunda está na Barra Funda, na parede da plataforma central, próxima à 
boca do túnel e refere-se ao painel de José Roberto Aguilar.

Ambas possuem, na parte superior esquerda, a logomarca do programa 
Ação Cultural ao invés da identidade do Arte no Metrô. O nome dos artistas, 
o ano e a cidade de nascimento estão no topo, o título das obras encontra-
se em caixa alta e centralizado, na sequência aparece o ano de referência 
das obras. Depois, na placa dourada de Guanaes, aparece apenas a técni-
ca, enquanto na placa prateada de Aguilar a técnica vem acompanhada das 
dimensões. No rodapé das duas existe a informação “Secretaria da Habita-
ção e Desenvolvimento Urbano”, o mesmo logotipo do Governo do Estado 
de São Paulo encontrado na Figura 22 e o símbolo do Metrô.
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Figura 23. Placa indicativa dos painéis 6 
e 7 de Gontran Guanaes Netto, de 1990, 
na estação Marechal Deodoro, está ao 
lado das pinturas.
Fonte: Foto da autora, 2018.

Figura 24. Placa indicativa do painel 
de José Roberto Aguilar, de 1990, na 
estação Barra Funda, fica abaixo deste, 
em local mais visível pelo público.
Fonte: Foto da autora, 2018.

O último exemplo é provavelmente a plaquinha mais recente do Arte no Me-
trô, pois se trata da última obra incorporada ao programa: a escultura de José 
Spaniol. A placa é feita de material acrílico e foi colada ao vidro que separa 
o jardim interno da estação, permite a passagem da luz, mas não chega a 
ser translúcida. No topo, uma forma diferente de identidade visual do Arte 
no Metrô e ao lado a identificação de qual estação se trata. As informações 
começam com o nome do artista e, abaixo, ano, cidade e estado que nas-
ceu. O título da obra aparece em fonte maior, em seguida estão duas datas, 
provavelmente uma é de conclusão e outra de instalação. Uma breve ficha 
apresenta gênero, técnica e dimensões. No rodapé estão agradecimentos, 
patrocínios e apoios com as devidas logomarcas. Abaixo de tudo, o símbolo 
do Metrô, “Secretaria dos Transportes Metropolitanos” e um novo logotipo do 
Governo do Estado de São Paulo, conforme mostra a Figura 25.

Figura 25. Placa indicativa da escultura 
de José Spaniol, de 2006/2014, na 
estação Alto do Ipiranga, fica na parede 
de vidro que separa o jardim.
Fonte: Foto da autora, 2018.
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Infelizmente, faltam documentações sobre esse assunto, cada gestão que 
assumiu o programa o tocou de uma maneira e, sendo feito em etapas, 
não houve preocupação com unidade ou documentação. Sendo assim, só é 
possível inferir sobre aquilo que se encontra hoje nas estações, sendo esta 
a proposta deste subcapítulo: dar um panorama histórico geral do que as 
pessoas encontram sobre o Arte no Metrô em 2018.
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3. PRÓXIMA ESTAÇÃO: ARTE E CULTURA

Neste terceiro capítulo, entro nas investigações de campo, trazendo relatos 
de uma pesquisa empírica aprofundada no cotidiano das estações, que visi-
to em busca das obras de arte e das exposições culturais.

Para isso, faço uso tanto de roteiros organizados pela própria coordenadoria 
de Ação Cultural do Metrô, através do projeto Museu Subterrâneo, quanto 
de minha autoria, utilizando-me das informações disponíveis em cartazes da 
Linha da Cultura e no site do Metrô, acabei criando cinco roteiros com dife-
rentes objetivos ao longo dos meses de análise: agosto, setembro e outubro 
de 2018.

No primeiro subcapítulo, trago um registro do projeto piloto do qual participei 
entre setembro e outubro de 2018: o Museu Subterrâneo, criado por meio 
de uma parceria da área de Ação Cultural do Metrô junto com a Pinacoteca 
do Estado, financiada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 
Tratam-se de visitas orientadas por mediadores culturais à serviço da em-
presa Verde Oliva Projetos Culturais, que ocorreram em finais de semana de 
setembro a dezembro de 2018.

Ainda que houvesse interesse de minha parte pela relação de mediação 
cultural e os diálogos travados entre monitores, visitantes e obras de arte, 
por assim dizer, opto por reproduzir os roteiros de forma descritiva, com 
instruções de deslocamento para que possa encontrar as obras de arte 
nas estações, fornecendo informações históricas, algumas descrições ob-
jetivas sem praticamente nenhum comentário crítico opinativo. O intuito 
desse procedimento é que qualquer pessoa possa seguir os roteiros poste-
riormente, fazendo com que sua percepção e imaginação cubram as lacu-
nas dos significados, seguindo a proposta de espectador emancipado de 
Jaques Rancière.

No segundo subcapítulo, trago relatos dos meus próprios roteiros culturais, 
realizados durante três meses – agosto, setembro e outubro de 2018 – a 
partir dos eventos temporários divulgados no programa Linha da Cultura. 
Apresento minhas observações sobre como e onde as exposições foram 
montadas nas estações, se pude ver o público interagir ou não com elas, 
quanto tempo foi necessário para apreciá-las versus o tempo dispendido em 
deslocamentos pelas linhas e estações, qual o valor gasto em passagens, 
que poderia ser entendido como o valor dos “ingressos” para essas exposi-
ções, além de outros pontos que julguei importante nessa jornada cultural.

Foi necessário pensar em algumas estratégias metodológicas que validas-
sem minhas experiências e investigações nesse tipo bem diferente de mu-
seu, se assim puder ser considerado. Por exemplo, o uso de croquis gráfi-
cos de planta aproximada (feitas por mim) das estações, para demonstrar 
a relação entre a localização das exposições e os principais fluxos de pas-
sageiros nas estações: por onde as pessoas andam, em quais direções, se 
passam com frequência pelo local destinado à exposição, etc.
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Usei ainda do recurso fotográfico para registrar a interação do público com 
cada exposição, documentando quando eles passavam sem olhar, quando 
apenas desviavam o olhar enquanto caminhavam para ver os painéis, vitrines 
e objetos e quando realmente se detinham para uma observação mais aten-
ta. Por meio das fotografias, é possível visualizar de que forma esses “cor-
pos” se relacionaram com o que estava sendo oferecido abertamente a eles.

Fiz também algumas gravações de áudios para registrar meus pensamentos 
e sensações na medida em que estava percorrendo os roteiros previamente 
propostos por mim, ou seja, enquanto a investigação e a vivência aconte-
ciam, acabando por gravar uma espécie de cartografia sonora do ambiente 
do Metrô. Nesta dissertação, os áudios tornaram-se textos, mas essas mí-
dias podem ser utilizadas de outra forma em outro momento posterior.

Também registrei com gravador alguns depoimentos concedidos pelas pes-
soas que eu abordei enquanto “visitavam” uma exposição. Apesar de não se 
tratar de um estudo aprofundado e sistemático junto aos usuários de metrô, 
pesquisa que inclusive já foi realizada no campo da psicologia social,23 fiz 
valer de técnicas jornalísticas para questionar e entender a motivação, o 
interesse e a impressão de cada passageiros por tal ou qual exposição.

Por fim, no último subcapítulo, as derivas e vivências dos programas de 
arte e cultura no Metrô, bem como as minhas observações da relação en-
tre o público passante/expectador e as exposições, culminam em algumas 
análises pessoais sobre certas questões que pude refletir ao longo dessa 
experiência, tais como custo x tempo, localização x interesse entre ações 
artístico-culturais e o público ao qual se destinam.

23 Ver: SANTOS, Ricardo Gomide. Obras de Arte no metrô de São Paulo: um estudo 
junto aos seus usuários. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, 2006.
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3.1. Roteiros do Museu Subterrâneo

Após examinar as diferentes fichas técnicas elaboradas no subcapítulo 2.3. 
e as maneiras de apresentar essas informações para o público nas esta-
ções, minha vontade era trazer aqui cada uma das esculturas, painéis, pin-
turas e instalações com uma fotografia atual e uma ficha técnica um pouco 
diferente. Porém, a grande quantidade de peças e exercícios visuais nas 
três linhas do Metrô de São Paulo me impede de fazer isso.

Sendo assim, apresentarei a seguir apenas as obras que fizeram parte 
dos quatro roteiros de visitação do Museu Subterrâneo,24 em cujo proje-
to piloto tive o prazer de participar, entre setembro e outubro de 2018. A 
vantagem desta escolha é que todas elas ficam dentro da área paga do 
metrô, acessíveis com somente uma passagem. Quando entrevistei Ana 
Mazzone e Mônica Braga, em agosto de 2018, elas comentaram a respeito 
do projeto, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, que estava 
sendo assinado:

[...] nós vamos ter também um outro projeto que chama 
“Museu Subterrâneo” que serão quatro roteiros de visitas 
orientadas por educadores. Os quatro roteiros estão em 
fase de estudo e acontecerão aos sábados e domingos 
no período da manhã, dois sábados e dois domingos. [...] 
A visita tem que ser em uma hora e meia, uma hora e 
quarenta no máximo. A Mônica que fez o roteiro inicial, 
muito bem feito. Vai falar um pouco do artista, da obra de 
arte. A gente procurou fazer algo que colocasse gêneros 
diferentes e sempre na área paga, porque a pessoa com 
4 reais vê tudo. Até o ponto de encontro vai ser na área 
paga. [...] É bom e as pessoas vão perceber que é uma 
propriedade nossa, da população de São Paulo, esse pa-
trimônio é nosso. (A. Mazzone)

[...] é um acervo diverso, é um acervo maravilhoso, que 
ninguém tem. É cultura, pintura, tela, é diversidade de 
gênero, de materiais, tem o bronze, tem tela, pintura em 
madeira, pintura em tela, o outro é painel direto no concre-
to, técnicas diferentes, materiais diferentes. [...] E artistas 
renomados. (M. Braga)

(MAZZONE; BRAGA; 2018).

A proposta do Museu Subterrâneo, portanto criada pelo departamento de 
Marketing e Ação Cultural do Metrô, é para que os visitantes dediquem um 
pouco mais de uma hora de um final de semana para “embarcar em uma 
viagem cultural pelas estações do Metrô”:

24 Uma cópia da ficha de inscrição nos roteiros do Museu Subterrâneo, na edição de 13-14 
de outubro de 2018, está disponível no Anexo 1 desta dissertação.
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Entre uma viagem e outra, você já deve ter observado 
obras de arte espalhadas pelas estações do Metrô de São 
Paulo e não conseguiu parar para contemplar. E é isso 
o que o projeto Museu Subterrâneo – resultado de uma 
parceria entre o Metrô de São Paulo e a Secretaria de 
Cultura do Estado – oferece nos finais de semana: visitas 
orientadas a esse acervo de obras de renomados artistas 
plásticos. São esculturas, painéis, pinturas e instalações 
que se integram à arquitetura das estações e, agora, con-
vidam o usuário a uma visita, em quatro roteiros diferen-
tes, saindo das estações Ana Rosa, República e Sé, aos 
sábados e domingos. (Anexo 1).

Participei dos quatro roteiros durante três finais de semana, sendo as visita-
ções guiadas por diferentes monitores em grupos maiores ou menores. No 
primeiro roteiro que fiz, por exemplo, participaram onze pessoas, enquanto 
no segundo fui apenas eu. Já no terceiro e no quarto roteiros que fiz, o grupo 
variou entre duas a seis pessoas, a maioria delas sendo formada por usuá-
rios do Metrô que se interessaram durante o passeio e acabaram se juntan-
do ao grupo espontaneamente. Apresento-os a seguir na ordem de data em 
que executei cada participação, relatando em detalhe as obras visitadas em 
cada estação, na ordem conforme a Tabela 4.

Tabela 4. Roteiros do Museu Subterrâneo com a ordem e as cores das estações

Roteiro 1 República Marechal Deodoro Palmeiras-Barra Funda

Roteiro 2 Sé Tatuapé Anhangabaú

Roteiro 3 Sé Paraíso Chácara Klabin Trianon-Masp

Roteiro 4 Ana Rosa Brigadeiro Clínicas Sumaré

Fonte: Ficha de Inscrição, Anexo 1.

Acrescentarei uma descrição mais precisa para localização exata de cada 
obra, porque instruções de localização genéricas, como plataforma, aces-
sos ou mezanino em estações grandes, confusas e com muitas saídas e 
entradas não funcionam muito bem, principalmente entre pessoas pouco 
familiarizadas com o ambiente do metrô.
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Estação República
Iniciando na estação República, a partida se 
faz dos bloqueios (catracas) que estão um ní-
vel abaixo da terra, portanto no 1º subsolo. A 
primeira obra encontrada é de Luiz Hermano 
(Século XXI – Resíduos e Vestígios) uma ins-
talação com estrutura em ferro soldado, ver-
galhões e tela de ferro. A peça encontra-se no 
vão ao lado das escadas rolantes que descem 
para o 2º subsolo (sentido Butantã da Linha 
4-Amarela e sentido Linha 3-Vermelha) e pode 
ser observada de cima para baixo, antes mes-
mo de descer as escadas. Após avançar para 
o 2º subsolo, dirigindo-se pela esquerda até o 
final deste mesmo piso (em direção ao último 
acesso, sentido Corinthians-Itaquera) é possí-
vel encontrar outras três obras de arte.

No vão ao fundo, quase encostada no teto, 
outra instalação de Luiz Hermano (Século XXI 
– Resíduos e Vestígios) feita com os mesmos 
materiais. Inicialmente, as duas obras esta-
vam posicionadas nesse espaço – que era 
um pouco maior. Mas algumas alterações na 
configuração da estação, por conta da Linha 
4-Amarela, resultaram na mudança de posi-
ção das obras. O caso também se aplica à 
obra de Roberto Mícoli (Século XXI – Resí-
duos e Vestígios – Grande Cocar) uma ins-
talação em alumínio, fibra de vidro, madeira, 
tinta e resina acrílica localizada também no 
teto à esquerda, acima da escada de acesso 
direto à plataforma e de outra escada para o 
3º subsolo.

Outra obra nesse mesmo espaço à direita, 
um pouco menos perceptível à primeira vista, 
é de Xico Chaves (Século XXI – Resíduos e 
Vestígios – Luz da Matéria) considerada como 
um mural, que consiste na pintura e aplicação 
de materiais diversos sobre fibra de vidro e 
concreto. Antes da reformulação da estação, 
ela ocupava quatro faces dos quatro pilares 
retangulares que circundam a escada rolan-
te central que liga ao 3º subsolo. Atualmente, 
apenas os dois primeiros pilares próximos da 

Primeiro roteiro, 30 de setembro de 2018

Figura 26. Obras de arte na estação 
República.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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boca da escada têm ainda quatro faces com 
uma faixa coberta pelo exercício visual de 
Xico Chaves, enquanto outras duas faces es-
tão na parede de concreto ao fundo, próximas 
de uma porta.

Por fim, nesta estação, ainda é possível ver a 
obra de Bené Fonteles (Século XXI – Resídu-
os e Vestígios – Vitrine / Cápsulas) uma ins-
talação dentro de uma grande caixa de vidro 
contendo elementos naturais e artesanais, 
tais como seixos rolados, corais marinhos, 
cocho de madeira, hastes de madeira e ce-
râmica. Mantida da mesma forma desde sua 
criação, a instalação localiza-se na porção 
central do 2º subsolo.

Estação Marechal Deodoro
Na estação Marechal Deodoro, os bloqueios 
também estão um nível abaixo da terra, por-
tanto no 1º subsolo. Dirigindo-se às escadas 
de acesso ao 2º subsolo, que também corres-
ponde ao nível da plataforma do sentido Bar-
ra Funda, antes mesmo da descida é possível 
observar o painel 4 de Gontran Guanaes Netto 
(Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão) uma pintura a óleo sobre compensado 
naval, comprida, com rostos de diversas pes-
soas de ambos os lados e um livro com as de-
clarações no centro, escritas em francês. Após 
descer ao 2º subsolo, na parede à esquerda, 
próximo da escada rolante de subida em di-
reção aos bloqueios, outra obra de Gontran 
Guanaes Netto (Traços das Populações Bra-
sileiras) também óleo sobre madeira naval. O 
painel 5 mostra alguns rostos e chapéus em 
meio a folhas e frutos amarelos.

Ainda do mesmo artista, estilo e técnica de 
pintura, um pouco mais ao fundo na mesma 
parede à esquerda, estão os painéis 6 e 7 (Ma-
rianne) que brincam com a pintura A Liberdade 
Guiando o Povo de Eugène Delacroix. Aproxi-
mando-se da abertura para o jardim interno da 
estação, é possível ver de longe outros dois 
painéis do artista, mas que não estão no rotei-
ro do Museu Subterrâneo.

Figura 27. Obras de arte na estação 
Marechal Deodoro.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Palmeiras-Barra 
Funda

Na estação Palmeiras-Barra Funda, os trilhos 
e plataformas estão ao nível do térreo e, por-
tanto, os bloqueios encontram-se acima do 
chão, no que pode ser considerado o 1º andar. 
Partindo dessa entrada e dirigindo-se ao fun-
do, em direção às escadas centrais de acesso 
à plataforma da Linha 3-Vermelha, a primeira 
obra avistada é a escultura em aço carbono, 
pintada de branco, feita por Emanoel Araújo 
(A Roda). De cima, antes de descer pelas úl-
timas escadarias centrais, é possível observar 
na parede oposta ao longe duas outras obras 
de arte.

O painel de Cláudio Tozzi (Movimento), em tin-
ta acrílica sobre tela, localizado na parede à 
esquerda da boca do túnel sobre os trilhos, é 
mais abstrato, com formas geométricas colori-
das e sobrepostas.

À direita, o painel de José Roberto Aguilar 
(Senhores do Movimento) também em tinta 
acrílica sobre tela, contém figuras brancas e 
círculos coloridos. O próximo painel está mais 
escondido, fica localizado abaixo dessa última 
escadaria na plataforma central. A pintura acrí-
lica sobre tela e madeira feita em quatro par-
tes desiguais é de Valdir Sarubbi (Meditação 
Labiríntica).

Figura 28. Obras de arte na estação 
Palmeiras-Barra Funda.
Fonte: Fotos da autora, 2018.



100

Estação Sé
Na estação Sé, os bloqueios estão no 1º sub-
solo, um nível abaixo da rua. Partindo dessa 
linha de entrada, dirigindo-se pelo mesmo piso 
até o fundo, logo depois de contornar a aber-
tura central, está a escultura em bronze fun-
dido de Alfredo Ceschiatti (Sem Título): uma 
figura feminina semideitada com um objeto 
circular na mão. Contornando a escultura e 
dirigindo-se até o final desse piso, é possível 
ver de cima o grande mural de Mário Gruber 
Correia (Como Sempre Esteve o Amanhã está 
em Nossas Mãos). Para chegar mais próximo 
da pintura acrílica e vinílica sobre concreto, o 
acesso se faz pelas escadas centrais indica-
das para quem vai descer em direção ao senti-
do Tucuruvi da Linha 1-Azul e também acessí-
vel a quem desembarca dos trens da Linha 3.

O painel de Waldemar Zaidler (Fiesta), uma 
pintura acrílica sobre madeira com duas figu-
ras de palhaços vestidos à moda antiga de um 
lado e vários objetos pequenos do outro, é a 
terceira obra que pode ser vista na parte inter-
na desta estação. Para localizá-lo, é necessá-
rio voltar ao 1º subsolo vindo dos bloqueios e 
pegar o acesso à plataforma de embarque do 
sentido Corinthians-Itaquera. Neste caso, tam-
bém é possível ver o painel de cima ou obser-
vá-lo de baixo, na parede à esquerda de quem 
olha para a plataforma.

Segundo roteiro, 13 de outubro de 2018

Figura 29. Obras de arte na estação Sé.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Tatuapé
Na próxima parada, a estação Tatuapé, os 
trilhos do metrô estão elevados, portanto no 
que seria o 1º andar. Porém, os bloqueios de 
acesso estão mais acima, portanto no 2º an-
dar. A partir dessa linha de entrada, seguindo 
para o fundo da estação nesse mesmo piso, é 
possível visualizar o enorme mural de Aldemir 
Martins (Inter-relação entre o Campo e a Ci-
dade) feito em cerâmica vitrificada e pintada, 
queimada em alta temperatura. A obra mostra 
diversas cenas e momentos diferentes no cam-
po e na cidade e está aderida a uma barreira 
de concreto em formato de onda que encobre 
a sala de operações e as últimas escadaria de 
acesso central à plataforma do metrô.

Estação Anhangabaú
Na estação Anhangabaú, descendo dos blo-
queios por qualquer entrada, chega-se a uma 
única plataforma central que serve para em-
barque e desembarque dos passageiros. Em 
duas porções de jardim, localizadas na área 
oposta à plataforma, após os trilhos do metrô, 
estão as instalações de Mário Fraga (In Vitro) 
que consistem em pintura sobre polivinil buti-
ral, vidro laminado e espelhos. Quem espera o 
metrô no sentido Barra Funda, pode ver a ins-
talação com cores mais escuras, onde predo-
minam os verdes, azuis e roxos. Já quem vai 
no sentido Corinthians-Itaquera pode observar 
cores mais claras, com predomínio de rosas, 
laranjas e amarelos.

Figura 30. Obra de arte na estação 
Tatuapé.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 31. Obras de arte na estação 
Anhangabaú.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Sé
Este roteiro também tem início na estação Sé 
e faz o mesmo percurso do anterior, passando 
pela escultura de Alfredo Ceschiatti, o mural de 
Mário Gruber Correia e o painel festivo de Wal-
demar Zaidler.

Estação Paraíso
A estação Paraíso, próxima parada do roteiro, 
possui diversas saídas, mas há uma única li-
nha de bloqueios localizada no mesmo nível, 
que corresponde ao 1º subsolo. No 2º subso-
lo, de um lado, está a plataforma de acesso 
à Linha 1-Azul sentido Tucuruvi, no centro en-
contram-se escadas e um elevador que dão 
acesso ao 3º subsolo e às plataformas do sen-
tido Jabaquara na Linha 1 e Vila Madalena na 
Linha 2-Verde. E no lado oposto à plataforma 
estão os acessos ao sentido Vila Prudente da 
Linha 2, também no 3º subsolo.

A escultura em mármore de Renato Brunello 
(Equilíbrio) está localizada ao lado do eleva-
dor central no piso do 2º subsolo e de fren-
te para a plataforma (sentido Tucuruvi). São 
duas peças grandes encaixadas, mas que mal 
se encostam. A estação também abriga cinco 
pinturas murais, quase todas sem título; no ro-
teiro, a visitação é direcionada para uma delas: 
Odiléa Toscano (Raios de Sol) descrita como 
mural em tinta acrílica sobre concreto. Porém, 
chegando no local da obra, que está no andar 
intermediário de uma das escadarias de aces-
so à Linha 2-Verde (sentido Vila Prudente) é 
possível constatar que se trata de uma pintura 
sobre dezesseis chapas quadradas interliga-
das, cobrindo um vão por onde seria possível 
visualizar a plataforma.

Terceiro roteiro, 14 de outubro de 2018

Figura 32. Obras de arte na estação 
Paraíso.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Chácara Klabin
Na estação Chácara Klabin, existe apenas 
uma linha de bloqueios que fica no 1º subso-
lo. A partir dessa entrada, há uma escadaria 
central e uma escada rolante na lateral esquer-
da. Na parede metálica à direita, encontra-se 
a obra de Marcos Lopes (Tótem Florafauna) 
um painel em chapas de alumínio recortadas 
e pintadas com desenhos de animais, vege-
tações e paisagens brasileiras. O painel tam-
bém pode ser observado de baixo, a partir da 
plataforma central da Linha 2-Verde e área de 
conexão para Linha 5-Lilás.

Estação Trianon-Masp
Na última parada, a estação Trianon-Masp, 
existem duas entradas, uma em cada ponta 
da estação, essas duas linhas de bloqueios 
estão no nível do 1º subsolo. Descendo ao 2º 
subsolo, em área central da plataforma, está 
a escultura de Francisco Brennand (Pássaro 
Rocca) em cerâmica vitrificada com mais de 2 
metros de altura. E, de ambos os lados, encos-
tados nas paredes ao lado dos trilhos, os pai-
néis de Wesley Duke Lee (Um Espelho Mágico 
da Pintura no Brasil) feitos com a técnica de 
impressão e-print sobre lona vinílica, medindo 
20 metros de comprimento cada.

Figura 33. Obra de arte na estação 
Chácara Klabin.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 34. Obras de arte na estação 
Trianon-Masp.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Ana Rosa
O roteiro tem início na estação Ana Rosa, que 
possui apenas um acesso pela linha de blo-
queios no piso que corresponde ao 1º sub-
solo. Dirigindo-se pela esquerda até o fundo, 
na parede lateral desse mesmo piso, está o 
painel escultórico de Luiz Gonzaga Mello Go-
mes (A Sagração da Primavera) contendo 
materiais como chapa de aço, resina sintéti-
ca e pigmentos, dando forma a elementos tri-
dimensionais que se destacam do plano de 
concreto.

Descendo as últimas escadarias à esquerda, 
no acesso ao 2º subsolo, é possível avistar na 
parede ao fundo o painel de Glauco Pinto de 
Moraes (Engates Laterais) uma pintura a óleo 
sobre tela centralizada acima da plataforma na 
Linha 2-Verde. Chegando mais perto, é pos-
sível ver de baixo que se trata de uma monta-
gem com quatro painéis quadrados formando 
a figura de um engate, parte que conecta um 
vagão de trem a outro.

Estação Brigadeiro
A estação Brigadeiro tem duas linhas de blo-
queios, uma em cada extremidade e ambas no 
nível do 1º subsolo. A partir da entrada mais 
próxima da av. Brigadeiro Luís Antônio, des-
cendo até o 2º subsolo e virando-se para a 
plataforma da esquerda (sentido Vila Madale-
na), na parede acima dos trilhos encontra-se 
o painel de Fernando Lemos (Des-acelera-
ção) feito com lajotas de cerâmica pintadas 
a revolver nas cores laranja, azul e branco. A 
partir da outra entrada, mais próxima da rua 
13 de maio, descendo até a plataforma senti-
do Vila Prudente, está o painel de Cícero Dias 
(Cores e Formas) também na parede acima 
dos trilhos, feito em lajotas de cerâmica pinta-
das a revolver. Neste, as formas geométricas 
mais irregulares e coloridas estão espalhadas 
aleatoriamente.

Quarto roteiro, 21 de outubro de 2018

Figura 35. Obras de arte na estação 
Ana Rosa.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 36. Obras de arte na estação 
Brigadeiro.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Clínicas
Na estação Clínicas, logo em frente aos blo-
queios no 1º subsolo, há uma parede branca. 
Nela, encontram-se três painéis de Geraldo de 
Barros (Jogo de Dados) que fazem parte de 
uma mesma obra, usando laminado plástico 
sobre madeira como material. Colocando-se 
de frente para a obra, o painel mais à direita 
é em preto, branco e cinza; o painel do meio 
é em azul, vermelho e amarelo e o painel da 
esquerda é em rosa, verde e azul escuro.

Estação Sumaré
Na última estação do roteiro, a Sumaré, en-
contra-se a obra de Alex Flemming (Estação 
Sumaré) uma instalação com fotografias “en-
solarizadas” e textos impressos com tinta viní-
lica sobre vidro. É complicado definir em qual 
piso estão os bloqueios, para quem vem de 
cima, da av. Pedroso de Morais, seria no 1º 
subsolo, mas para quem vem da lateral, pela 
rua Oscar Freire, está quase no nível térreo. 
De qualquer forma, descendo para as platafor-
mas de ambos os lados na porção envidraça-
da da estação, a obra é facilmente localizada, 
pois se tratam de 44 painéis com bustos de 
fotografias de diversas pessoas e palavras re-
tiradas de poemas escritas por cima.25

25 Especificamente sobre essa obra, ver: DEMARCHI, Rita de Cássia. Encontros Sensíveis: 
experiências de mediação da obra de arte pública Estação Sumaré no Metrô de São 
Paulo. Orientadora: Mirian Celeste Martins. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Instituto de 
Arte da UNESP, 2003.

Figura 38. Obra de arte na estação 
Sumaré.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 37. Obra de arte na estação 
Clínicas.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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3.2. Roteiros na Linha da Cultura

Esta pesquisa de campo teve como finalidade compreender melhor a dinâ-
mica das ações que fazem parte do programa Linha da Cultura, gerenciado 
pela coordenadoria de Ação Cultural, procurando identificar: a) como elas 
se apresentam para o público, b) como este interage ou não com as expo-
sições; considerando principalmente: c) o conteúdo e d) a localização das 
expografias nas estações em relação aos fluxos de passageiros.

No mês de agosto, a pesquisa foi direcionada para a criação de dois roteiros 
que passassem brevemente por todas as exposições anunciadas em cartaz, 
de forma que eu pudesse conhecer melhor o objeto de estudo. No mês de 
setembro, realizei mais dois roteiros de pesquisa destinando, desta vez, um 
tempo maior e mais preciso para observação de cada exposição e os fluxos 
de passageiros pelas estações. Por fim, no mês de outubro, fiz um único 
roteiro para passar por todas as exposições de uma vez, a fim de simular 
uma situação mais próxima da realidade para quem visita museus e bienais.

Roteiros de agosto
Em agosto de 2018, entre os dias 27 e 28, criei e realizei dois roteiros para 
passar por todas as estações com exposição da chamada Linha da Cul-
tura, segundo constava no cartaz informativo dessa ação, disponível em 
diversas estações (Figura 29), complementado por informações colhidas no 
website do metrô.26 Minha meta era ver o maior número de exposições pos-
sível pagando apenas o valor de uma passagem, sendo a inteira R$ 4,00 e 
a meia (estudante) R$ 2,00. Portanto, estabeleci nessa etapa que eu não 
poderia sair da chamada área paga do metrô. Antes da descrição detalhada 
dessas derivas, apresento uma tabela com a ordem e cor das estações na 
sequência em que montei o roteiro.

Tabela 5. Primeiro roteiro de agosto / 2018

Santa 
Cruz

Japão-
Liberdade

São 
Bento Luz Tiradentes Santana Ana 

Rosa
Vila 
Prudente

Alto do 
Ipiranga

Fonte: Autora.

Tabela 6. Segundo roteiro de agosto / 2018

Clínicas Trianon-
Masp República Santa 

Cecília
Marechal 
Deodoro

Corinthians-
Itaquera Tatuapé Sé

Fonte: Autora.

26 Disponível em: < http://www.metro.sp.gov.br/cultura/linha-cultura/programacao.aspx>. 
Ver também: <http://www.metro.sp.gov.br/pdf/linha-cultura/linha-cultura.pdf>.
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Figura 39. Cartaz informativo da Linha da Cultura do 
mês de agosto de 2018.
Fonte: Foto da autora.
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Estação Santa Cruz
O roteiro do dia 27 de agosto teve início às 10 
horas e 50 minutos pela Linha 1-Azul, come-
çando pela estação Santa Cruz onde existe 
uma vitrine em parceria com o Museu Lasar 
Segall. Nesta, havia um painel, protegido por 
acrílico, a respeito de Lasar Segall e a Vila 
Mariana, composto por uma contextualiza-
ção histórica e diversas fotografias de meados 
do século passado. A vitrine estava próxima 
da saída para o colégio Marista Arquidioce-
sano, portanto na área não paga do metrô, 
mas como eu cheguei na estação a pé, pude 
apreciá-la, ação que levou cerca de 5 minutos. 
Nessa estação, encontrei uma senhora lendo 
atentamente a vitrine e pude colher seu depoi-
mento (Figura 40).

“Eu sempre vivi por aqui. Eu nasci em 
São Judas, se eles estão dizendo aqui 
que a Vila Mariana era uma zona iso-
lada, imagine o que era São Judas! 
Então eu vivi por aqui, eu tinha uma 
tia que morava aqui e eu estava pen-
sando: se ele morreu em 1957, minha 
tia morava na rua Vergueiro, então eu 
posso ter cruzado com ele na rua, né? 
E essas coisas me encantam muito, eu 
gosto muito de história” (Vera Lúcia).

Estação Japão-Liberdade
Peguei o metrô no sentido de Tucuruvi. A pró-
xima estação da Linha da Cultura seria Ana 
Rosa, porém, a coordenadoria de Ação Cultu-
ral do Metrô a considerou no cartaz como Li-
nha 2-Verde, então passei direto para a esta-
ção Japão-Liberdade ainda na Linha 1 onde 
havia uma Vitrine de Ikebana, arte japonesa 
de arranjos florais (Figura 41). Foi possível vi-
sualizar a vitrine, mas apenas de longe, sem 
conseguir ler o texto explicativo, pois ela se en-
contrava depois da linha de bloqueios, ao lado 
da bilheteria, portanto na área não paga e para 
apreciá-la mais de perto eu precisaria sair e 
pagar outra passagem para voltar.

Primeiro roteiro de agosto – Linha da Cultura

Figura 40. A professora aposentada 
Vera Lúcia lendo a história de Lasar 
Segall e a Vila Mariana na vitrine 
cultural da estação Santa Cruz.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 41. Vitrine de Ikebana na 
estação Liberdade, vista da área paga 
do Metrô.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação São Bento
A próxima estação visitada, seguindo a Linha 
1-Azul, deveria ser a Sé, mas também por ser 
uma estação de transição, ela foi considerada 
pela Ação Cultural como Linha 3-Vermelha, 
então passei direto para São Bento, onde ha-
via duas exposições. O Legado de um Ídolo, 
do Instituto Ayrton Senna, que está dividida 
em duas partes, sendo que os painéis estão 
na Sé e na vitrine de São Bento – localizada 
na plataforma do metrô no sentido Jabaquara 
e próxima da saída para o vale do Anhanga-
baú – existem objetos do piloto, duas reprodu-
ções fotográficas e alguns textos bem curtos 
(Figura 42).

A outra exposição era Viajando por São Pau-
lo com Adoniran Barbosa, que infelizmente 
se encontrava após os bloqueios, na área não 
paga da estação. Por sorte, eu havia visto os 
8 painéis na semana anterior, mas não posso 
incluí-la como apreciada neste roteiro cultural 
pelo metrô. Outra observação importante é 
que na estação São Bento há várias saídas, 
então levei cerca de 20 minutos procurando 
pelas exposições e apenas 5 minutos realmen-
te apreciando apenas uma delas.

Estação Luz
A estação Luz foi a seguinte do roteiro. Tive 
receio de me perder procurando pela exposi-
ção, mas ela se encontrava na área paga, bem 
visível, próxima da saída para as ruas Mauá e 
Florêncio de Abreu. Nesse corredor de circu-
lação, encontrei 6 expositores enfileirados tra-
zendo 135 Anos de Khalil Gibran (Figura 43), 
com desenhos desse pintor, escritor, filósofo e 
poeta libanês e algumas fotografias da paisa-
gem do Líbano. Apesar de conter desenhos de 
figuras femininas nuas, não observei nenhum 
tipo de reação (negativa ou positiva) dos usuá-
rios que transitavam por lá e mal olhavam para 
os painéis. Levei cerca de 10 minutos apre-
ciando essa bela exposição.

Figura 42. Vitrine cultural na plataforma 
da estação São Bento sendo vista por 
usuários enquanto o metrô não chega.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 43. Exposição apresentada pela 
Associação Cultural Brasil-Líbano na 
estação Luz.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Tiradentes
A estação Tiradentes foi a próxima parada, 
onde eu queria ver a exposição de arte con-
temporânea Cidades Invisíveis, uma parceria 
com o Museu de Arte Sacra – MAS que deu ori-
gem à Sala Metrô Tiradentes, localizada den-
tro da área paga, rodeando as escadas rolantes 
de acesso à plataforma. Infelizmente, como era 
segunda feira, a Sala estava fechada (Figura 
44). Descobri que o horário de funcionamento 
é de terça a domingo das 9h às 17h, mas como 
a exposição continuaria em setembro, eu teria 
outra oportunidade para vê-la depois.

Estação Santana
A última estação da Linha 1 foi Santana, onde 
havia a exposição Joias do Mar, localizada 
em frente aos bloqueios, na área paga e mais 
próxima do acesso ao sentido Tucuruvi. Havia 
6 expositores enfileirados apresentando ima-
gens grandes com texto-legenda e explicando 
sobre a mostra. Eram 9 pôsteres com com-
posições de diversos organismos marinhos, 
denominados foraminíferos, capturados por 
meio de fotografias microscópicas de alta qua-
lidade. Tratava-se de uma pesquisa científica 
do Laboratório de Bioindicadores Ambientais 
do Instituto Oceanográfico da Universidade 
de São Paulo (LBA-IOUSP), apresentada em 
formato de exposição, com linguagem aces-
sível ao público e informações básicas para 
introdução do tema. Levei cerca de 10 minutos 
apreciando a exposição e vi outras pessoas 
parando por algum tempo para observar e ler 
também (Figura 45).

Essa etapa do roteiro acabou quando era meio 
dia e 30 minutos. Ao todo havia se passado 
cerca de 1 hora e 40 minutos, com longas pa-
radas para observação do público em relação 
às exposições e também com tempo gasto no 
deslocamento. Pode-se dizer que apenas 30 
minutos foram realmente dedicados à apre-
ciação cultural. Da estação Santana, segui na 
direção de Jabaquara até a conexão com a Li-
nha 2-Verde.

Figura 44. Sala Metrô Tiradentes, 
fechada na segunda feira, traz a 
exposição de Luiz Martins.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 45. Usuárias do Metrô em 
Santana apreciando as imagens das 
Joias do Mar.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Ana Rosa
Cheguei na estação Ana Rosa por volta da 
uma hora da tarde, onde havia a exposição O 
Rock e seus Impactos, localizada no saguão 
de circulação, na área paga do metrô, ao lado 
de uma das escadarias de acesso à platafor-
ma da Linha 2. Ela era composta por 6 exposi-
tores enfileirados, com painéis dos dois lados, 
no primeiro havia a explicação sobre a exposi-
ção e os demais continham imagens compos-
tas por fotografias e títulos em letras grandes e 
coloridas, propícios para serem vistos de lon-
ge (Figura 46). Não vi ninguém parando para 
observar a exposição, mas reparei em muitos 
olhares curiosos de quem descia apressado 
pelas escadas. Foi possível apreciar tudo em 
cerca de 5 minutos.

Estação Vila Prudente
Às 13 horas e 20 minutos eu já estava na pon-
ta extrema da linha, na sua última estação: 
Vila Prudente. No saguão superior, próximo 
ao elevador e ao corredor de acesso à Linha 
15-Prata, encontrei 6 expositores divididos 
em duas fileiras (Figura 47) com a mostra Fu-
tebol Cabeça, composta por caricaturas de 
personalidades que pensaram o futebol como 
elemento da cultura brasileira. Os cartazes 
também continham uma frase e o nome do 
personagem retratado. Em 10 minutos eu já 
havia apreciado tudo, às vezes atrapalhando 
um pouco a passagem, ninguém parou na ex-
posição enquanto estive lá, mas quase todos 
que passaram ali pelo meio acabaram olhando 
de relance alguma imagem.

Estação Alto do Ipiranga
A estação Alto do Ipiranga foi a última parada 
do primeiro dia. Nela, havia duas exposições, 
uma temporária e outra categorizada como 
Mostra Fixa, que faz parte de um projeto cha-
mado O Metrô e Seus Bairros. Atualmente, 
esta é a única dessa série que ainda está em 
exposição. Ipiranga: o bairro do grito! é com-
posta por um grande painel (Figura 48) feito 

Figura 47. Na estação Vila Prudente, 
painéis expositores alinhados formam 
um corredor e permitem a passagem 
das pessoas pelo meio.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 46. Exposição na estação Ana 
Rosa fica deslocada do fluxo principal 
de circulação.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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sob medida para a estação, que tem as pare-
des de concreto em formato côncavo. A histó-
ria é dividida por temas, com pequenos textos 
e muitas fotos antigas do bairro e arredores. 
Na posição central, encontra-se uma maquete 
com o Museu Paulista e o Parque da Indepen-
dência, com um aviso ao lado alertando que 
o museu está fechado para obras por tempo 
indeterminado. A maquete central chama mais 
a atenção das pessoas que estão passando 
rápido por esse andar intermediário da esta-
ção, mas a mostra em si é uma aula de histó-
ria muito bem contada. Para dar conta de todo 
conteúdo, levei quase 20 minutos.

Já a exposição temporária intitulada Qualquer 
Quantidade Imensa de Algo estava localiza-
da na área paga do térreo, onde 10 exposito-
res foram enfileirados, cada um continha duas 
fotografias, uma de cada lado, com um peque-
no texto legenda. A dinâmica de circulação, 
na estação Alto do Ipiranga, ocorre em sen-
tido horário, conduzindo quem está entrando 
diretamente para a escada rolante e fazendo 
quem está saindo dar uma volta, passando ao 
lado dos expositores, que podem ser visualiza-
dos mesmo que rapidamente (Figura 49). Pas-
sei cerca de 10 minutos emocionando-me com 
as belas fotografias do ambiente subaquático 
registradas pelo fotógrafo Marcio Lisa. Dei por 
encerrado o primeiro roteiro às 14 horas e 20 
minutos, portanto esta segunda etapa foi con-
cluída em 1 hora e 20 minutos, dos quais 45 
minutos foram dedicados às exposições e ape-
nas 35 minutos aos deslocamentos e observa-
ções do público.

Figura 48. Mostra fixa conta a história 
de formação do bairro por meio de 
relatos orais dos moradores.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 49. Dezenove fotografias 
homenageiam o dia mundial dos 
oceanos e acabam sendo observadas 
por quem sai da estação.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Figura 50. Vitrines no Metrô convidam 
usuários para a exposição Histórias 
Afro-Atlânticas no MASP.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 51. Muitas pessoas que passam 
pelos painéis com caricaturas de 
famosos acabam desviando o olhar 
para vê-las enquanto andam.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Estação Clínicas
O roteiro do dia 28 de agosto para ver a segun-
da metade das exposições da Linha da Cultu-
ra teve início ao meio dia e 55 minutos na es-
tação Clínicas da Linha 2-Verde, onde havia 
duas exposições: Gotas de Gastronomia e 
Com Muito Orgulho, esta última em parceria 
com o Museu da Diversidade Sexual que tem 
sua sede na estação República. No entanto, 
ambas se encontravam após os bloqueios, na 
área não paga, então não foi possível vê-las 
desta vez.

Estação Trianon-Masp
Retornei para o metrô, no sentido de Vila Pru-
dente, até a estação Trianon-Masp. As duas 
vitrines em parceria com o Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand (MASP no 
Metrô) também ficam do lado de fora dos blo-
queios, porém é possível vê-las ao longe, uma 
de cada lado perto das saídas, tanto do Par-
que Trianon e Alameda Santos, quanto da rua 
Itapeva e MASP (Figura 50). Essa exposição 
Histórias Afro-Atlânticas está em cartaz no 
museu.

Estação República
O roteiro deveria seguir pela Linha 3-Verme-
lha. Mas para acessá-la mais rapidamente, fui 
até a estação Consolação e fiz baldeação pela 
Linha 4-Amarela, administrada pelo Grupo 
CCR, até a estação República. Lá reparei que 
havia muitos espaços vazios no saguão infe-
rior de conexão com a Linha 3. Já no saguão 
superior, que ainda não é o de saída no nível 
dos bloqueios, onde existe o acesso à Linha 
4 no sentido Butantã, pude encontrar a expo-
sição Na Linha do Humor que consistia em 
14 painéis expositores ligados, formando uma 
sanfona contínua, com 27 reproduções de ca-
ricaturas feitas para o Salão Internacional de 
Humor de Piracicaba (Figura 51). Levei 10 
minutos para ver todas elas.

Segundo roteiro de agosto – Linha da Cultura
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Vale a pena mencionar que ao fundo desse 
mesmo saguão superior, na estação Repú-
blica, encontrei algumas peças do Happy 
Art Parade27 um evento de arte urbana es-
palhado pela cidade de São Paulo cuja te-
mática desta vez eram os emojis (Figura 52). 
Além desta estação, as esculturas estão em 
locais como o Conjunto Nacional, a Galeria 
do Rock, o Memorial da América Latina, en-
tre outros.

Estação Santa Cecília
Pegando o metrô no sentido Palmeiras-Barra 
Funda, a próxima estação visitada foi Santa 
Cecília onde havia uma exposição com 10 
pinturas intituladas Busca da Quintessên-
cia, da artista plástica Rosana Ferreira. Os 
6 expositores, diferentes dos demais vistos, 
possivelmente trazidos pela curadoria de Os-
car D’Ambrosio, estavam localizados no sa-
guão de saída, ainda na área paga, no canto 
oposto aos bloqueios. Vi pessoas sentadas 
ou transitando em volta dessa área, mas nin-
guém passando pelo meio (Figura 53). Levei 
pouco tempo apreciando essa arte antes de 
seguir viajem.

Estação Marechal Deodoro
Na estação seguinte, Marechal Deodoro, en-
contrei a Vitrine de Figurinos de Óperas em 
parceria com o Theatro São Pedro que fica a 
duas quadras dali. A vitrine, localizada na pla-
taforma do sentido Barra Funda e próxima ao 
elevador, exibia um vestido, uma peruca, um 
par de sapatilhas e uma mala cenográfica uti-
lizados pela personagem Carolina na ópera O 
Matrimônio Secreto. A posição e talvez o fato 
de se assemelhar a uma vitrine de loja de roupa 
feminina, atraia bastante o olhar das mulheres 
que passavam por ela, algumas parando, as-
sim como eu, por alguns poucos minutos para 
ver e entender do que se tratava (Figura 54).

27 Disponível em: http://www.happyartparade.com.br/

Figura 52. Carinhas de emojis de um 
lado, desenhos divertidos do outro.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 53. Pinturas contemporâneas 
trazem um aspecto de museu de arte 
para a estação Santa Cecília.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 54. Figurino assinado por Fause 
Haten e vestido pela atriz Caroline de 
Comi é apreciado no Metrô.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação 
Corinthians-Itaquera

Essa primeira parte do roteiro levou 1 hora e 
10 minutos, sendo que cerca de 20 minutos 
foram dedicados à apreciação artístico-cultu-
ral. Às 14 horas e 8 minutos eu peguei o me-
trô na plataforma da Marechal Deodoro com 
destino à última estação da Linha 3-Vermelha: 
Corinthians-Itaquera. Foram 34 minutos de 
viagem, em um horário tranquilo. Quando de-
sembarquei, desci da plataforma para a saí-
da e descobri que estava do lado contrário, 
a exposição encontrava-se na saída do outro 
extremo, onde é possível fazer a conexão gra-
tuita com a Linha 11-Coral do trem da CPTM 
sem sair da área paga. Ali estavam belas fo-
tografias dos Jardins da Arara de Lear, que 
para mim foi a exposição mais emocionante 
de todas devido à sensibilidade do tema: o 
projeto de proteção às araras azuis ameaça-
das de extinção. Levei mais de 15 minutos 
apreciando tudo, principalmente pela dificul-
dade de concentração na mostra, já que os 10 
expositores enfileirados eram constantemente 
atravessados de todos os lados por levas de 
usuários cruzando entre os acessos ao trem e 
ao metrô (Figura 55).

Estação Tatuapé
Fiz o retorno pela Linha 3-Vermelha até a es-
tação Tatuapé para encontrar outra exposição 
de fotografias: Alcatrazes “Um Refúgio no 
Mar de São Paulo”, mostrando fauna e flora 
desse arquipélago em São Sebastião, litoral 
norte paulista (Figura 56). Os 6 expositores 
enfileirados, com duas fotografias por painel, 
encontravam-se no saguão superior, no canto 
oposto aos bloqueios de saída, na área paga. 
Esse espaço parecia estar mesmo destinado a 
atividades culturais, com um painel de Aldemir 
Martins ao fundo e um local reservado aos Mú-
sicos de Rua, outro projeto cultural do Metrô. 
Vi bastante gente sentada em volta dessa área 
às três e meia da tarde, mas quase não vi nin-
guém circulando pelo espaço expositivo. Levei 
10 minutos apreciando a exposição.

Figura 55. Usuários do metrô cruzam 
por painéis com fotografias de João 
Marcos Rosa e textos do escritor 
Gustavo Nolasco.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 56. Quem sobe da plataforma 
da estação Tatuapé acaba observando 
de relance as paisagens da ilha de 
Alcatrazes.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Sé
A última parada do roteiro foi a estação Sé, 
onde cheguei às 16 horas. Nela, os trens da 
Linha 1-Azul passam no nível mais inferior e 
os trens da Linha 3-Vermelha passam em um 
nível superior. No saguão acima, ainda dentro 
da área paga, mas bem ao fundo, próximo do 
acesso para a Linha 3 no sentido Palmeiras
-Barra Funda, estava a Maquete Metrô Mo-
bilidade. Quando me aproximei não havia 
ninguém em volta, mas depois de 5 minutos 
lá parada acho que a minha curiosidade foi 
despertando a de outras pessoas: primeiro um 
senhor, depois uma moça, então uma senhora 
com um menino e até um rapaz pararam para 
ver e rodear a maquete (Figura 57).

A outra exposição na estação Sé, menciona-
da no roteiro do dia anterior quando estive na 
estação São Bento, era O Legado de um Ído-
lo com personagens e feitos importantes na 
história do Instituto Ayrton Senna. Os 10 ex-
positores de cor clara, numerados, estavam 
dispostos formando um triângulo (Figura 58). 
De quase todos os lados, havia uma fotogra-
fia dividindo o espaço com o texto, em geral 
palavras com letras grandes de coloração em 
dois tons de azul, permitindo uma visualização 
rápida e de certa distância. Essa disposição 
faz sentido, uma vez que a exposição estava 
numa área aberta atrás das escadas rolantes 
para a Linha 1 no sentido Jabaquara, próximas 
à linha de bloqueio. A apreciação foi feita em 
10 minutos. Também consegui conversar com 
um jovem que se interessou pela exposição 
(Figura 59)

Figura 57. Maquete com a cidade de 
São Paulo, as linhas de metrô e os 
trens circulando em baixo prende a 
atenção do público.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figuras 58. Painéis expositivos na 
estação Sé podem ser observados de 
vários ângulos e de certa distância.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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“Fazia algum tempo já que eu estava 
querendo vir aqui e não tinha tempo. 
Mas eu sempre gosto de ver a história 
do Ayrton fora e dentro das pistas, com 
certeza ele foi um grande herói. Olha 
só o nome Ayrton Senna 25 anos de-
pois da morte dele, o que é ainda, isso 
não é incrível?” (Luiz).

O roteiro foi encerrado às 16 horas e 32 mi-
nutos. Considerando desde o horário que che-
guei na estação Corinthians-Itaquera (14 horas 
e 42 minutos) é possível deduzir que passei 1 
hora e 50 minutos nessa etapa. Foram gastos 
cerca de uma hora com deslocamentos e ob-
servando o público e 40 minutos apreciando as 
exposições.

Figura 59. No retorno para casa, o 
estudante Luiz, de 19 anos, resolveu 
parar para ver a exposição e ficou 
emocionado.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Roteiros de setembro
Em setembro de 2018, novamente realizei dois roteiros para passar por to-
das as estações com exposição da Linha da Cultura, ainda seguindo o 
critério de não sair da área paga, com a diferença que desta vez eles ocorre-
ram em dois sábados, nos dias 15 e 22. Como quase toda programação de 
setembro era a mesma de agosto (Figura 60), desta vez os objetivos foram 
diferentes: mapear os fluxos e caminhadas dos usuários do Metrô e suas re-
ações em relação às exposições. Cada parada se deu durante 50 minutos, 
nos quais foi feita também uma contagem da quantidade de “visitantes” que 
se aproximaram da exibição, detendo-se por algum tempo para observá-la.

Figura 60. Cartaz informativo da Linha 
da Cultura do mês de setembro de 2018.
Fonte: Foto da autora.

Tabela 7. Primeiro roteiro de setembro / 2018

Vila 
Prudente Ana Rosa Paraíso Luz Tiradentes Santana Jardim São Paulo 

– Ayrton Senna

Fonte: Autora.

Tabela 8. Segundo roteiro de setembro / 2018

São Bento Sé República Santa Cecília Marechal Deodoro

Fonte: Autora.



119

Figura 61. Exposição de pintura em 
local sem fluxo de passageiros, por 
conta da falta de funcionamento do 
monotrilho no final de semana.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 63. Reflexo de um rapaz sentado 
próximo da exibição.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Estação Vila Prudente
O primeiro roteiro do sábado, dia 15 de setem-
bro de 2018, teve início às 9 horas e 30 minutos 
numa das pontas da Linha 2-Verde, a estação 
Vila Prudente, que abrigava desta vez a exibi-
ção de pintura abstrata Busca da Quintessên-
cia (que em agosto estava na estação Santa 
Cecília, na Linha 3 Vermelha). Os 6 painéis 
estavam no mesmo local que a exposição do 
mês anterior nesta estação: próximos ao ele-
vador e à conexão com o monotrilho da Linha 
15-Prata, dispostos em duas fileiras formando 
um corredor (Figura 61). Como foi verificado da 
outra vez, durante a semana existe um fluxo de 
usuários entre as duas linhas que acaba pas-
sando pelo local da exposição, mas aos finais 
de semana essa conexão ainda não estava em 
funcionamento. Além disso, por ser uma esta-
ção final, o embarque e desembarque de pas-
sageiros ocorre somente em uma plataforma, 
que fica no lado oposto à exposição (Figura 62). 
Por consequência, observei pouca circulação 
próxima dela e ninguém se aproximou realmen-
te para vê-la. Curiosamente, percebi que dois 
jovens, um menino e uma menina, sentaram-
se, em momentos diferentes, no chão próximo 
dos painéis e não vi mais ninguém sentado em 
qualquer outro lugar da estação (Figura 63).
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p/ saída

Fluxo entrada 
p/ metrô
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expositivo

Acesso linha 
15-Prata

F M Sanitários

ElevadorE

Figura 62. Fluxograma de circulação na estação Vila 
Prudente.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Primeiro roteiro de setembro – Linha da Cultura
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Estação Ana Rosa
A próxima parada aconteceu das 10 horas e 40 
minutos às 11 horas e 30 minutos na estação 
Ana Rosa, onde havia a exposição das Joias 
do Mar (anteriormente na estação Santana, 
na Linha 1-Azul). Como da outra vez, verifiquei 
que os painéis estavam em local semelhante, 
próximos de uma das escadas de acesso às 
plataformas da Linha 2-Verde e de alguns ser-
viços da estação, como painel informativo, tele-
fones públicos e um totem de autoatendimento 
do Poupatempo (Figura 64). Mesmo com os 
principais fluxos de passageiros passando lon-
ge dos painéis (Figura 65), duas pessoas se 
aproximaram enquanto estive ali. A primeira foi 
a Márcia, 41 anos, que por ter estudado biolo-
gia viu de longe a exposição quando subia da 
plataforma da linha verde em direção à Linha 
1, e se interessou por conte do tema. A segun-
da foi Arthur, 34 anos, que resolveu se distrair 
com a exposição enquanto sua esposa fazia 
compras numa das lojinhas da estação (Figura 
66). Para ele, o fato dos painéis estarem afas-
tados da circulação principal era um atrativo, 
pois assim ele sentia que não estava atrapa-
lhando ninguém ao ficar ali parado.

Escada p/ metrô

Fluxo metrô 
p/ saída

Fluxo entrada 
p/ metrô

Fluxo metrô 
p/ metrô

Comércio

Obra de arte

Painel 
expositivo

Painel 
informativo

Linha de 
bloqueios

Figura 65. Fluxograma de circulação na estação Ana 
Rosa.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 64. Exibição da Linha da Cultura 
disputa a atenção dos usuários com 
lojas e outros serviços da estação.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 66. Arthur, 34 anos, aprova a 
iniciativa de arte e cultura no Metrô.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

“Aproveitou bem o espaço trazendo 
uma coisa nova para a gente, usuário 
do metrô. Quem está na correria do 
dia a dia talvez não pare para ver, mas 
hoje é sábado, está tranquilo, estou 
aqui lendo, ninguém está me incomo-
dando e eu não estou incomodando 
ninguém, porque está fora de onde as 
pessoas vão, então achei super váli-
do, gostei mesmo” (Arthur).
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Estação Paraíso
Em seguida, estive na estação Paraíso, que 
igualmente faz a conexão entre as Linhas 1 e 
2, abrigando a mostra O Legado de um Ídolo 
(que antes estava na Sé, conexão das linhas 
1 e 3). A disposição dos painéis, no entanto, 
estava diferente do que foi apresentado na Sé, 
agora alinhados 5 de cada lado, formando um 
corredor, com bastante espaço entre eles, pos-
sibilitando o cruzamento de pessoas em todas 
as direções (Figura 67). A exposição estava lo-
calizada na plataforma da Linha 1-Azul sentido 
Tucuruvi, porém afastada da circulação prin-
cipal, próxima de uma escada de acesso às 
plataformas com sentido Jabaquara da Linha 1 
e Vila Madalena da Linha 2 (Figura 68). Sua vi-
sualização era maior por quem fazia a transfe-
rência para o sentido Vila Prudente da Linha 2 
ou se dirigia às saídas – sendo que a estação 
Paraíso possui mais de uma saída diferente. 
Pude observar duas pessoas parando para 
ver a exposição, a faxineira Silvana de 48 anos 
por se identificar com a figura do piloto (Figura 
69) e o educador Milton, de 52 anos, que ma-
nifestou uma opinião crítica negativa: para ele, 
não parecia uma exposição cultural e sim uma 
ação de marketing do Instituto Ayrton Senna.
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Figura 68. Fluxograma de circulação na estação 
Paraíso.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 67. Usuário atravessando 
painéis expositivos na estação Paraíso.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 69. A caminho do trabalho, 
Silvana para “rapidinho” para olhar um 
painel.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

“No meu trabalho, um amigo me cha-
ma direto de Ayrton Senna, porque 
ele diz que eu sou rápida. E passando 
aqui olhei e lembrei, por isso acabei 
parando” (Silvana).



122

Estação Luz
Entre as 13 horas e 10 minutos e as 14 horas 
fiz a observação da exposição Gotas de Gas-
tronomia na estação Luz já na Linha 1-Azul 
(em agosto não pude ver essa exposição, pois 
se encontrava na estação Clínicas fora da área 
paga). Os 6 painéis contendo, de cada lado, 
uma macrofotografia de uma gota de água, 
capturada em alta velocidade, estavam enfilei-
rados em posição um pouco mais recuada do 
que a exposição do mês anterior nessa mes-
ma estação, liberando melhor a circulação das 
pessoas pelo corredor (Figura 70).

Doze pessoas visitaram a exposição enquanto 
estive lá, sendo duas duplas de amigas jovens, 
dois casais (homem e mulher) e um grupo de 
quatro mulheres juntas (Figura 71). Algumas fi-
zeram registros fotográficos, muitas alegaram 
que a beleza e intensidade das cores nas fo-
tos chamaram sua atenção e mais da metade 
desses visitantes revelou não residir na cidade 
de São Paulo – nessa estação, é possível fa-
zer transferência para duas linhas de trem que 
contemplam outras cidades.

Igor, 32 anos, que estava acompanhado da na-
morada, fez uma observação positiva sobre a 
ação cultural que vale a pena ser registrada: 
“traz o belo para dentro de um ambiente ca-
ótico”.areceu-me que o novo posicionamento 
para essa exposição propicia que os passan-
tes lancem olhares rápidos por ela e que os in-
teressados se sintam confortáveis para se de-
ter e olhar os painéis sem pressa (Figura 72).

Figura 70. Posicionamento dos painéis 
expositivos na estação Luz.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Figura 72. Fluxograma de circulação na estação Luz.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 71. Usuários interessados 
param para observar a exposição 
Gotas de Gastronomia.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Tiradentes
Em seguida, fui à estação Tiradentes onde 
visitei a Sala Metrô Tiradentes que estava fe-
chada da outra vez que realizei o roteiro em 
agosto, por ser uma segunda feira. Mais tran-
quila nesse sábado, entre 14h10 e 15h, além 
de mim, somente mais cinco pessoas fizeram 
a visita, sendo 4 homens e 1 mulher, dois deles 
estavam sozinhos e os outros formavam um 
trio, todos jovens (Figura 73). Pelos registros 
no livro de visitantes, que nem todo mundo as-
sina, desde o dia 1º de setembro até o dia 15 
havia passado aproximadamente 135 pessoas 
pela exposição de arte contemporânea Cida-
des Invisíveis.28 A Sala ocupa uma parte do 
mezanino oposta aos bloqueios (Figura 74) de 
uma das saídas, seu ambiente é mais tranqui-
lo, com certo isolamento acústico, a penumbra 
e a iluminação cênica sobre as obras propor-
cionam realmente um clima de museu. Ha-
via apenas uma funcionária sentada em uma 
mesa com computador, que não dirigiu olhares 
ou palavras a nenhum dos visitantes, quase 
como se não estivesse ali.

SALA METRÔ
TIRADENTES
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Figura 74. Fluxograma de circulação na estação 
Tiradentes.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

28 Voltei em outubro para conferir a quantidade final de assinaturas no livro de visitantes e 
encontrei mais 50 nomes depois do meu até a data de 23/09, quando a exibição foi desmontada.

Figura 73. Visitantes da Sala Metrô 
Tiradentes passam rápido pela 
exposição de arte contemporânea.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Santana
Da estação Tiradentes fui para Santana, onde 
iniciei as observações às 15 horas e 15 minu-
tos. Os painéis da exposição O Rock e seus 
Impactos (anteriormente na estação Ana 
Rosa) estavam no mesmo local que a expo-
sição de agosto nessa estação: em frente à 
linha de bloqueios, próximos da parede, mais 
perto das escadas de acesso à plataforma no 
sentido Tucuruvi (Figura 75). Foi mais compli-
cado fazer a contagem de visitantes aqui, pois 
o local é usado como ponto de encontro por 
muitas pessoas e sempre havia pelo menos 10 
ou mais usuários parados em frente aos blo-
queios, de costa para a exposição, ou senta-
dos no chão de frente para ela. Considerei cin-
co pessoas que realmente se interessaram 
pelos painéis, percorrendo-os, sendo 1 mulher 
e 4 homens (Figura 76).
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Figura 75. Fluxograma de circulação na estação 
Santana.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 76. Lucas, 24 anos, declara-se 
um visitante frequente de exposições 
culturais do Metrô.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

“Gosto de ver qualquer exposição, pa-
rar mesmo para ver o que é, em qual-
quer metrô que tem. Agora estou es-
perando uns amigos, estou achando 
legal, está falando um pouco do rock, 
que eu curto” (Lucas).
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Estação Jardim São Paulo 
– Ayrton Senna

Das 16 horas e 15 minutos até as 17 horas e 5 
minutos fiz a observação da mostra 135 Anos 
de Khalil Gibran, exposição do escritor e ar-
tista libanês que, em agosto, estava na Luz, 
mas agora se encontrava na estação Jardim 
São Paulo – Ayrton Senna. O posicionamento 
dos seis painéis formava um “L” e havia duas 
mesas com tampo de vidro contendo objetos e 
livros também em exposição na frente (Figura 
77). Pelo tamanho reduzido da estação e pela 
localização da exposição, próxima à linha de 
bloqueios (Figura 78), muitos usuários que saí-
am da estação acabavam parando para obser-
vá-la, sendo a exposição com mais visitantes 
do dia: dezesseis pessoas – seis homens e 
dez mulheres, das quais duas eram crianças 
e, em ambos os casos, a iniciativa de se apro-
ximar das mesas (que não eram muito altas) 
partiu das meninas e não do pai ou da mãe. 
Conversei com a Paula, de 58 anos, enquanto 
ela fazia a visita; ela se declarou frequentadora 
de museus e disse que sempre para nas expo-
sições da Linha da Cultura, pois gosta bastan-
te de arte (Figura 79).
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Figura 78. Fluxograma de circulação na estação 
Jardim São Paulo – Ayrton Senna.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 77. Exibição de objetos, pinturas 
e fotografias fica bem localizada.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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“Eu sempre olho porque eu acho que 
esse tipo de coisa que acontece é uma 
forma simples de fazer as pessoas se 
envolverem com arte, porque as pes-
soas têm um pouco de medo de en-
trar num museu, quem não está acos-
tumado não entra. Esse é um artista 
consagrado, mas muitas vezes isso 
aqui traz gente comum, é uma possi-
bilidade da pessoa se reconhecer: se 
estão expondo isso, eu também pos-
so” (Paula).

Após passar por sete exibições, detendo-me 
50 minutos em cada uma, o primeiro roteiro de 
sábado foi finalizado com 5 horas e 50 minutos 
de observação em um total de 7 horas e 35 
minutos corridas do início ao fim, com tempo 
de descanso e almoço. Ao total, observei 42 
pessoas visitando as exposições pelas quais 
passei.

Figura 79. Paula é restauradora de arte 
e aprova a iniciativa cultural do Metrô
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Figura 80. Objetos de Ayrton Senna 
atraem mais o interesse de homens.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Estação São Bento
O segundo roteiro do sábado, dia 22 de setem-
bro de 2018, teve início às 9 horas e 50 minutos 
na estação São Bento, onde a mesma exposi-
ção de agosto continuava montada: O legado 
de um Ídolo. Na Vitrine Cultural, localizada na 
plataforma do metrô no sentido de Jabaquara, o 
objeto que mais atraia a atenção dos passantes 
era um capacete de Ayrton Senna. Apesar de 
muitos olhares, contei trinta e duas pessoas 
que se detiveram para apreciar principalmente 
o capacete, e vi acontecer mais de uma vez do 
homem parar e a mulher que o acompanhava 
continuar andando. Esse interesse maior do pú-
blico masculino (Figura 80) confirma-se pelos 
números: 22 homens e 10 mulheres podem ser 
considerados como visitantes dessa exposição. 
Essa quantidade mostrou-se maior do que qual-
quer outra observada no sábado anterior, ainda 
que a localização da vitrine em relação aos prin-
cipais fluxos de passageiros estivesse em cer-
ta desvantagem, pois somente passava por ela 
quem entrava ou saía dos dois últimos carros do 
metrô (Figura 81). Um desses visitantes, Michel 
de 25 anos, deu seu depoimento dizendo que 
admira o piloto e, além disso, tem costume de 
ver as expografias do Metrô, geralmente na es-
tação Clínicas perto de onde trabalha.
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Figura 81. Fluxograma de circulação na estação São 
Bento.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Segundo roteiro de setembro – Linha da Cultura
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Figuras 83. Maquete de São Paulo com 
as linhas de metrô chama mais atenção 
do público que mostra internacional de 
caricaturas.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Estação Sé
Entre 10h50 e 11h40 estive na estação Sé onde 
pude fazer a observação de duas exposições 
simultaneamente, pois encontravam-se muito 
próximas, em um canto da estação, próximo 
aos acessos à Linha 3-Vermelha sentido Pal-
meiras-Barra Funda de um lado e os acessos 
à Linha 1-Azul do outro (Figura 82). Mas, en-
quanto a Maquete Metrô Mobilidade foi vista 
por aproximadamente cento e cinco pessoas 
em 50 minutos (44 mulheres e 61 homens, 
incluindo crianças), a exposição Na Linha do 
Humor (em agosto estava na República) com 
caricaturas produzidas para o consagrado Sa-
lão do Humor de Piracicaba, teve apenas nove 
visitantes – e destes, seis passaram por am-
bas exposições (Figura 83).
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Figuras 82. Fluxograma de circulação na estação Sé.
Fonte: Croqui da autora, 2018.
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Estação República
Outro recorde de visitação aconteceu na ex-
posição Happy Art Parade que continuava 
na estação República, num espaço cercado 
por obras de arte (Figura 84), sendo que nes-
te mês de setembro o Art Parade foi incluído 
na programação do Linha da Cultura. Duran-
te minha observação, a partir da uma hora da 
tarde, contabilizei cinquenta e nove pessoas 
que se aproximaram dos emojis artísticos, não 
só para olhá-los, como para fotografá-los e 
sair em fotos com eles. Houve muita criança, 
acompanhada de familiares, algumas vezes 
apenas um dos pais, mas também passaram 
por lá alguns casais e pessoas sozinhas, pre-
valecendo o público feminino: 35 mulheres e 
29 homens (Figura 85).
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Figuras 84. Fluxograma de circulação na estação 
República.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 85. Grande atrativo fotográfico 
na estação República.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação Santa Cecília
Às duas e meia da tarde cheguei na estação 
Santa Cecília. Em agosto essa estação ha-
via recebido as pinturas abstratas Busca da 
Quintessência, que não tiveram nenhum pú-
blico registrado no sábado anterior na estação 
Vila Prudente. Agora, em setembro, uma nova 
série de pinturas, em estilo de pontilhismo, 
ocupava o ambiente do mezanino de acesso 
entre uma plataforma e outra (Figura 86), divi-
dida em cinco painéis: Chegou o Momento da 
Luz. Aqui, os números são curiosos, observei 
apenas três pessoas interessadas em ver as 
pinturas e cerca de onze pessoas sentadas ao 
redor da exposição, mas não todas ao mes-
mo tempo, sendo desde um pequeno grupo ou 
casais até pessoas sozinhas. Conversei com 
uma mulher que disse que frequenta museus 
e curte ver exposições no Metrô, mas lamenta 
que o brasileiro não tenha muito esse costume 
(Figura 87).
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Figuras 86. Fluxograma de circulação na estação 
Santa Cecília.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Figura 87. Diversidade de público: Lídia 
se encanta com a exposição, enquanto 
outra usuária, sentada ao fundo, não 
demonstra interesse.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

“Eu gosto muito de cultura, não só lei-
tura como também do visual. Aqui no 
metrô tem muita coisa. Nesse espaço 
aqui em Santa Cecília, tem no da Sé e 
também na Jabaquara. Mas é assim, 
num cantinho, a gente que conhece 
vai lá, aquele que não conhece, não 
vai. Hoje eu cheguei aqui mais cedo, 
resolvi dar uma olhada, achei muito in-
teressante” (Lídia).
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Estação Marechal Deodoro
A última estação desse roteiro foi Marechal 
Deodoro, na qual observei a mesma Vitrine 
de Figurinos de Óperas de agosto, entre 15 
horas e 30 minutos e 16 horas e 20 minutos. As-
sim como a vitrine da estação São Bento, esta 
também fica no nível da plataforma, no sentido 
Palmeiras-Barra Funda da Linha 3-Vermelha, 
mas é mais favorável de ser visualizada por 
quem desce dos dois primeiros carros (Figura 
88), já quem aguarda o metrô acaba olhando 
de longe, sem se aproximar, pois diferente da 
outra vitrine, o conteúdo não é tão popular e, 
tratando-se de um vestido, uma peruca e um 
sapato, acaba atraindo mais olhares femini-
nos. Foram ao total onze visitantes, sendo 3 
homens e 8 mulheres (Figura 89).
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Figuras 88. Fluxograma de circulação na estação 
Marechal Deodoro.
Fonte: Croqui da autora, 2018.

Após passar por seis exposições em cinco es-
tações durante 50 minutos, o segundo roteiro 
de sábado foi finalizado com 4 horas e 10 mi-
nutos de observação, num total de 6 horas e 10 
minutos de tempo corrido do início ao fim, com 
paradas para descanso e almoço. A quantidade 
de visitantes total foi muito superior ao sábado 
anterior: 219 pessoas.

Figura 89. Mães com crianças 
observam vitrine em parceria com o 
Theatro São Pedro.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Roteiro de outubro
Na sexta-feira, dia 26 de outubro, programei um único roteiro com o objetivo 
de passar por todas as exposições indicadas na programação do Linha da 
Cultura para aquele mês, utilizando o cartaz (Figura 90) disponível nas esta-
ções e também informações colhidas no site do Metrô para obter um roteiro 
mais completo.

Figura 90. Cartaz Linha da Cultura de outubro de 
2018.
Fonte: Foto da autora.

Tabela 9. Roteiro de outubro / 2018

Santa 
Cruz

Japão-
Liberdade Sé Marechal 

Deodoro
Santa 
Cecília República Clínicas

Alto do 
Ipiranga

Trianon-
Masp Paraíso Jardim São Paulo 

–Ayrton Senna Santana Tiradentes São 
Bento

Fonte: Autora.

Desta vez, incluí até mesmo as exposições que se encontravam nos espa-
ços de área não paga, o que me obrigava a cruzar os bloqueios (catracas) 
em algumas estações e, portanto, pegar uma nova passagem no retorno 
ao Metrô. Porém, logo na segunda estação, descobri que o bilhete único 
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magnético utilizado por mim para pagar as passagens sofria de um bloqueio 
temporário quando acionado mais de uma vez na entrada de uma estação 
dentro de um curto período de tempo. Ou seja, após “rodar a catraca” uma 
vez para acessar uma estação, caso eu saísse nesta ou em outra estação, 
só poderia entrar novamente após 30 minutos contados da primeira entrada. 
Com isso, precisei manejar meu roteiro a fim de não perder muito tempo 
parada em uma estação por conta do bloqueio temporário.

Para padronizar o tempo de visitação de cada exposição e poder ter uma 
base melhor do tempo gasto em deslocamentos pelo Metrô, decidi passar 
apenas cinco minutos em cada exposição, cronometrados no relógio. O ob-
jetivo aqui era alcançar um tempo total de visitação semelhante ao que se 
leva em média nos grandes museus e bienais, algo em torno de 5 horas.
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Figura 91. A milenar arte do arranjo 
floral japonês em exposição no Metrô 
de São Paulo.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 92. Maquete com trens e linhas 
do metrô ganha nova localização na 
estação Sé.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Estação Santa Cruz
O roteiro teve início às 10 horas e 30 minutos 
do dia 26 na estação Santa Cruz da Linha 
1-Azul onde se encontra a Vitrine Lasar Se-
gall, com um “aperitivo” da exposição Lasar 
Segall e a Vila Mariana em cartaz no museu 
de mesmo nome. A vitrine, no entanto, é a 
mesma desde agosto e, portanto, não houve 
muita novidade, podendo facilmente ser apre-
ciada em cinco minutos.

Estação Japão-Liberdade
Passei pelos bloqueios de acesso ao Metrô às 
10:35 rumo à próxima parada: estação Japão
-Liberdade indo no sentido de Tucuruvi. Nes-
ta estação, precisei sair para apreciar bem de 
perto a Vitrine de Ikebana (Figura 91) onde ha-
via um arranjo floral diferente dos demais que 
vi em agosto e setembro, o que indica uma 
atualização mensal dessa “exposição viva”.

Estação Sé
Às 10 horas e 52 minutos já havia dedicado 
meu tempo à vitrine, porém descobri aí que 
estava temporariamente bloqueada até às 11 
horas e 5 minutos quando poderia retornar ao 
metrô. Sabendo que o tempo de espera e des-
locamento por metrô até a estação Sé seria 
semelhante ao tempo que eu levaria para che-
gar lá a pé, decidi ir pela rua até a próxima es-
tação. Entrei na Sé às 11 horas e 10 minutos, 
onde localizei a Maquete Metrô Mobilidade, 
que continua sendo uma das atrações mais vi-
sitadas do Metrô. Percebi que esta havia sido 
deslocada de seu lugar original devido a uma 
obra até então misteriosa que estava aconte-
cendo nos fundos da estação, sendo posicio-
nada atrás da escultura de Alfredo Ceschiatti 
(Figura 92).

Roteiro de outubro – Linha da Cultura
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Estação Marechal Deodoro
Pegando agora a Linha 3-Vermelha no sen-
tido Palmeiras-Barra Funda, fui até a estação 
Marechal Deodoro onde desembarquei às 11 
horas e 24 minutos, encontrando uma nova ex-
posição de Figurinos de Óperas na Vitrine do 
Theatro São Pedro (Figura 93).

Estação Santa Cecília
Depois fiz o retorno em direção a Corinthians- 
Itaquera, parando na estação Santa Cecília às 
11 horas e 33 minutos onde neste mês estava 
a exposição Gotas de Gastronomia. Mesmo 
não sendo uma estação muito movimentada, a 
Santa Cecília recebeu exposições do progra-
ma Linha da Cultura em todos os três meses 
que realizei esta pesquisa.

Estação República
A próxima estação do roteiro foi República, 
onde havia duas exposições fotográficas de 
temática religiosa, uma vez que outubro é o 
mês que os católicos dedicam a Nossa Se-
nhora Aparecida, considerado feriado nacio-
nal no dia 12. A primeira exposição encon-
trada foi Reflexos de Fátima, do fotógrafo 
português Antonio Marto e curadoria do pa-
dre Fábio de Melo (Figura 94 superior) apre-
ciada das 11 horas e 43 minutos às 11 horas 
e 48 minutos. A segunda, Caminhos da Fé, 
registrada por dois fotógrafos – Vera de Sou-
za e Erasmo Ballot – mostrava imagens de 
uma rota de peregrinação brasileira inspirada 
no Caminho de Santiago de Compostela na 
Espanha (Figura 94 inferior).

Estação Clínicas
Terminei de ver a exposição na estação Repú-
blica às 11 horas e 54 minutos, aproveitando 
a Linha 4-Amarela para chegar até a estação 
Consolação, na Linha 2-Verde, peguei o me-
trô no sentido Vila Madalena até Clínicas. Das 
outras vezes não fiz a visitação de exposições 
nessa estação por causa da necessidade de 

Figura 93. Figurino assinado por Fábio 
Namatame para a Ópera Alcina que 
estreou em 22 de junho de 2018.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 94. Exposições de fotografias 
em cartaz na estação República.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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sair da zona paga, mas desta vez passei dos 
bloqueios e entrei pelo túnel de acesso ao 
Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem 
da USP onde costumam ficar as exibições cul-
turais. A primeira encontrada foi O Legado de 
um Ídolo do Instituto Ayrton Senna, com os 
10 painéis enfileirados no centro do corredor 
(Figura 95) sendo visível por todos que iam e 
vinham naquela direção.

Já no corredor seguinte, que se constitui por 
uma grande rampa levemente encurvada que 
vai até a saída da rua, facilitando a locomoção 
de cadeirantes, idosos e pessoas enfermas 
em geral que procuram o Hospital das Clíni-
cas, estava uma exposição fotográfica nova, 
em consonância com a temática do “outubro 
rosa”: Um Mês pela Vida. O projeto traz uma 
reflexão para a conscientização e prevenção 
do câncer de mama, apresenta 20 fotografias 
de mulheres seminuas, cobrindo os seios e 
tiradas no ambiente da cidade, em parques 
e pontos turísticos famosos (Figura 96). Con-
segui ver todas as imagens entre meio dia e 
14 minutos e meio dia e 19 minutos, enquan-
to caminhava lentamente em direção à saída.

Estação Alto do Ipiranga
Retornei para o metrô, passando pelas “catra-
cas” às 12:25. Para evitar o bloqueio tempo-
rário até 12:55 achei melhor seguir viagem na 
direção de Vila Prudente até a estação Alto 
do Ipiranga, onde passei cinco minutos pela 
mostra fixa O Metrô e Seus Bairros, que eu já 
havia apreciado por completo em agosto, e de-
pois subi até o nível térreo para ver Chegou o 
Momento da Luz, as pinturas em pontilhismo 
da artista Izabel Litieri.

Estação Trianon-Masp
Quando era uma hora da tarde, eu já retorna-
va à Linha 2-Verde agora no sentido Vila Ma-
dalena para ir até a estação Trianon-Masp 

Figura 95. Depois de passar pela Sé 
e pelo Paraíso, exposição chega às 
Clínicas.
Fonte: Fotos da autora, 2018.

Figura 96. Algumas das fotografias 
expostas na parede do corredor de 
acesso à estação Clínicas.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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onde precisei sair para apreciar de perto as 
Vitrines do MASP no Metrô, que desde agos-
to estão com cartazes da exposição Histórias 
Afro-Atlânticas.

Estação Paraíso
Retornei para a área paga do Metrô às 13 ho-
ras e 18 minutos, seguindo desta vez no sen-
tido Vila Prudente até a estação Paraíso onde 
havia a exposição Na Linha do Humor, com 
muitas caricaturas do Salão Internacional de 
Humor de Piracicaba.

Estação Jardim São Paulo-
Ayrton Senna

Encerrei essa visita às 13 horas e 30 minutos, 
seguindo desta vez para a Linha 1-Azul no 
sentido de Tucuruvi até a estação Jardim São 
Paulo-Ayrton Senna, onde cheguei 25 minu-
tos depois. Nesta estação, pude apreciar outra 
exposição que eu já havia visto em agosto e 
setembro: Busca da Quintessência.

Estação Santana
Às 14 horas embarquei no sentido Jabaquara 
e segui viagem até Santana onde estava uma 
nova exposição com a temática Viajando por 
São Paulo com Adoniran Barbosa, relacio-
nando a vida do artista com a zona norte da 
cidade (Figura 97).

Estação Tiradentes
Às 14 horas e 11 minutos deixei a estação San-
tana e fui para Tiradentes apreciar a exibição 
de pequenas esculturas em gesso coloridas, 
feitas pela artista Bel Miller, intitulada Maria, 
Mãe na Sala Metrô Tiradentes em parceria 
com o Museu de Arte Sacra. Por ser uma ex-
posição muito maior que as demais, levei dez 
minutos para ver tudo, permanecendo na sala 
entre 14:27 e 14:37.

Figura 97. Mostra com fotos e 
informações sobre Adoniran Barbosa 
na Linha da Cultura do Metrô.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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Estação São Bento
Depois segui para a estação São Bento onde 
cheguei às 14:43. Nessa estação, além de 
apreciar novamente os objetos de Ayrton Sen-
na na Vitrine Cultural de O Legado de um 
Ídolo, pude também ver a outra exposição do 
Viajando por São Paulo com Adoniran Bar-
bosa, relacionada com o centro da cidade (Fi-
gura 98), que está num dos corredores de sa-
ída depois da linha de bloqueios desde o mês 
de agosto.

Finalizei as visitas na estação São Bento às 
14 horas e 55 minutos, retornando ao ponto 
de início desta jornada, a estação Santa Cruz, 
onde cheguei por volta das 15:10. Sendo as-
sim, passou-se um total de 4 horas e 40 minu-
tos, das quais 1 hora e 35 minutos dedicados 
exclusivamente à apreciação das 18 exposi-
ções. O restante do tempo, 3 horas e 05 minu-
tos, poderia ser atribuído aos deslocamentos 
pelas estações e linhas do Metrô.

Figura 98. Mostra com fotos e 
informações sobre Adoniran Barbosa 
relaciona-se com exposição no Farol 
Santander.
Fonte: Fotos da autora, 2018.
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3.3. Análises

Sobre o programa Arte no Metrô, acredito que uma questão pertinente do 
mundo contemporâneo é que a mídia em papel se tornou bem menos atra-
tiva que a mídia eletrônica. Sendo assim, percebo que os passageiros do 
metrô prestam mais atenção na televisão que há dentro dos carros do trem 
e que costuma informar das atrações da Linha da Cultura, mas que não 
menciona o projeto Arte no Metrô, do que os avisos gráficos espalhados 
pelas estações.

Sendo assim, enquanto o primeiro projeto tem um cartaz diferente confec-
cionado todo mês, pregado nos quadros informativos da maioria das esta-
ções, o que chama a atenção pela mudança frequente, o segundo passa 
mais despercebido porque traz as mesmas informações no mesmo formato 
há anos.

Além disso, os passageiros do metrô atualmente estão sempre com o celu-
lar na mão ou num bolso próximo, de forma que a criação de um aplicativo 
do Metrô com algum tipo de game incentivando descobertas em um Mu-
seu Subterrâneo seria uma solução criativa e atrativa. Chego a pensar em 
algumas ideias, por exemplo, um álbum de figurinhas para o passageiro 
colecionar as obras de arte do metrô, que poderia funcionar com recursos 
avançados, como realidade aumentada, ou mais simples, como QR codes, 
ou ainda bastando que a própria pessoa tirasse uma fotografia da obra e 
inserisse no “álbum” do aplicativo.

Como este trabalho se trata de uma dissertação, não tenho espaço para 
sugerir e desenvolver soluções como essas. Por outro lado, pude analisar 
tudo o que tem sido feito pela área de Marketing Institucional ao longo dos 
anos no sentido de identificação das obras de arte, e como isso tem sido 
apresentado ao público. Também tive a sorte de acompanhar e registrar o 
primeiro esforço de visitação orientada pelo acervo artístico do metrô nos 
moldes de um museu tradicional.

Sobre o projeto do Museu Subterrâneo, vou apontar algumas coisas positi-
vas e outras negativas que pude constatar. Um lado interessante é que um 
grupo reunido com um guia parado em frente a uma obra de arte desperta 
bastante interesse em outros usuários, ocorrendo muitas vezes de pessoas 
pedirem para se juntar ao grupo ou pararem para ouvir sobre a obra de arte. 
O avesso disso é que presenciei poucos inscritos nos roteiros e muitas fal-
tas, apesar de serem quinze vagas em cada saída de roteiro.

É preciso considerar ainda que o projeto foi lançado durante o período elei-
toral de 2018, em que o site do Metrô precisou ficar restrito a algumas infor-
mações, não sendo possível uma divulgação consistente ou mais efetiva. 
Além disso, apenas três estações de onde saem os roteiros possuem um 
totem informativo sobre essa ação: Sé, República e Ana Rosa. Mesmo com 
muitas informações e um link para o formulário de inscrição, essa comuni-
cação “estática” e localizada não é o suficiente para atrair a atenção dos 
usuários. Outra falha que considero é a inexistência de uma possibilidade de 
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feedback para quem fez a inscrição e compareceu ou não à visita. Isto seria 
muito simples de ser feito, utilizando-se um formulário básico online enviado 
ao e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Percebi também uma questão que, ao meu ver, parecia incomodar bastante 
os guias, experts em mediação cultural nos museus tradicionais, que era o 
alto nível de ruído emitido pelos trens quando estão frenando ou acelerando. 
É verdade que, por alguns segundos, fica impossível falar e ser ouvido, mas 
para mim isso faz parte do charme de ser uma espécie de museu dentro do 
metrô. Penso que faltou um pouco de jogo de cintura da parte deles para 
contornar esse tipo de intercorrência frequente.

No mais, a experiência foi positiva e acredito que toda equipe envolvida 
está de parabéns pelo esforço de valorização e conscientização desse pa-
trimônio artístico público, apesar de ser encontrado em área que pode ser 
considerada como privada, já que exige um valor monetário determinado 
para ser acessada.

Sobre a pesquisa de campo no programa Linha da Cultura, alguns fatores 
de medição se destacam: o custo de entrada/passagens, o tempo utilizado 
para apreciação/observação, a localização das exposições nas diferentes 
estações e os assuntos abordados, sendo que estes dois últimos tópicos 
foram avaliados principalmente em relação ao maior ou menor interesse do 
público – uma variável certamente restrita ao período de análise de cada 
exposição, que não pode, de forma alguma, ser generalizada, mas que for-
nece pistas do que prende ou não o interesse dos usuários do Metrô.

Sobre o custo, nos roteiros de agosto e setembro, o intuito foi reduzir essa 
variável ao mínimo valor possível, o que significou visitar apenas as exposi-
ções dentro da área paga do metrô. Nesse sentido, em agosto, foram vistas 
15 exposições pelo custo total de R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia, já em 
setembro, foram 13 exposições ao todo pelo mesmo valor. Apenas em outu-
bro o fator de custo mínimo foi declinado em favor de uma quantidade maior 
de atrações culturais. Assim, foram vistas 18 exposições pelo preço de cinco 
passagens: R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia.

A respeito do tempo, nos primeiros roteiros, realizados em agosto durante 
dois dias, levei cerca de 6 horas e 35 minutos no total, sendo que aproxima-
damente 2 horas e 15 minutos foram realmente dedicadas à apreciação das 
15 exibições diferentes que pude entrar em contato. O tempo de “entreteni-
mento” até que é semelhante ao que se pode alcançar em uma exibição de 
um museu tradicional com essa quantidade de obras, mas o tempo total é 
três vezes maior, tanto que durante o próprio relato esse dado foi mensura-
do em pequenas etapas.

Em setembro, a variável de tempo foi melhor controlada, uma vez que o prin-
cipal objetivo era perceber, num mesmo período de tempo, como e quan-
tos passantes se relacionavam com as exposições. Cada observação levou 
exatamente 50 minutos, portanto o tempo de deslocamento acabou sendo 
menor que o tempo de parada em cada estação. Do primeiro sábado, temos 
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7 horas e 35 minutos totais sendo 7 exposições em 7 estações diferentes e, 
do segundo sábado, temos 6 horas e 10 minutos totais para 6 exposições 
em 5 estações diferentes. Caso não existissem os deslocamentos, seria 
como se eu tivesse permanecido pouco mais de 1 hora em cada exposição.

No último roteiro, novamente o tempo foi controlado e homogeneizado, mas 
desta vez para uma quantidade bem pequena e mais realística com o tempo 
máximo que a maioria dos usuários do sistema de metrô costuma dispender 
para apreciar uma exposição, conforme eu mesma pude verificar nos meses 
anteriores. Foram 5 minutos para as 17 exposições comuns, incluindo-se as 
vitrines e parcerias com museus, e 10 minutos na exposição mais elaborada 
da Sala Metrô Tiradentes, em parceria com o Museu de Arte Sacra, totalizando 
1 hora e 35 minutos. Seria um tempo bastante razoável pensando num museu 
tradicional, mas em face das 3 horas adicionais relativas aos deslocamentos, 
complicados ainda mais pela questão do bloqueio temporário, a comparação 
da Linha da Cultura com uma exibição de museu torna-se impraticável.

Quanto à possível influência da localização das exposições, nas diferentes 
estações, em relação ao maior ou menor interesse do público foi de alguma 
forma mensurada com mais precisão nos roteiros de setembro. Por exem-
plo, no primeiro sábado, observei 42 pessoas visitando as sete exposições 
em que estive. Mas há uma boa diferença entre a quantidade nula de pes-
soas na estação Vila Prudente entre 9 e 10 horas da manhã contra os 16 
registrados na estação Jardim São Paulo por volta das 5 horas da tarde.

Nesse caso, será que o horário é o único fator de influência ou pesa mais o 
local da exposição em relação ao fluxo de passageiros? A exposição em Vila 
Prudente estava em um local mais isolado, prejudicado pela inoperância 
da Linha 15-Prata naquele final de semana. Já a outra exposição beirava a 
linha de bloqueios da única saída da estação Jardim São Paulo, por onde a 
maior parte dos passageiros passaria no final da tarde. Já as estações Ana 
Rosa e Paraíso, que recebem bastante fluxo de passageiros por abarcarem 
duas linhas, só tiveram dois visitantes cada no horário observado.

No segundo sábado, a quantidade de visitantes total foi muito superior ao 
sábado anterior: 219 pessoas. O fator de localização pesa bastante quan-
do analisadas as estações onde houve mais público: Sé (105), República 
(59) e São Bento (32), as duas primeiras fazem conexões com um alto flu-
xo de passageiros, da Linha 3-Vermelha com Linha 1-Azul e com a Linha 
4-Amarela respectivamente. Já a São Bento é muito utilizada aos sábados 
por quem frequenta o comércio da rua 25 de março, porém a vitrine com o 
capacete de Ayrton Senna fica diretamente visível apenas a um terço dos 
passageiros, que desembarcam pelos dois últimos carros do metrô no sen-
tido Jabaquara da Linha 1-Azul.

Mais especificamente sobre o interesse dos passageiros pelas temáticas 
em exposição, considero, pela minha experiência, que a programação da 
Linha da Cultura é bastante diversificada, apesar da maioria das exibições 
ser constituída por ensaios fotográficos presos a expositores cavaletes num 
formato de exibição bastante tradicional, os assuntos variam bastante.
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Porém, mesmo que muitas delas não tenham indicativo de idade, sendo per-
mitidas para todas as faixas etárias, poucas realmente prendiam a atenção 
dos passantes em geral. Por exemplo, no caso das estações Sé e Repú-
blica, as exibições com maior atração de visitantes – a maquete da cidade 
de São Paulo, com luzinhas e trenzinhos; e os grandes emojis pintados por 
artistas na linguagem do pop art – conseguiram agradar a todas as idades, 
sexos e condições sociais, principalmente as crianças, tratando de temas do 
cotidiano daquelas pessoas de forma mais simples e direta.

Notei ainda dois fenômenos interessantes nessa pesquisa que relativizam, 
de certa forma, essa variável de interesse. O primeiro é que uma quantidade 
considerável de pessoas se sentava ao chão ou parava em pé próxima das 
exposições para descansar, esperar alguém ou passar o tempo, ainda que 
não estivesse visivelmente interessada em arte ou cultura. Posso supor que 
esses locais, embelezados pela arte e enriquecidos pela cultura propiciam 
uma sensação de segurança e um espaço de desaceleração do caos que 
em geral se verifica no ambiente do metrô.

Já o segundo fenômeno é de como “público atrai público”, ou seja, vi aconte-
cer bastantes vezes (até mesmo comigo) de uma ou duas pessoas pararem 
para observar os painéis de uma exposição qualquer e, logo em seguida, 
mais gente se juntar a esses primeiros, talvez atraídos pela curiosidade da-
quilo que desperta o interesse alheio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal questão problematizada nesta dissertação de mestrado, apre-
sentada desde seu título, é a possibilidade da existência de um museu fora 
do museu, levando-me a explorar o caso do Metrô de São Paulo e as expe-
riências artísticas e culturais nele encontradas. Reconhecido pela qualidade 
de seus serviços nos últimos cinquenta anos, o Metrô vai além de suas fun-
ções de meio de transporte, colocando-se como facilitador e impulsionador 
dessas experiências artísticas e culturais desde o início de sua operação 
comercial,29 impactando o cotidiano da população paulistana em geral e de 
seus milhões de usuários em particular.

Para compreender de que maneira essa possibilidade não é apenas hipo-
tética, mas de fato vem ocorrendo concretamente de maneira consistente e 
continuada, numa escala urbana e metropolitana, conduzi, neste trabalho, 
uma investigação em três linhas de abordagem complementares – teórica, 
histórica e empírica. Simultaneamente, realizei uma abordagem vivencial e 
experimental percorrendo fisicamente as três linhas de metrô geridas efe-
tivamente pela Companhia do Metrô de São Paulo – Linha 1-Azul, Linha 
2-Verde e Linha 3-Vermelha – que trilham a capital de Norte a Sul e de Leste 
a Oeste. Nesse percurso, um questionamento seguiu comigo do início ao 
fim: será que o Metrô poderia ser considerado como um Museu?

Mesmo agora, na Conclusão, não é possível, nem desejável dar um veredito 
final sobre essa questão, que necessariamente permanecerá em aberto. 
Mas os estudos e pesquisas realizados permitem-me apresentar alguns ar-
gumentos tanto a favor quanto contra essa hipótese, os quais serão pontu-
ados e pesados a seguir de maneira mais imparcial e equilibrada possível. 
Adianto que, ao meu ver, há um aspecto “museal” a ser considerado no caso 
do Metrô de São Paulo, verificado pelo tamanho e variedade de seu acervo 
permanente e pela amplitude e frequência com que ocorrem exposições e 
outra ações em seus espaços de circulação; ainda que existam dúvidas em 
relação ao tipo de arte que se exibe – se pública ou privada – ou quanto à 
percepção do público/não público sobre essa oferta aberta de arte e cultural 
nesse lugar/não lugar no qual transitam cotidianamente.

As obras de arte em exibição no Metrô podem ser entendidas como públi-
cas, uma vez que estão livremente disponíveis ao público, assim como ocor-
re com outras manifestações artísticas no espaço público da cidade.30 Nos 
primórdios da criação do programa Arte no Metrô, a crítica de arte Radha 
Abramo foi uma das figuras que colaborou na consolidação desse acervo, 
criando e participando de uma Comissão Consultiva de Arte31 que seleciona-
va ou aprovava os artistas a serem convidados para exibirem seus trabalhos 

29 Ver a Linha do Tempo de Arte e Cultura no Metrô (pág. 164)

30 Sobre as características da Arte Pública, ver capítulo 1.1. Arte e cultura no espaço público

31 Ver pág. 58
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no Metrô, dando preferência a obras de arte realizadas em grande escala e 
duráveis, como murais, painéis, esculturas e instalações.

Se bem o acervo consolidado pelo Metrô tenha privilegiado manifestações 
artísticas mais adequadas para exposição em espaços públicos, entretanto 
seu acesso não é plenamente público, como o seria se estivesse presente 
em uma praça ou calçada da cidade, por exemplo. O fato dessas obras de 
arte estarem dentro das instalações do Metrô cria uma situação distinta, 
principalmente entre aquelas que se encontram após os bloqueios/catracas, 
sendo necessário o pagamento de uma passagem/ingresso para visitá-las, 
como também acontece em muitos museus. Embora um museu não seja 
estritamente um espaço público – em termos jurídicos – sendo ou não uma 
instituição privada, sempre terá um acesso relativamente controlado e limi-
tado, mesmo quando este for gratuito.

O mesmo ocorre com as ações culturais no Metrô. No final da década de 
1980, a praça interna da estação São Bento – de acesso gratuito – era um 
local destinado a shows e eventos, reunindo muitas pessoas. Ao longo do 
tempo, porém, essas ações foram sendo cada vez mais realizadas nas 
dependências internas do Metrô, de acesso mais controlado. No entanto, 
essa relativa privacidade oferece algumas vantagens. Por exemplo, qual-
quer usuário, entrando em qualquer ponto do sistema metropolitano – inte-
grado às linhas de trem e a alguns terminais de ônibus – poderá ter acesso 
livre a diversas exposições culturais, indo em busca ou se deparando com 
variados exercícios visuais, realizados com materiais e técnicas diferen-
tes, apreciando belas esculturas, de diversos artistas, muitos deles consa-
grados, vendo obras inéditas e exclusivas e ainda participando de shows, 
eventos e oficinas, podendo retornar ao seu local de origem também sem 
pagar nenhum custo adicional, caso faça tudo isso sem sair do sistema 
integrado de transporte.

Entretanto, desfrutar por completo de todo acervo do Metrô disponível, com 
o custo de apenas um bilhete, bem como visitar todas as exposições em 
cartaz, é tarefa exaustiva em termos de deslocamento físico.32 Ao contrário 
de um museu convencional, onde o acervo está concentrado em um único 
local, as “salas de exposição” do Metrô são, na verdade, suas diversas esta-
ções, extensos corredores e áreas de circulação. Seria necessário percorrer 
quilômetros (a pé e de metrô) para fazer um roteiro de visitação substancial, 
gastando-se diversas horas numa série de curtos passeios para ver tudo em 
um dia só. Ainda que seja impossível de visitar em um único dia os maiores 
museus do mundo, estes possuem um clima mais propício e agradável de 
passeio, diferente do Metrô onde o barulho é extremamente alto e há cons-
tante circulação de pessoas, causando maior desconforto para quem está 
ali somente a passeio.33

32 Conforme mostram os resultados dos meus Roteiros na Linha da Cultura (pág. 106).

33 Essa experiência foi verificada também durante os Roteiros do Museu Subterrâneo (pág. 95).
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No caso dos espaços “museais” do Metrô, a grande maioria dos usuários 
entra em contato apenas com aquilo que está em sua rota, a qual é definida 
mais por sua necessidade particular de locomoção e proximidade com mo-
radia, estudo e trabalho, do que pela vontade de ver esta ou aquela expo-
sição/obra de arte. Justamente porque tais atividades artísticas e culturais 
proporcionadas pelo Metrô são entendidas como “extra”, e não sua função 
principal. Apesar de haver painéis informativos e cartazes culturais espa-
lhados pelas dependências do Metrô, dificilmente o usuário perceberá a ex-
tensão completa desse acervo; diferentemente do que ocorre em qualquer 
museu, pequeno ou grande, onde ao entrar a pessoa é logo informada de 
todas as possibilidades de visitação, podendo fazer sua escolha e seleção.

Ao meu ver, não é tanto a questão do acesso ser mais ou menos público o 
que diferencia a experiência do visitante em um museu tradicional ou no “Mu-
seu-Metrô”, mas o fato do usuário não estar ali com a intenção de realizar um 
passeio de caráter cultural, como forma de lazer. Ao ir num museu, espera-se 
encontrar exposições, muitas vezes elas são inéditas para quem as vê, es-
pera-se dedicar um tempo para apreciá-las, sozinho, em grupo, com ou sem 
auxílio de um mediador cultural. Por isso, o público do museu é composto por 
visitantes intencionais e, na maioria das vezes, objetivamente interessados.

É possível visitar o Metrô de São Paulo para ver seu acervo de arte ou 
alguma exposição cultural dessa mesma forma. Porém, em geral, poucos 
realmente se interessam por atividades que vão além do encontro fortuito 
com um mural, uma instalação ou meia dúzia de painéis expositivos sobre 
uma temática qualquer. Ações culturais que tentam engajar a participação 
dos usuários, como, por exemplo, o projeto do Museu Subterrâneo, propos-
to pela equipe de Ação Cultural do Marketing Institucional do Metrô no se-
gundo semestre de 2018, infelizmente não fazem tanto sucesso. O objetivo 
do projeto era levar as pessoas por uma visita orientada gratuita pelo Metrô, 
passando-se por algumas obras de arte durante cerca de 40 minutos, fazen-
do-se um roteiro definido por certas estações e dispondo-se de um guia trei-
nado em mediação cultural, algo semelhante ao que os museus oferecem 
com sua equipe do educativo.

Talvez essa falta de interesse em um passeio cultural se deva justamente 
pela característica de arte pública que existe no Metrô, em contraponto à 
arte privada em local fechado do museu tradicional. Pois se o termo praciali-
dade, como definido por Lilian Amaral (2010, p. 1425), for deslocado da pra-
ça – local realmente público na cidade – para uma estação do Metrô, então, 
nessa perspectiva, a arte e cultura que aí ocorrem são realmente urbanas e 
carregam em si as implicações de serem públicas, de não terem, portanto, 
um público definido e de não precisarem ser contempladas, mas de serem 
percebidas de forma fragmentada, absorvidas aos poucos e trabalhadas na 
memória dos transeuntes, como bem dito por Radha Abramo (1998, p. 57).

Se, na melhor das hipóteses, o caso do Metrô de São Paulo puder, de al-
guma maneira, ser entendido e considerado como um “museu”, então ele 
certamente conformaria o maior museu em extensão da capital, também 
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aquele com maior visitação de público. E o público, nesse caso, talvez pu-
desse ser caracterizado até como “espontâneo”, uma vez que a maioria 
das pessoas entrevistadas durante a pesquisa de campo não tinha ideia de 
que iria ver e apreciar uma exposição ou um exercício visual naquele dado 
local e dia. Mas, em alguns casos, de maneira espontânea ou induzida, ao 
se encontrarem de frente com aqueles acontecimentos artístico-culturais, 
estes lhe chamaram a atenção e elas chegaram a dedicar algum tempo em 
sua apreciação, saindo da rotina e vivendo uma experiência não planejada.

Ainda quando tomam consciência da existência de obras de arte e outras 
ações culturais que podem ser desfrutadas nos espaços do Metrô, muitos 
desses “visitantes” não se dão conta da riqueza artística e cultural que há 
ao redor deles, vivenciando apenas algumas experiências pontuais, que 
nem sempre passam pelo consciente, conforme alerta John Dewey (2010, 
p. 114), algo que ocorre no limiar da consciência, quando uma atividade é 
automática demais para permitir uma sensação daquilo a que se refere e 
de para onde vai. Apesar disso, para alguns, há um impacto positivo nesse 
encontro. Acredito que talvez fosse possível estimular e ampliar essa condi-
ção de percepção e consciência por meio de ferramentas de comunicação 
cultural, se houvesse de fato interesse.

Ao menos, da parte dos usuários, parece que há. Durante a pesquisa reali-
zada em campo, ouvi e registrei declarações de algumas pessoas dizendo 
que, para elas, o Metrô fica mais agradável com a presença de manifesta-
ções de arte e cultura nas estações. Também escutei que muitas delas não 
têm o costume de ir a museus, principalmente por falta de tempo, apesar de 
apreciarem atividades ligadas à arte e cultura. Seria o percurso apressado 
pelo Metrô talvez a única oportunidade de desfrutar de uma experiência 
artística e cultural no cotidiano frenético de muitos paulistanos? A pesquisa 
não chegou a coletar dados suficientes para confirmar ou negar a validade 
dessa interrogação, mas é possível sugerir que essa seja a realidade de 
muitos que passam por ali, ainda mais diante dos índices de baixa frequên-
cia a museus e locais culturais.34

Quanto aos fatores de preço e interesse versus a quantidade de público, que 
tanto preocuparam Bourdieu e Darbel, bem como a outros pesquisadores, 
sociólogos e museólogos, um exemplo interessante que encontrei no Metrô 
é a estação Clínicas, onde as exposições do programa Linha da Cultura são 
colocadas na área não paga, portanto são realmente gratuitas e ficam em ge-
ral no corredor de acesso ao Hospital das Clínicas, sendo vistas de fato por 
uma quantidade realmente alta de pessoas, todos os dias. Os temas ali são 
escolhidos a dedo, pois se trata de uma estação “muito crítica” face à situa-
ção delicada (em termos pessoais, humanos e de saúde) das pessoas que 
passam por ali, conforme me contou em entrevista a coordenadora de Ação 
Cultural Ana Mazzone.35 Segundo ela, às vezes, uma exposição ou obra de 

34 Ver nota de rodapé 1 (pág. 23).

35 Ver a entrevista na íntegra (pág. 154).



148

arte fortuitamente apreciada no caminho, pode ser um alívio ou um respiro no 
dia de quem passará por exames ou irá visitar um parente enfermo.

Talvez falte um reconhecimento, por parte dos usuários, da condição do 
Metrô como uma espécie de museu, quase gratuito e de fácil acesso. Hoje 
o Metrô é visto pela maioria como uma excelente alternativa de transpor-
te, ou seja, aquilo que deveria realmente ser, e por isso configura-se num 
local de passagem, portanto um não lugar cujo espaço não cria identidade 
singular e nem relação, mas sim solidão e similitude, conforme define Marc 
Augé (2015, p. 95). Além disso, invocando novamente sua característica de 
arte pública e pela própria transitoriedade das exposições, que ficam em 
torno de 20 dias numa mesma estação antes de serem transferidas para 
outra, é quase impossível fazer com que todos os passageiros notem ou se 
interessem por tais manifestações artístico-culturais a ponto de pararem por 
bastante tempo ou sempre mudarem de rota para apreciá-las.

Atualmente, não é o objetivo da Companhia do Metrô torná-lo “um museu 
fora do museu”. Seus gestores não tiveram e nem têm essa pretensão, 
como comprovado pelo levantamento histórico-bibliográfico.36 A prática de 
inserção de obras de arte e realização de eventos culturais no Metrô é recor-
rente, continuada e importante, mas sempre esteve mais atrelada a um ideal 
de “humanização” dos espaços, associada a uma estratégia de marketing, 
colaborando para atribuir certos valores positivos ao transporte metropoli-
tano, que diariamente sofre com impressões negativas devido a problemas 
como superlotação e vagarosidade do sistema, acumulados ao longo das 
décadas pelo crescimento lento e insuficiente da rede, considerando-se o 
crescimento urbano da área metropolitana da grande São Paulo no mesmo 
período.

Mas, de fato, o Metrô de São Paulo se tornou um polo artístico-cultural e 
acabou, de alguma maneira, reconhecendo esse seu papel. Isso pode ser 
comprovado pelo fato de já terem sido lançados dois livros-catálogos de 
alta qualidade contendo fotos e informações das obras de Arte no Metrô. 
Ademais, cerca de quinze exposições mensais são realizadas, escolhidas 
por meio de uma ficha de inscrição gratuita para quaisquer interessados. E 
o Metrô investe recursos para potencializar a comunicação dessas ações. 
Seus funcionários publicam artigos em revistas, criam guias, fazem cartazes, 
mantêm painéis de informação mais ou menos atualizados nas estações e 
inclusive divulgam propagandas nas televisões digitais dentro dos carros do 
Metrô sobre as exposições em destaque, mês após mês. Em minha apre-
ciação pessoal desse material de divulgação, acredito que poderia haver 
maior preocupação em homogeneizar e padronizar a linguagem visual das 
peças,37 mas isso não diminui o valor da extensão e esforço já empregados 
nesses investimentos.

36 Ver Ação Cultural no Metrô (pág. 55).

37 Ver levantamentos expressos na Tabela 3 (pág. 79 e seguintes).
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Provavelmente, o Metrô não queira ser considerado como um Museu, pois 
já luta com as dificuldades inerentes à complexa tarefa de oferecer um servi-
ço de transporte público de certa qualidade e confiabilidade, sendo reconhe-
cido como a melhor opção em transporte da cidade por tanta gente. Mas, 
de fato, o Metrô de São Paulo tem um diferencial que pode ser qualificado 
como museológico. Nesse sentido, deve continuar flertando com outros Mu-
seus enquanto se esforça para propor ações artístico-culturais, em geral 
percebidas apenas como mais uma opção de lazer e entretenimento na ci-
dade de São Paulo. Talvez, ter uma imagem de museu possa valer mais do 
que de fato ser um museu.

Seja como for, acredito que toda vez que alguém, em algum lugar, preferir 
utilizar o Metrô de São Paulo não apenas pela praticidade desse meio de lo-
comoção, mas por causa das experiências de arte e cultura que nele poderá 
encontrar, estará fazendo do Metrô “um museu fora do museu”.
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APÊNDICE 1. Entrevista: Coordenadoria de Ação Cultural

Essa entrevista foi concedida no Departamento de Marketing Corporativo 
e Institucional da Companhia do Metropolitano de São Paulo por Ana Maz-
zone (AM), coordenadora de Ação Cultural do Metrô e Mônica Braga (MB), 
analista de Ação Cultural do Metrô, realizada por mim, Noemi Zein Telles 
(NT) em 23 de agosto de 2018.

NT: Qual a dimensão do pú-
blico que visita as ações 
culturais no Metrô?

AM: Bastante gente mesmo. 
Mas você vai perceber que 
dependendo do horário que 
for ao Metrô as pessoas não 
vão parar para ver as exposi-
ções, porque estão com com-
promissos, vão ao trabalho, 
ao médico, e nós, já em cima 
desta experiência que temos 
aqui, fazemos a exposição 
ficar até o final do mês. Tem 
um período de montagem en-
tre o dia 01 e o dia 10, como 
divulgação colocamos a partir 
do dia 10. Há usuários acos-
tumados que a exposição fica 
lá e reservam uns 10 a 15 mi-
nutos para apreciar.

NT: Quais são as principais 
ações culturais do Metrô?

AM: Temos dois programas, 
o Linha da Cultura e o Arte 
no Metrô. Desde que o me-
trô abriu as portas já existe 
cultura dentro do metrô, nos 
anos 70 tinha até piano na 
estação São Bento, apresen-
tações, shows e a estação foi 
considerada a segunda casa 
do Hip Hop, porque nos anos 
80 os grupos se reuniam lá. 
Em 1986, a Diretoria institu-
cionalizou o Ação Cultural. A 
questão do metrô é transpor-
te, mas com isso a área de 
Marketing passou a ter uma 
coordenadoria de Ação Cultu-
ral, mais ligada a arte e cul-
tura. O Arte no Metrô começa 
nos anos 70 na estação Sé.

MB: Sim em 1978, com Alfre-
do Ceschiatti, Renina Katz, 
Marcelo Nitsche. Já em 1979 
com Cláudio Tozzi e Mário 
Gruber e em 1986 com Wal-
demar Zaidler.

NT: Que tipo de acervo o 
Metrô possui?

AM: É um acervo permanente. 
É como uma galeria de arte. É 
um patrimônio da Companhia 
do Metropolitano, mas um pa-
trimônio público. Existem obras 
que estão há mais de 30 anos 
no Metrô, como num museu 
ou numa galeria de arte, elas 
precisam passar por restauro. 
O nosso grande problema hoje 
em dia é esse: como restaurar? 
Porque é uma empresa pública.

MB: Elas sofrem ações diver-
sas além do tempo, outras 
ações que não gostaríamos 
e num museu não acontecem 
porque elas são mais preser-
vadas. O fato de estar muito 
próximo do público é bom, 
mas às vezes o usuário aca-
ba danificando uma obra, tal-
vez por não ter tanto acesso 
à cultura. Então tudo isso faz 
parte do nosso cotidiano aqui.

AM: Precisamos tomar ações 
para não permitir que aconte-
ça isso.

NT: Em um texto de Aracy 
Amaral, de 1995, ela se diz 
admirada de como as obras 
no metrô eram bastante res-
peitadas em relação à arte 
pública em geral naquela 
época. Vocês concordam?

AM: Hoje uma das nossas 
maiores preocupações é o 
vandalismo. Ocorreu pouco, 
pouquíssimo se formos com-
parar a quantidade de pesso-
as que andam no Metrô hoje 
com 1995, é mais que o dobro. 
Naquela época não existia um 
risquinho nas obras. Então ris-
car uma obra de arte para nós 
é vandalismo, mesmo assim é 
muito pouco, mas já é. Então 
uma das preocupações da di-
reção do Metrô agora é como 
inibir isso. Estamos fazendo 
estudo com outras áreas inter-
nas do Metrô para ver o que 
podemos fazer de maneira 
que a obra continue acessível, 
mas que procure inibir atos de 
vandalismo. O Arte no Metrô é 
o nosso acervo permanente, é 
esse que nós temos muita pre-
ocupação porque ele fica lá, é 
estático. As pessoas passam 
todos os dias, tem gente que 
nem observa mais, faz parte 
do dia a dia. E aí tem gente 
que se acha no direito de che-
gar e passar uma chave numa 
obra de arte do Geraldo de 
Barros. Ficou o vergalhão, e 
agora? Como fazer?

MB: É necessário uma pes-
quisa de material. O do Geral-
do de Barros é uma fórmica 
dos anos 70/80, como vamos 
mexer? Não podemos subs-
tituir porque não existe mais, 
não vamos descaracterizar 
a obra, então o risco está lá 
ainda. É um processo que de-
mora, é longo. Tem um tempo 
de pesquisa.

NT: E como podem resolver?
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AM: Neste momento, nós es-
tamos fechando uma parceria 
com a Secretaria da Cultu-
ra e respaldo da Pinacoteca 
porque é complicado fazer 
licitações para restauro, tem 
que ser uma pessoa que o 
artista ou a família concorde, 
que restaure obra de arte e 
que tenha competência para 
isso. Essa é a primeira vez 
que a gente consegue essa 
parceria, quem está fazendo 
toda pesquisa são restaura-
dores competentes que já 
restauraram obras de outros 
museus. Estamos aguardan-
do fechar o convênio para fa-
lar quais obras de arte serão 
restauradas. A expectativa é 
muito grande. Um exemplo: 
na estação Japão-Liberdade 
nós temos onze telas que fo-
ram instaladas em 1988 para 
comemorar os 80 anos da 
imigração japonesa. Em 2015 
precisamos retirar por causa 
de ataque de xilófagos. E a 
população cobra. A imprensa 
cobra: quando que elas vão 
retornar? Também quando 
não estão lá se percebe.

MB: Eles sentem a falta. Per-
guntam: cadê a tela?

NT: Nenhuma das onze 
está lá?

AM: Elas não estão porque 
estão passando por restauro.

MB: Porque foram danifica-
das por cupim.

AM: Aí nós tivemos outra par-
ceria para passar por trata-
mento do cupim e agora elas 
estão em fase de restauro. 
Este é o Arte no Metrô, com 
91 obras de arte, sendo que 4 
estão na Linha 5 que passou 
para gestão do Grupo CCR.

NT: Como fazem a contagem 
da quantidade de obras?

AM: Depende. O Gontran 
Guanaes Netto, na estação 
Corinthians-Itaquera, tem 10 
painéis, contamos como uma 
única obra com a mesma te-
mática. Já na estação Mare-
chal Deodoro são 7 painéis 
dele, mas contamos como 5 
obras. Isso quem determina 
é o artista na concepção da 
obra. Não somos nós. Nós 
só fazemos a contagem. Se a 
obra é única ou dividida é o 
artista que nos diz.

NT: Então 91 obras é a con-
tagem oficial?

AM: Na verdade são 93, sen-
do que 91 fazem parte do 
patrimônio do metrô e duas 
obras de arte não foram con-
sideradas ainda como Arte 
no Metrô. Uma é a Tribuna 
Livre da Criança, na estação 
Brás e a outra é o painel da 
Ilka Lemos na estação Alto do 
Ipiranga.

MB: Ele não veio para nós 
ainda.

NT: Como funciona essa 
aprovação?

AM: É difícil falar sobre os 
nossos antecessores. Por 
que razão eles não conside-
raram na época? O que sa-
bemos da Ilka Lemos e dá 
até para falar, é que já tinha 
a Comissão Consultiva de 
Arte mas ela não passou por 
aprovação. Neste momento, 
o Metrô não está mais rece-
bendo obras de arte, ele está 
cuidando do acervo atual. A 
nossa ideia é numa próxima 
Comissão levar o painel da 
Ilka Lemos para que ele tam-
bém seja regularizado e entre 
como Arte no Metrô. A Tribuna 
Livre da Criança você precisa 
conversar com pessoas que 
estavam aqui na época, mas 
eu imagino que como não foi 

feita por artistas, e sim por um 
grupo de crianças, não entrou. 
Talvez hoje em dia, com um 
olhar mais contemporâneo, 
isso possa ser reconsiderado. 
Então estamos revendo isso, 
o painel está lá e é lindíssimo.

MB: Tem todo um processo, 
tem que passar pela Comis-
são Consultiva de Arte que 
é formada pelo MASP, pelo 
MAM, pelo Metrô. É uma Co-
missão Consultiva de Arte 
mesmo. Tem uma reunião de 
curadores que vão dizer se 
aquela obra está aprovada ou 
não, como arte pública e para 
um espaço público do Metrô. 
E aí tem uma outra parte de 
ter toda a documentação da 
obra. Não é só aprovar, de-
pois tem que regularizar, fa-
zer a doação.

AM: Antes de aprovar o artista 
já tem que ver o espaço, exis-
te uma série de reuniões com 
outras áreas da companhia, 
as áreas técnicas, o que ele 
tem de material, se é viável 
ou não. Então só vai para a 
Comissão Consultiva no mo-
mento em que o espaço que 
ele pretende instalar a obra 
dele já foi aprovado por ou-
tras áreas da companhia. Se 
não nós teríamos um proble-
ma, ter uma obra aprovada 
pela Comissão e não ter um 
local para a obra de arte. Aí 
em seguida o artista tem que 
buscar patrocínio, pois o Me-
trô não patrocina.

NT: Isto se o artista quiser 
receber pela obra?

AM: Ou até para instalar 
mesmo, porque isso tem um 
custo, do material, o trabalho 
do artista.

MB: Tem a instalação, ilumi-
nação. Dependendo do tipo 
da obra é uma série de coisas.
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AM: Segurança.

MB: Isso tudo é o artista que 
vai buscar, o Metrô só cede 
o espaço.

NT: Desde o começo do pro-
grama é assim?

MB: Não, foi se modificando 
com o passar dos anos.

AM: Eu realmente não con-
sigo me lembrar de cabeça 
quando teve a primeira Co-
missão Consultiva, mas tem 
pelo menos uns 20 a 25 anos. 
O Marcello Glycerio é uma 
pessoa que você deve real-
mente conversar, a primeira 
obra de arte não foi na gestão 
dele, mas ele foi uma pessoa 
que deu impulso muito gran-
de a isso. Tanto que a Radha 
Abramo era considerada a 
mãe das obras de arte e ele 
o pai. E foi a partir desse mo-
mento que a Coordenadoria 
de Ação Cultural dividiu o que 
era Arte no Metrô e o que se-
ria hoje o Linha da Cultura, 
que são as ações culturais.

NT: A Linha da Cultura são 
as exposições temporárias?

AM: Sim. O Arte no Metrô é 
um programa e o Linha da 
Cultura é outro programa. 
Mas no Linha da Cultura não 
há só exposições, são vários 
eventos: música, dança, te-
atro, corais. Quando temos 
outros eventos também en-
tram na divulgação do cartaz 
do Linha da Cultura. Hoje o 
nosso forte realmente são ex-
posições temporárias. Essas 
exposições costumam itinerar 
por 3 estações, por durante 3 
meses, em média. Essas são 
as temporárias.

MB: Algumas não podem 
ficar mais tempo porque a 
pessoa já tem uma exposi-

ção programada na sequên-
cia em outro lugar. Então ela 
fica aqui um tempo e vai em-
bora. Alguns ficam 2 meses, 
às vezes 1 mês.

AM: É isso depende muito de 
cada projeto. O que nós dei-
xamos claro para o artista é 
que muitas vezes a gente tem 
que não aprovar o projeto. 
Por quê? Não é pelo projeto. 
Não é a arte do artista que 
nós estamos falando não, não 
está aprovado. É pelo nosso 
espaço. Então o que acon-
tece com o metrô? O metrô 
tem uns espaços invisíveis, 
que são os institucionais que 
são esses que nós temos di-
reito de uso. Os comerciais e 
os operacionais. Temos que 
pensar que quando uma ex-
posição temporária está no 
metrô, ela está dialogando 
com outras informações dife-
rentes. Então uma foto muito 
pequenininha não dá, a gen-
te não consegue aprovar. Se 
tiver nu, por exemplo, não 
podemos aprovar. Porque 
os nossos usuários são de 
várias classes sociais, tanto 
econômicas quanto emocio-
nais, culturais. Então nosso 
cuidado é este. A gente tem 
muito cuidado em dizer para 
o artista que não estamos jul-
gando (a obra). Essa curado-
ria é feita a quatro mãos, tudo 
que vai para as estações pas-
sa por nós.

NT: Vocês duas são a 
curadoria?

AM: Somos parte da curadoria.

MB: A gente tem um regula-
mento também.

AM: Ele não é engessado. 
Aquele regulamento é o míni-
mo para as pessoas entende-
rem o que é preciso.

NT: Por exemplo, não dá 
para colocar três obras ape-
nas, tem que ter mais?

MB: Para poder montar uma 
exposição sim. Se não, não 
é uma exposição, é só uma 
peça lá.

AM: Depende muito do proje-
to né.

NT: Conversei com uma 
pessoa que fez a montagem 
de uma exposição na esta-
ção Sé e ele comentou que 
o Metrô só deu o espaço, 
não ajudou em nada, não 
tinha nem segurança para 
evitar que as pessoas tiras-
sem a televisão da tomada 
para carregar o celular.

AM: Nós não damos só o es-
paço, nós damos o espaço, 
fornecemos expositores e 
fazemos toda a divulgação. 
Mas quando a exposição vem 
com a cenografia do parcei-
ro, eles são responsáveis 
por tudo. Nós não temos se-
gurança para a exposição. 
Os seguranças do metrô são 
para o sistema. Mas é raro ter 
vandalismo. Estou há 22 anos 
nesta área e vi pouquíssimos 
vandalismos em exposições 
temporárias. Mas se tem uma 
televisão, precisa ter alguém. 
Até para ver se está funcio-
nando ou não. Nós não temos 
funcionário suficiente para 
que fique ali 24 horas. Então 
isso já é pré-acordado com 
o parceiro. Ele sabe que tem 
que ter alguém.

MB: Porque ele quer fazer uma 
exposição num formato dife-
rente do que a gente oferece. 
Quer fazer uma coisa maior.

NT: O que vocês oferecem?

MB: Os expositores, o espaço 
e a gente trabalha de uma for-
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ma que não precisa ter segu-
rança, uma coisa leve. Se ele 
quer trazer outras coisas para 
incorporar, aí ele tem que se 
responsabilizar. E se alguém 
rasgar ou levar embora?

AM: Agora, até as nossa 
obras nós também colocamos 
proteção. Tem uns 10 anos 
mais ou menos que a gente 
começou a colocar acrílico na 
frente das telas. O nosso forte 
são fotografias. Mas também 
recebemos aquarelas, gra-
vuras, telas. Mas tudo com 
proteção. Então costumo falar 
que o metrô faz um copatro-
cínio, porque nós fazemos a 
divulgação, diagramamos a 
exposição, tanto no expositor 
quanto no espaço, fazemos o 
transporte. No momento que 
o artista nos entrega o mate-
rial dele a responsabilidade é 
nossa. A não ser que ele ve-
nha com o material dele, se 
ele vem com o expositor dele, 
a responsabilidade é dele. 
Porque se danificar o nosso 
expositor ou o nosso acrílico 
tudo bem.

MB: É nosso próprio prejuízo.

AM: Nós não temos como 
repor o dele. Então nós não 
cobramos pelo espaço, não 
cobramos para fazer esse 
trabalho, mas também não 
temos como repor nada. Tan-
to que o artista assina um ter-
mo de compromisso que ele 
está no espaço público. Ele 
tem que estar ciente que está 
num espaço público e não 
numa galeria

MB: E que ele aceita aquelas 
condições.

AM: É. E assim, muitos, a 
maioria, aceita. 

MB: E a contrapartida são os 
4 milhões e meio de usuários 

diários que ele vai ter vendo 
a obra dele sem pagar nada. 
O Metrô não cobra para co-
locar uma exposição, como 
acontece numa galeria onde 
o artista tem que pagar pelo 
espaço. Então é um espaço 
gratuito, público.

AM: Por isso que eu falo que, 
de certa maneira, a gente tem 
um copatrocínio né. É um es-
paço com bastante visibilida-
de. Agora mesmo a gente tem 
um artista que está na Bienal 
de Portugal. Ele desmontou 
agora, estava aqui numa vitri-
ne em São Bento. E existem 
artistas que nos dizem de-
pois: olha, fui contratado pelo 
SESC porque viram meu tra-
balho no metrô, alguém ligou 
para mim e pediu para expor. 
E eu já vi pessoas que saem 
para visitar as obras de arte, 
ver as exposições.

NT: Na estação Alto do Ipi-
ranga tem duas exposições 
atualmente.

AM: Em cima tem uma expo-
sição temporária e embaixo 
tem uma exposição fixa, que 
conta um pouco sobre o bair-
ro do Ipiranga e tem uma ma-
quete do Parque com o Mu-
seu Paulista.

NT: Faz parte da Linha da 
Cultura?

AM: Faz. Ela entra como Mos-
tra Fixa. Foi de um projeto 
que nós tínhamos de contar a 
história dos bairros próximos 
das estações.

NT: Tem outras exposições 
fixas?

MB: Tinha, mas não tem mais.

AM: É, na realidade, até 
quem fez essa pesquisa para 
a exposição fui eu. Na época 

entrevistei 120 pessoas do 
Ipiranga, foi muito bacana. 
Ela era maior, mas nós tive-
mos que diminuir. Então, nós 
temos no Alto do Ipiranga, 
que continua, e tínhamos so-
bre Santo Amaro, na estação 
Largo 13 e sobre o Bonde em 
Santo Amaro que ficava na 
estação Adolfo Pinheiro. Es-
sas duas recolhemos agora, 
porque a administração é do 
grupo CCR. E tivemos uma 
de Chácara Klabin, só que ela 
também teve de ser recolhida. 
Então o metrô teve 4 exposi-
ções fixas e neste momento 
estamos só com a do Alto do 
Ipiranga. Tirando a do Bonde 
em Santo Amaro, elas foram 
todas feitas com memória oral 
a maior parte, com livro tam-
bém, mas os próprios mora-
dores contaram um pouco a 
história sobre a sua visão.

NT: E vocês sabem se as 
pessoas gostam, se param 
para ver?

AM: No Linha da Cultura é 
raro ter vandalismo. Muito 
raro. As pessoas estão mui-
to carentes por cultura, elas 
param sim. As crianças que-
rendo ver e os pais acabam 
parando também. Nesse mo-
mento, a gente está com uma 
exposição super bacana do 
Instituto Ayrton Senna e outra 
do Adoniran Barbosa aqui na 
Estação São Bento que conta 
a história do Adoniran com o 
Centro da Cidade. 

MB: O mesmo pessoal que 
fez o projeto para exposição 
do Adoniran no Farol Santan-
der também fez uma parceria 
com a gente.

NT: Ou seja, se alguém não 
tem condição de subir para 
ver a outra exposição, já 
tem um pouco da história 
aqui no metrô?
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AM: É, aqui ela conta um pou-
quinho da história do Adoni-
ran com o centro. No mês de 
outubro está previsto ir para 
a estação Santana onde vai 
contar um pouco da história 
do Adoniran na zona norte, 
por causa da música “moro 
em Jaçanã”. Depois ela vai 
para Corinthians Itaquera, 
porque ele era Corintiano e 
em dezembro deve estar na 
estação Clínicas que é a mais 
próxima da zona oeste. E se 
der tudo certo, ela vem com-
pleta no mês de janeiro para 
uma estação central que aí é 
um cidadão de São Paulo, fa-
lando dos bairros de São Pau-
lo, no mês que se comemora 
o aniversário de São Paulo.

NT: Então vocês fazem 
toda programação com 
antecedência?

AM: Sim, sim.

NT: Agora é agosto, já estão 
pensando na exposição de 
setembro?

AM: A de setembro já está 
fechada!

MB: Agora estamos trabalhan-
do na de outubro e novembro.

AM: Sempre dois, três me-
ses antes. E já temos agenda 
para 2019. 

NT: Deve entrar bastante 
projeto. Quantos dá para 
entrar por mês?

AM: A gente tem uma média 
de 18 a 20 ações culturais 
por mês.

NT: E essas ações, além de 
exposição, é o quê? Músi-
ca? Teatro?

AM: Sim, música, neste mo-
mento nós também estamos 

com uma parceria com a Se-
cretaria da Cultura, podemos 
falar depois. Mas o forte real-
mente são exposições.

NT: E o que aparece nessas 
exposições além de pintura?

AM: Objetos tridimensionais, 
aquarela, telas, fotografia.

MB: Ano passado teve uma 
exposição de games na es-
tação República. De vez em 
quando acontece uns proje-
tos diferentes.

AM: É, agora nós estamos 
com o Emoji Parade, já tive-
mos o Recicla Lata. Então, 
assim, depende muito das 
oportunidades.

NT: Acontecem ações que 
envolvem pessoas mesmo, 
para fazerem uma atividade?

MB: Também, são oficinas. 
Teve a oficina de ikebana.

NT: Tem que ser numa es-
tação que tenha bastante 
espaço?

AM: Depende, isso é tudo 
combinado antes. As ofici-
nas de ikebana, por exemplo, 
eram para atender em torno 
de 6 a 8 pessoas. Então a 
gente via locais que era pos-
sível fazer e algo que fosse 
rápido. Cada oficina teve em 
torno de 30 a 40 minutos. Era 
aberta para o usuário. Che-
gou, completou a quantidade 
de usuários que estava pre-
visto, fechou. Aí quem qui-
sesse esperar dali um tempo 
teria uma outra. Nós temos 
um programa também que 
chama “Encontro com o Artis-
ta”. Temos artistas que pedem 
para ir conversar com o usuá-
rio, como tem artistas que fi-
cam lá sem se identificar, que 
gostam de observar. Então 

tem um pouco de tudo, estar 
no espaço público é prazero-
so por isso.

MB: Teve um artista que ficou 
pintando na estação Alto do 
Ipiranga e as pessoas para-
vam para falar com ele, den-
tro desse projeto que a Ana 
falou.

AM: Tem um oceanógrafo, a 
exposição dele está aconte-
cendo, que é Joias do Mar. 
Ela traz o trabalho de pesqui-
sa dele para as pessoas ve-
rem, o material de pesquisa 
que ele tem autorização para 
circular, que faz parte da USP. 

MB: Ele conseguiu trazer o 
material dele, isso é bem le-
gal porque chama muito a 
atenção das pessoas. Elas 
não vão lá no museu da USP 
para poder ver isso, mas vi-
ram no Metrô.

AM: E o outro foco nosso são 
os Museus. Nós temos par-
ceria com 4 museus neste 
momento. O primeiro museu 
que foi firmada parceria foi o 
Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), que a gente come-
çou em 1991. Ele trazia origi-
nais naquela época pra uma 
vitrine no Metrô. Atualmente a 
diretoria do MASP optou por 
levar para as duas vitrines 
fotos/backlites de exposições 
que também estão aconte-
cendo no MASP. O segundo 
museu que nós tivemos par-
ceria foi o Museu de Arte Sa-
cra (MAS). Nós começamos 
timidamente em 2003, eles 
tinham redomas lá.

NT: Fica em qual estação 
mesmo?

MB: Tiradentes.

AM: E o que aconteceu com 
o MAS, quando começou a 
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parceria com o Metrô, foi que 
as pessoas se confundiam 
muito, desciam muito em Luz 
para visitar o Museu de Arte 
Sacra e aí eles perceberam 
na época que aumentou o nú-
mero de pessoas visitando o 
museu. Depois de terem visto 
as vitrines na Tiradentes! E 
em 2015 foi inaugurada uma 
sala expositiva.

MB: É linda, imperdível.

AM: Maravilhosa! E pela pri-
meira vez nós estamos ten-
do lá uma exposição de Arte 
Contemporânea do artista 
Luiz Martins. É a primeira vez 
que o MAS traz Arte Contem-
porânea. Fica até final de se-
tembro essa exposição.

NT: E a curadoria do MAS 
faz a exposição?

AM: Sim! 

MB: É tudo feito lá dentro.

AM: Os materiais dos museus 
nós recebemos, mas também 
opinamos. Nós já precisamos 
falar “não” para museus e ex-
plicar o porquê. Tem que to-
mar bastante cuidado com o 
usuário. E assim, no Metrô o 
Departamento de Marketing 
é responsável pelas Ações 
Culturais, mas nós estamos 
na casa da Gerência Opera-
cional. E o Metrô é respeita-
do porque tem umas normas 
e nós temos que respeitar as 
normas também.

MB: E a gente não consegue 
fazer como num museu que 
pode colocar uma sala fecha-
da com uma plaquinha dizen-
do que aquela exposição é 
censurada para menores de 
18 anos. No Metrô a gente 
não pode fazer isso, não con-
segue. Os espaços são todos 
abertos e públicos. É um local 

público. Então a gente não 
consegue colocar uma expo-
sição lá que possa ferir de al-
guma forma um pai que está 
passando com um filho. Num 
museu, os pais conseguem 
decidir se os filhos vão ver ou 
não algum conteúdo.

AM: E nem são só pais, tem 
outras pessoas. A gente res-
peita para sermos respeita-
dos. É o que nós conversa-
mos já: não é censura sobre a 
arte, mas sobre o espaço que 
está recebendo a arte.

MB: Um espaço público né.

AM: Acho que isso é mui-
to importante inserir no seu 
trabalho. Então todo esse 
cuidado, e vamos usar a pa-
lavra cuidado, não é nunca 
sobre a arte que está sendo 
proposta, mas sim pelo espa-
ço que está recebendo essa 
arte. Continuando, nós temos 
o convênio com o Museu La-
sar Segall.

MB: É uma vitrine.

AM: Isso, não é um espaço 
expositivo, mas uma vitrine. 

NT: É recente também?

AM: Lasar Segall acho que 
tem uns 8 ou 10 anos, teria 
que ver quando começou. 
E com o Museu da Diversi-
dade Sexual (MDS) que fica 
em República, que também é 
uma sala expositiva.

MB: E a exposição do Museu 
da Diversidade Sexual está 
em Clínicas agora.

AM: Mas aí são duas coisas 
diferentes. É muito interes-
sante porque o MDS não tem 
bilheteria, porque nada no 
Metrô tem bilheteria, então o 
cuidado e a delicadeza que 

eles têm da curadoria de uma 
exposição é sensacional. Até 
hoje só tivemos um proble-
ma, que eu não vi como pro-
blema nenhum. Mas uma úni-
ca usuária, uma única, para 
você ver como é o respeito 
do Metrô.

MB: A gente não achou que 
tivesse problema.

AM: Era uma obra de arte 
do artista Paulo von Poser, 
talvez o Franco que é diretor 
do MDS possa te esclarecer 
mais se você quiser se apro-
fundar nesse assunto, e ele 
colocou a imagem para fora 
do museu. Essa pessoa se 
sentiu ofendida e reclamou. 
Aí nós conversamos com o 
artista e retiramos, mas era 
uma exposição que na épo-
ca quando eu fui tinha alu-
nos de escolas. O nome da 
exposição era “Diversa”, fa-
lava sobre vários outros mu-
seus, não era só sexualidade. 
Como eles já tiveram Frida, 
que receberam famílias, en-
tão eles têm um cuidado.

MB: É um tema bem delicado.

AM: Eu até costumo falar com 
o Franco que eles fazem uma 
coisa ao contrário. Eles que 
se preocupam com quem vai 
entrar lá dentro, como fazer 
com que fique suave, que fi-
que leve. Mas uma única usu-
ária reclamou e infelizmente 
nós tivemos que retirar, por-
que a gente tem que respeitar 
as normas do metrô. Então 
foi isso. E só para finalizar o 
que a Mônica estava comen-
tando, nós já trouxemos duas 
exposições do MDS para es-
tações do Metrô. A primeira 
foi Frida.

MB: Que estava fantástica né! 
“Todo mundo pode ser Frida” 
chamava.
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AM: É. Eram fotos de famílias 
que vieram para o Metrô. E 
agora a gente está com uma 
exposição que chama “Com 
Muito Orgulho”, ela começou 
na estação Trianon-MASP 
no mês de maio quando 
teve a Virada Cultural e nes-
se momento ela vai ficar até 
o final de agosto na estação 
Clínicas, e conta um pouco a 
história das Paradas LGBTQ 
ao redor do mundo. São fo-
tos maravilhosas que tem no 
mundo todo. É interessante 
que a estação Clínicas é uma 
estação muito crítica, as pes-
soas que passam por Clínicas 
são críticas, e a aceitação foi 
excelente. Até porque você vê 
famílias lá retratadas.

MB: As fotos são artísticas. 

AM: E o que a gente faz nes-
se nosso “cuidado”: tudo que 
vai para a estação, não só as 
imagens como as legendas 
também passam por nós. E 
não pode ter venda.

MB: Venda de produto, de 
nada. Nem propaganda.

AM: Não pode, se nós per-
cebemos que existe isso a 
gente pede para retirar, por-
que existe a área comercial 
do Metrô. Então não cobra-
mos, mas também não pode 
divulgar produto numa ação 
cultural. As pessoas podem 
ter sim patrocinadores, co-pa-
trocinadores, apoiadores para 
o projeto cultural.

MB: É permitida a divulgação 
de marca de quem patroci-
nou, por exemplo, a gráfica 
que imprimiu as fotos, pode 
colocar lá a logomarca dela.

NT: Sempre tem um painel 
que é explicativo, com os 
créditos, e depois vem a ex-
posição, certo?

MB: Sempre o primeiro pai-
nel fala um pouquinho do que 
que é aquela exposição para 
quem vai ver.

AM: Outro projeto que nós te-
mos é o Canto Coral de Na-
tal, que este ano está no 25º 
ou 26º ano, eu confirmo para 
você depois, sempre no mês 
de dezembro. Esse projeto 
chama Tradição e acontece 
em várias estações no mês 
de dezembro. E hoje em dia 
também temos a Banda dos 
Seguranças – BSM que se 
apresenta uma vez por mês. 
Eles têm já um fã clube. A ad-
ministração da banda não é 
nossa, é da área Operacional, 
mas tem uma parceria conos-
co. E este ano nós fizemos 
uma parceria com a Secreta-
ria da Cultura que chama SP 
Cultura no Metrô. Vamos ter 
um pouco mais de 300 apre-
sentações, não só música, 
mas teatro, dança.

MB: Arte circense às vezes.

AM: Isso, então o que que 
é? São os corpos estáveis 
da Secretaria da Cultura que 
estão se apresentando no 
Metrô. O SP Cultura no Me-
trô está acontecendo em 9 
estações, começamos dia 28 
de junho e vai até a primeira 
semana de dezembro, exa-
tamente porque na segunda 
semana vai começar o canto 
coral de Natal.

NT: Quais são as estações?

AM: De cabeça eu não sei te 
passar.

NT: E aparece na divulga-
ção da Linha da Cultura, no 
informativo?

AM: Não, isso não entra no 
informativo.

NT: Como eu, enquanto usu-
ária, fico sabendo disso?

AM: Através do site da Se-
cretaria da Cultura. Porque 
devido à Lei Eleitoral nós não 
podemos divulgar. Como a 
Secretaria da Cultura é um 
órgão ligado ao Governo e o 
Metrô também, nós não pode-
mos divulgar.

MB: Nosso site, se você for 
entrar, está fora. Durante o 
período de Eleição ele vai fi-
car assim. Só vai voltar ao 
normal em novembro se não 
tiver segundo turno.

AM: Aí ele volta ao ar e nós 
podemos divulgar no nosso 
site. Mas no da Secretaria 
da Cultura o escopo deles é 
este. Aliás nós só estamos 
conseguindo fazer o projeto 
por isso. E o outro projeto que 
já iniciou e nós temos parce-
ria com a Secretaria da Cultu-
ra são Músicos de Rua. É um 
piloto, a gente começou dia 
15 de agosto.

MB: Os músicos têm que se 
cadastrar para participar.

AM: É pela Secretaria da Cul-
tura, lá está todo regulamen-
to, eles ganham por apresen-
tação um cachê simbólico de 
150 reais, não importa quan-
tos músicos estejam se apre-
sentando naquele momento, 
se o grupo é de um, de dois, 
de três pessoas. É uma ne-
cessidade que o metrô já es-
tava vendo há muito tempo, 
então nós conseguimos fazer 
esse Piloto junto com a Se-
cretaria da Cultura, ele tem 
tempo para começar e para 
terminar, também termina na 
primeira semana de dezem-
bro. Depois se vai ter conti-
nuidade e em que formato a 
empresa vai decidir. Eu já es-
tou até feliz com esse Piloto, 
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é algo que nos diz se vai dar 
certo ou não.

NT: As apresentações são 
dentro das estações?

AM: As apresentações estão 
acontecendo em duas esta-
ções: Paraíso e Tatuapé, na 
área paga, é onde o usuário 
pagou para entrar, às segun-
das e sextas feiras, mas não 
é simultâneo, é alternado. 
Se ela acontece segunda no 
Paraíso, sexta feira vai estar 
em Tatuapé, depois na outra 
semana vai estar em Tatuapé 
na segunda. E tem três apre-
sentações das 12h às 14h. 
Sempre na área paga, porque 
assim, se você está ofere-
cendo isso para o usuário, é 
o usuário que está circulando 
dentro do metrô.

MB: E para nós é mais tran-
quilo porque é dentro do 
nosso espaço, controlado, 
é seguro, tem as câmeras, 
tem tudo.

NT: O Arte no Metrô, por 
exemplo, tem algumas ar-
tes que estão do lado de 
fora dos bloqueios. Então 
é muito mais interessante 
estar dentro da área paga?

AM: Eu acho que não é só 
isso, é também o espaço né. 
Porque quando o metrô co-
meçou com o Arte no Metrô 
ele tentou ocupar espaços 
que eram adequados para 
receber obra de arte, foram 
as oportunidades. O Marcello 
Glycerio vai até poder expli-
car melhor porque foi bem na 
gestão dele. Pergunte para 
ele porque artistas como a 
Tomie Ohtake, o Brennand, 
Cícero Dias estão na linha 
verde. Ele vai falar com as 
palavras dele que foi muito 
interessante, teve um estudo 
para esses artistas estarem 

ali na Linha 2-Verde. Outros 
foram necessidade de dei-
xar a estação mais colorida, 
mais bonita, tirar um pouco 
do cinza, então tudo foi estu-
dado. E a estação já estava 
inaugurada. A única obra de 
arte que a estação foi inau-
gurada junto com a obras de 
arte é o Sacomã. Aí durante 
a construção da estação foi 
pensado junto com o projeto. 
É um case que vale a pena 
ver. Teve todo um trabalho 
com a escola lindeira. É um 
trabalho que chama Árvore 
Subterrânea.

MB: Parece que representa 
árvores que tinham no bair-
ro. Mas isso também tem 
que aprofundar na pesquisa 
porque a gente conhece um 
pouquinho de cada, mas nem 
todas a gente se aprofundou.

AM: E para Linha 5-Lilás, nós 
também já tínhamos algumas 
obras de arte aprovadas pela 
Comissão Consultiva, claro 
que o artista precisava ter pa-
trocínio, agora com a entrega 
para o grupo CCR nós não 
estamos mais, parou.

NT: Vão desconsiderar as 
obras de arte em Santo 
Amaro e Largo 13?

AM: Não sei te responder. Na 
realidade, quem vai ter que 
cuidar dessas quatro obras 
de arte é o grupo CCR, foi 
passado tudo para eles. 

NT: Eles fazem algumas 
exposições que eu já vi 
na Linha 4-Amarela, mas 
acho que eles não têm 
obras de arte.

MB: É, não tem arte, acho 
que eles não querem.

AM: Eles tinham até um ar-
tista plástico, isso é história e 

história a gente precisa con-
tar, o José Spaniol que tinha 
uma obra de arte aprovada 
para a Linha 4-Amarela, antes 
de ser inaugurada, e quando 
o Spaniol conseguiu patrocí-
nio e tudo, o grupo CCR teve 
a liberdade de falar “não”, já 
estava sobre a administração 
deles, e essa obra foi instala-
da na estação Alto do Ipiran-
ga. Está linda ali naquele jar-
dim, chama-se “O Descanso 
da Sala”.

MB: É a única obra que en-
trou depois desta edição do li-
vro [Arte no Metrô, 2012], por 
isso que virou um encarte.

AM: Sobre essas quatro 
obras de arte que estão na 
Linha 5-Lilás, eu te peço 
para você marcar um horá-
rio com o grupo CCR e per-
guntar realmente o que eles 
pretendem fazer. Desde o dia 
03 ou 04 de agosto a gestão 
da linha é do grupo CCR. O 
que está com o Metrô, que 
não tem a ver com arte, mas 
posso te explicar, são as es-
tações que ainda não foram 
entregues e a gente tem o 
compromisso com a popula-
ção de São Paulo de inaugu-
rar. Essa semana mesmo a 
gente vai ter visitas lindeiras 
de pessoas que se inscre-
veram na estação próxima à 
AACD. Enquanto não abre, 
o Metrô fornece alguns ser-
viços, porque a gente vem 
desde sempre fazendo isso, 
faz parte do contrato até a 
hora da entrega. Faltou algu-
ma coisa? Ah, esse convênio 
com a Secretaria da Cultura. 
Mônica, mostra para ela o 
Guia de Arte no Metrô.

MB: Esse está desatualizado 
ainda, porque é uma edição 
antiga, a gente tem uma no 
forno para sair em breve, e aí 
posso te mandar depois.
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AM: É, e aí é o que eu ia fa-
lar agora, que faz parte des-
se pacote do convênio com a 
Secretaria da Cultura Estadu-
al, que além do SP Cultura no 
Metrô e Músicos de Rua, nós 
vamos ter também um outro 
projeto que chama “Museu 
Subterrâneo” que serão qua-
tro roteiros de visitas orien-
tadas por educadores. Os 
quatro roteiros estão em fase 
de estudo e acontecerão aos 
sábados e domingos no perí-
odo da manhã, dois sábados 
e dois domingos. É um outro 
projeto também que nos dei-
xa muito feliz. 

MB: Não vejo a hora que saia.

AM: E a outra parceria são 
esses restauros. Então tan-
to esse Museu Subterrâneo 
como os Restauros eu estou 
comentando com você, mas 
deve ser assinado, está pas-
sando pelo jurídico da Secre-
taria da Cultura e pelo jurídico 
do Metrô, nos próximos dias.

MB: Está no forno, forno 
quente.

AM: Está no forno prestes a 
sair. Eu só peço para você por 
favor, me diga, quando você 
fecha?

NT: Vou parar a pesquisa no 
início de dezembro.

AM: Bom, em 1º de dezembro 
tudo já deve ter acontecido.

MB: A gente pode te confirmar, 
você vai ver, vai estar público. 
Uma vez que é assinado um 
convênio já vira público.

AM: É publicado no Diário Ofi-
cial, aí a gente pode falar com 
certeza.

NT: Museu Subterrâneo pa-
rece uma ideia bacana!

AM: Ele está dentro do proje-
to Arte no Metrô e o outro está 
dentro do Linha da Cultura. É 
muito importante você deixar 
claro que são os dois guarda-
chuvas que nós temos.

NT: Sim, Museu Subterrâ-
neo e Restauros é Arte no 
Metrô. E SP Cultura no Me-
trô e Músicos de Rua é Li-
nha da Cultura.

AM: Isso. As visitas orienta-
das por educadores é do Arte 
no Metrô.

NT: Então esses orientado-
res não vão passar pelas 
exposições temporárias, só 
pelo acervo permanente?

MB: Só pelo acervo perma-
nente.

AM: Sim, nem daria tem-
po né? A visita tem que ser 
em uma hora e meia, uma 
hora e quarenta no máximo. 
A Mônica que fez o roteiro 
inicial, muito bem feito. Vai 
falar um pouco do artista, da 
obra de arte. A gente procu-
rou fazer algo que colocasse 
gêneros diferentes e sempre 
na área paga, porque a pes-
soa com 4 reais vê tudo. Até 
o ponto de encontro vai ser 
na área paga.

MB: Eu lembrei que eu queria 
colocar obras que estão fora, 
mas se sair não dá.

NT: Daria para começar a 
visita numa estação com 
obras do lado fora?

AM: Não pode. Porque assim, 
você pode que sair da sua 
casa onde for e chegar para a 
visita. E assim, você já chega 
com os 4 reais, você já en-
trou, já pagou seu bilhete.

MB: Tem que se inscrever.

AM: É bom e as pessoas vão 
perceber que é uma proprie-
dade nossa, da população 
de São Paulo, esse patrimô-
nio é nosso.

MB: A riqueza, é um acervo 
diverso, é um acervo mara-
vilhoso, que ninguém tem. É 
cultura, pintura, tela, é diversi-
dade de gênero, de materiais, 
tem o bronze, tem tela, pin-
tura em madeira, pintura em 
tela, o outro é painel direto no 
concreto, técnicas diferentes, 
materiais diferentes. E artis-
tas renomados.

AM: Eu acho importante você 
também depois falar que o 
metrô está agora revendo 
a sua política no sentido de 
Conservação, com as área 
internas, muito tempo nós 
estamos pensando agora nis-
so, porque assim, por muito 
tempo o Marketing era res-
ponsável, só o Marketing. E 
não, a responsabilidade, de 
uma certa maneira, pertence 
também a outras áreas da 
Companhia.

MB: E tudo que a gente vai 
pensando como fazer para 
proteger, para conservar.

NT: Mais algum projeto que 
queiram acrescentar?

AM: Tem uma artista que eu 
acho que preciso também fa-
lar sobre ela, que se chama 
Diana Doroteia Danol. Nós 
temos mais de 60 aquarelas 
dessa artista. A Diana, desde 
os anos 70, ela descia nas 
valas das obras do Metrô, 
então ela retratou a constru-
ção do Metrô em aquarelas, 
isso é histórico. Isso é acervo 
do Metrô

MB: Talvez seja a única que 
tenha feito um trabalho des-
se tipo.
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AM: Eu acho que no mundo! 
Porque assim, desde os anos 
70, ela era jovem na época, 
descia de capacete, todos os 
cuidados, e ela conta um pou-
co a história da construção 
das linhas do Metrô.

NT: Eu vi um livro muito bo-
nito com essas aquarelas 
e textos do Marcelo Fra-
gelli contando a história da 
construção do Metrô.

AM: A gente pode até verificar 
qual foi a última aquarela que 
ela entregou para nós.

NT: E estão todas com vocês?

AM: Neste momento estão 
sob a guarda do Centro de 
Memória. Ele pertence à 
Companhia do Metrô, todo 
trajeto da Diana Doroteia Da-
nol foi para o Departamento 
de Marketing, mas ele está 
sob a guarda do Centro de 
Memória...

MB: Que é ligado com a nos-
sa Biblioteca, quando você 
for pode ver as publicações lá 
dentro. Do acervo de memó-
ria não é público né?

AM: Olha, se for para pes-
quisa acho que é. Mas Diana 
não consigo lembrar se ela 
veio até 2011 ou 2012. Então 

ela esteve conosco até pouco 
tempo atrás.

MB: E a gente tem obras em 
processo também, que é o 
caso da Françoise, que está 
em processo de instalação, 
então tem uns painéis lá que 
não estão terminados. A obra 
não está pronta? Ainda não 
está, mas vai ficar.

AM: É, a obra da Françoise 
Schein é de quando se co-
memora 70 anos dos Direitos 
Humanos, ela começou sua 
obra em 2010. Ela tem esse 
mesmo tema em outras esta-
ções do metrô no mundo. Se 
entrar no site dela você vai 
ver: Lisboa, Moscou, Bélgica. 
Para o metrô de São Paulo é 
muito importante

MB: Ela tem trabalhos no Rio 
de Janeiro e no Haiti.

AM: Com a mesma temática. 
E a obra dela está ainda em 
fase de implantação porque 
claro tem sempre o famoso 
patrocínio. A primeira eta-
pa foi instalada em 2010, já 
está com uns 80% da obra 
instalada.

MB: Eu diria que é uns 90%, 
falta só um pedacinho. É na 
Luz, vale a pena você ir lá ver.

NT: E como que divide o es-
paço lá na estação da Luz?

MB: Até a linha de bloqueio 
tem um espaço que é nosso. 
Depois que passa tem um es-
paço que é Linha 4 agora e de-
pois CPTM, é compartilhado.

AM: Por exemplo, Maria Bo-
nome em Luz é acervo da 
CPTM.

NT: Não é do Metrô?

MB: Não, não é nosso.

AM: É da CPTM. Eu só peço 
para você de novo comentar 
o seguinte: que a preocupa-
ção da atual gestão é com o 
restauro, manutenção e con-
servação das obras de arte, 
nós não estamos recebendo 
novas obras porque nós pre-
cisamos cuidar do que tem 
hoje. Isso é fundamental.

MB: Cuidar do nosso acervo 
é que nem filho, tem que con-
seguir cuidar de todos antes 
de ter mais né, se não, não 
fica bom.

NT: Faz sentido. Então acho 
que é isso.

AM: Tá bom? Tudo respondi-
do? Obrigada por ter se inte-
ressado por esse assunto.
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1978
Garatuja (escultura) – Marcelo Nitsche (Sé)

Sem Título (escultura) – Alfredo Ceschiatti (Sé)

Sem Título (mural) – Renina Katz (Sé)

 
 

1979
Colcha de Retalhos (mural) – Cláudio  

Tozzi (Sé)

1986
Fiesta (mural) – Waldemar Zaidler (Sé)

 

Abril / 1968
Fundação da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo

Setembro / 1975
Operação da Linha 1-Azul no 
trecho Jabaquara – Santana

Janeiro / 1976
Início das atividades de 
“Promoções Artístico-Culturais”  
no Metrô

Fevereiro / 1978
Inauguração da estação Sé e  
1ª experiência do Metrô com  
Arte Pública

 

Janeiro / 1986
Institucionalização do programa 
“Ação Cultural” do Metrô

APÊNDICE 2. Linha do Tempo: Arte e Cultura no Metrô
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1987
Como Sempre Esteve, o Amanhã Está em 
Nossas Mãos (mural) – Mário Gruber (Sé)

1988
Bad Moon (pintura) – Lúcio Kume 

(Japão-Liberdade)

Momento História (pintura) – Laerte Yoshiro 
Orui (Japão-Liberdade)

Paralelepípedo (pintura) – Mário Ishikawa 
(Japão-Liberdade)

Pós-80 (pintura) – Hiro Kai (Japão-Liberdade)

Sem Título (pintura) – Toshifumi Nakano 
(Japão-Liberdade)

Sem Título (pintura) – Hisae Sugishita 
(Japão-Liberdade)

Sem Título (pintura) – Yae Takeda 
(Japão-Liberdade)

O Imigrante (o primeiro a desembarcar) 
(pintura) – Oscar Satio Oiwa 

(Japão-Liberdade)

Projeto para uma Paixão sem Fim (pintura) – 
Milton Sogabe (Japão-Liberdade)

Tempo I (pintura) – Ayao Okamoto 
(Japão-Liberdade)

Sem Título (pintura) – Carlos Yasoshima 
(Japão-Liberdade)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Janeiro / 1988
Formalização do projeto “Arte no 
Metrô”

Dezembro / 1988
Conclusão da Linha 3-Vermelha: 
Palmeiras-Barra Funda 
– Corinthians-Itaquera
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1989
Equilíbrio (escultura) – Renato Brunello 

(Paraíso)

Estudo de Homem Nº 1 (escultura) – José 
Guerra (Santa Cecília)

Estudo de Mulher Nº 1 (escultura) – José 
Guerra (Santa Cecília)

Aspectos das Populações Brasileiras I (painel) 
– Gontran Guanaes Netto (Marechal Deodoro)

Aspectos das Populações Brasileiras II 
(painel) – Gontran Guanaes Netto  

(Marechal Deodoro)

Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão (painel) – Gontran Guanaes Netto 

(Marechal Deodoro)

Traços das Populações Brasileiras (painel) – 
Gontran Guanaes Netto (Marechal Deodoro)

Marianne (painel) – Gontran Guanaes Netto 
(Marechal Deodoro)

 

 
 

 
 

1990
Sem Título 1 (mural) – Odiléa Toscano 

(Santana)

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Março / 1989
Lançamento do evento “Quarta 
Musical” na estação São Bento

Abril / 1989
Criação da 1ª Comissão 
Consultiva de Arte para o projeto 
Arte no Metrô

Novembro / 1989
Lançamento do projeto “Dança 
na Estação” em parceria com a 
Secretaria de Estado da Cultura
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Sem Título 2 (mural) – Odiléa Toscano 
(Santana)

Sem Título (painel) – Maurício Nogueira Lima 
(Santana)

Sem Título (mural) – Odiléa Toscano  
(São Bento)

Sem Título (painel) – Maurício Nogueira Lima 
(São Bento)

Sem Título 1 (mural) – Odiléa Toscano 
(Jabaquara)

Sem Título 2 (mural) – Odiléa Toscano 
(Jabaquara)

Pássaro Roca (escultura) – Francisco 
Brennand (Trianon-Masp)

Cenas e Sonhos Latino Americanos I e II 
(painel) – Sérgio Ferro (Palmeiras-Barra 

Funda / Vila Prudente – 2010)

A Roda (escultura) – Emanoel Araújo 
(Palmeiras-Barra Funda)

Movimento (painel) – Cláudio Tozzi 
(Palmeiras-Barra Funda)

Meditação Labiríntica (painel) – Valdir Sarubbi 
(Palmeiras-Barra Funda)

Os Senhores do Movimento (painel) – José 
Roberto Aguilar (Palmeiras-Barra Funda)

Momento Antropofágico com Oswald de 
Andrade (instalação) – Antonio Peticov 

(República)

Figuras Entrelaçadas (escultura) – Antônio 
Cordeiro (Pedro II)

A Catedral do Povo (painel) – Gontran 
Guanaes Netto (Corinthians-Itaquera)

1991
Sem Título (painel) – Renina Katz (Jabaquara)

Sem Título 1 (mural) – Odiléa Toscano 
(Paraíso)
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Sem Título 2 (mural) – Odiléa Toscano 
(Paraíso)

Sem Título 3 (mural) – Odiléa Toscano 
(Paraíso)

Sem Título 4 (mural) – Odiléa Toscano 
(Paraíso)

Sem Título 5 (mural) – Odiléa Toscano 
(Paraíso)

Raios de Sol (painel) – Odiléa Toscano 
(Paraíso)

Jogo de Dados (painel) – Geraldo de Barros 
(Clínicas – 1993)

Quatro Estações (painel) – Tomie Ohtake 
(Consolação)

Cores e Formas (painel) – Cícero Dias 
(Brigadeiro)

Des-Aceleração (painel) – Fernando Lemos 
(Brigadeiro)

Trilho, Ritmo e Vibração (escultura) – 
Caciporé Torres (Santa Cecília)

Século XXI – Resíduos e Vestígios – Vitrine/
Cápsulas (instalação) – Bené Fonteles 

(República)

Século XXI – Resíduos e Vestígios I 
(instalação) – Luiz Hermano (República)

Século XXI – Resíduos e Vestígios II 
(instalação) – Luiz Hermano (República)

Século XXI – Resíduos e Vestígios – Luz  
da Matéria (mural) – Xico Chaves  

(República)

Século XXI – Grande Cocar (instalação)  
– Roberto Mícoli (República)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dezembro / 1991
Inauguração das Vitrines do 
Masp no mezanino da estação 
Trianon-Masp
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1992
Engates Laterais (pintura) – Glauco Pinto de 

Moraes (Ana Rosa)

Figuras (instalação) – Lygias Reinach  
(Ana Rosa)

 

 

1993
O Ventre da Vida (instalação) – Denise Milan 

e Ary Perez (co-autor) (Clínicas)

Inter-relação entre o Campo e a Cidade 
(mural) – Aldemir Martins (Tatuapé)

 

 
 

1994
As Vias da Água (painel tríptico) – David de 

Almeida (Conceição)

As Vias do Céu (painel tríptico) – David de 
Almeida (Conceição)

 

 

Março / 1992
Inauguração do Espaço Cultural 
São Bento

Dezembro / 1992
Criação do Canto Coral de Natal 
nas estações do Metrô

 

 

Setembro / 1993
Operação da Linha 2-Verde no 
trecho Ana Rosa – Clínicas

Dezembro / 1993
Inauguração do espaço para 
exposição de “Ikebanas” na 
estação Japão-Liberdade

 

 

Dezembro / 1994
Publicação do 1º livro “Arte no Metrô”
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1995
Memorial Armênia (instalação) – Josely 

Carvalho (Armênia)

O Paraíso (poesia) – Betty Milan (Paraíso)

Sem Título (escultura) – Caíto (Santuário N. 
Sra. de Fátima – Sumaré)

1996
São Paulo Viva (mural) – Isabelle Tuchband, 

Paulo Pedrosa e Verena Matzen (Santa Cruz)

Solaris (escultura) – Eliana Zaroni (Pedro II)

1998
Construção de São Paulo (mural) – Maria 

Bonomi (Jardim São Paulo – Ayrton Senna)

Estação Sumaré (instalação) – Alex Flemming 
(Santuário N. Sra. de Fátima – Sumaré)

 

1999
A Semente (escultura) – Renato Brunello 

(Tucuruvi)

Ogô (escultura) – Tatti Moreno (Tucuruvi)

Vôo de Xangô (escultura) – Gilberto Salvador 
(Jardim São Paulo – Ayrton Senna)

A Sagração da Primavera (painel escultórico) 
– Luiz Gonzaga Mello (Ana Rosa) 

Caleidoscópio (instalação) – Amélia Toledo (Brás)

2001
Um Espelho Mágico da Pintura no 

Brasil (instalação) – Wesley Duke Lee 
(Trianon-Masp)

 

 

 

 

 

Abril / 1998
Conclusão da Linha 1-Azul: 
Jabaquara – Tucuruvi
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2002
Sem Título (escultura) – Akinori Nakatani 

(Tiradentes)

2007
Homenagem a Galileu Galilei II (escultura) – 

Cleber Machado (Vila Madalena)

2008
Gente, Viagem, Mente (painel) – Leilah Costa 

(Vila Mariana)

2009
Totem Florafauna (painel) – Marcos Lopes 

(Chácara Klabin)

Esfera (escultura) – Marcos Garrot 
(Santos-Imigrantes)

 

2010
Inscrever os Direitos Humanos na Estação Luz 

do Metrô (mural) – Françoise Schein (Luz)

Árvore Subterrânea (mural) – Alberto Nicolau 
(Sacomã)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Outubro / 2009
Criação do projeto “Poesia no Metrô” 
em estações da Linha 2-Verde

 

 

Janeiro / 2010
Criação do projeto “Seis na Sé”, 
trazendo espetáculos de teatro 
gratuitos em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura

Fevereiro / 2010
Adoção do nome “Linha da 
Cultura” para as exposições 
itinerantes no Metrô
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2014
O Descanso da Sala (escultura) – José 

Spaniol (Alto do Ipiranga)

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Setembro / 2010
Conclusão da Linha 2-Verde: Vila 
Madalena – Vila Prudente

Dezembro / 2012
Publicação do 2º livro “Arte  
no Metrô”

 

Dezembro / 2015
Inauguração da “Sala Metrô 
Tiradentes” em parceria com o 
Museu de Arte Sacra – MAS

Junho / 2018
Criação do projeto “SP Cultura no 
Metrô” dividido em duas frentes: 
“Músicos de Rua” e “Arte Cultura 
nas Estações” (teatro, música e 
dança)

Setembro / 2018
Lançamento do projeto piloto 
“Museu Subterrâneo” em parceria 
com a Secretaria Estadual de 
Cultura

Novembro / 2018
Abertura da exposição temporária 
“Metrô 50 Anos” na estação Sé
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ANEXO 1. Ficha de inscrição do Museu Subterrâneo

199	
	 	

Museu Subterrâneo | Levando cultura, 
transportando emoções 
Que tal dedicar pouco mais de uma hora do seu final de semana a embarcar em uma viagem 
cultural pelas estações do Metrô? 
Entre	uma	viagem	e	outra,	você	já	deve	ter	observado	obras	de	arte	espalhadas	pelas	estações	do	
Metrô	de	São	Paulo	e	não	conseguiu	parar	para	contemplar.	E	é	isso	o	que	o	projeto	Museu	
Subterrâneo	-	resultado	de	uma	parceria	entre	o	Metrô	de	São	Paulo	e	a	Secretaria	de	Cultura	do	Estado	
-	oferece	nos	finais	de	semana:	visitas	orientadas	a	esse	acervo	de	obras	de	renomados	artistas	
plásticos.	São	esculturas,	painéis,	pinturas	e	instalações	que	se	integram	à	arquitetura	das	estações	e,	
agora,	convidam	o	usuário	a	uma	visita,	em	quatro	roteiros	diferentes,	saindo	das	estações	Ana	Rosa,	
República	e	Sé,	aos	sábados	e	domingos.	

Todas	as	obras	de	arte	dos	quatro	roteiros	estão	localizadas	nas	áreas	pagas	do	Metrô.	Assim,	com	
apenas	um	bilhete,	o	visitante	pode	iniciar	e	terminar	um	dos	quatro	roteiros.		

Clique aqui e veja o regulamento 

Escolha abaixo um dos quatro roteiros de seu interesse e clique para preencher a ficha de 
inscrição. 

A visita a cada obra de arte leva em média 10 minutos. Os educadores conversam sobre os contextos 
históricos, biográficos e artísticos e acolhem o repertório dos participantes do grupo. 
 

 

Dia 13 de outubro - sábado | Ana Rosa, Brigadeiro, Clínicas e Sumaré  
 
Tempo de visita: 1h12 | 6 obras de arte a serem visitadas 
Saída: às 10h00, na Estação Ana Rosa, Nível B – Mezanino, próximo à Linha de Bloqueios 

 

Estação Ana Rosa 

● Glauco Pinto de Moraes (Engates Laterais) – painel – óleo sobre tela 
● Luiz Gonzaga Mello Gomes (A Sagração da Primavera) – painel escultórico - 

chapa de aço, resina sintética e pigmentos 
 

Estação Brigadeiro 

● Cícero Dias (Cores e Formas) – painel – lajotas de cerâmica pintadas a 
revolver 

● Fernando Lemos (Des-aceleração) – painel – lajotas de cerâmica pintadas a 
revolver 
 

Estação Clínicas 

● Geraldo de Barros (Jogo de Dados) – painel – laminado plástico sobre 
madeira 
 

Estação Sumaré 

● Alex Flemming (Estação Sumaré) – instalação – fotografias ensolarizadas e 
textos impressos com tinta vinílica sobre vidro 
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CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER  
 

 

Dia 13 de outubro - sábado | Sé, Tatuapé e Anhangabaú   
 
Tempo de visita: 1h22 | 5 obras de arte a serem visitadas 
Saída: às 10h00, na Estação Sé, Nível B – Mezanino, após as escadas 

 

Estação Sé 

● Alfredo Ceschiatti (Sem Título) – escultura em bronze 
● Mário Gruber Correia (Como Sempre Esteve o Amanhã está em Nossas 

Mãos) – mural – acrílica e vinílica sobre concreto 
● Waldemar Zaidler (Fiesta) – painel – acrílica sobre madeira 

 
Estação Tatuapé 

● Aldemir Martins (Inter-relação entre o Campo e a Cidade) – mural – cerâmica 
vitrificada e pintada, da alta temperatura 
 

Estação Anhangabaú 

● Mário Fraga (In Vitro) – instalação – pintura sobre polivinil butiral, vidro 
laminado e espelho 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER  
 

 

Dia 14 de outubro - domingo| Sé, Paraíso, Chácara Klabin e Trianon-Masp 
 
Tempo de visita: 1h42 | 8 obras de arte a serem visitadas 
Saída: às 10h00, na Estação Sé, Nível B – Mezanino, após as escadas 
 

Estação Sé 

● Alfredo Ceschiatti (Sem Título) – escultura em bronze 
● Mário Gruber Correia (Como Sempre Esteve o Amanhã está em Nossas 

Mãos) – mural – acrílica e vinílica sobre concreto 
● Waldemar Zaidler (Fiesta) – painel – acrílica sobre madeira 

 
Estação Paraíso 

● Renato Brunello (Equilíbrio) – escultura – mármore 
● Odiléa Toscano (Raios de Sol) – mural – acrílica sobre concreto 

 
Estação Chácara Klabin 

● Marcos Lopes (Tótem Flora Fauna) – painel – chapas de alumínio pintadas 
 

Estação Trianon-Masp 

● Francisco Brennand (Pássaro Rocca) – escultura 
● Wesley Duke Lee (Um Espelho Mágico da Pintura no Brasil) – E-print sobre 

lona vinílica 
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CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER  

 

 

Dia 14 de outubro - domingo| República, Marechal Deodoro, Palmeiras-
B.arra Funda 
 
Tempo de visita: 1h22 | 13 obras de arte a serem visitadas 
Saída: às 10h00, na Estação República, Nível B – Mezanino, em frente à Linha de Bloqueios 

 

Estação República 

● Bené Fonteles (Século XXI – Resíduos e Vestígios – Vitrine / Cápsulas) – 
instalação – vitrine com elementos naturais, artesanais, tais como seixos 
rolados, corais marinhos, cocho de madeira, hastes de madeira e cerâmica 

● Luiz Hermano (Século XXI – Resíduos e Vestígios) – duas obras – instalação 
– estrutura em ferro soldado, vergalhões e tela de ferro 

● Roberto Mícoli (Século XXI – Resíduos e Vestígios – Grande Cocar) – 
instalação – alumínio, fibra de vidro, madeira, tinta e resina acrílica 

● Xico Chaves (Século XXI – Resíduos e Vestígios – Luz da Matéria) – mural – 
pintura e aplicação de materiais diversos sobre fibra de vidro e sobre concreto 
 

Estação Marechal Deodoro 

● Gontran Guanaes Netto (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão) – 
painel 4 – óleo sobre compensado naval 

● Gontran Guanaes Netto (Traços das Populações Brasileiras – painel 5 – óleo 
sobre compensado naval 

● Gontran Guanaes Netto (Marianne) – painel 6 – óleo sobre compensado naval 
● Gontran Guanaes Netto (Marianne) – painel 7 – óleo sobre compensado naval 

 
Estação Palmeiras-Barra Funda 

● Cláudio Tozzi (Movimento) – painel – acrílica sobre tela 
● Emanoel Araújo (A Roda) – escultura – aço carbono 
● José Roberto Aguilar (Senhores do Movimento) – painel – acrílica sobre tela 
● Valdir Sarubbi (Meditação Labiríntica) – painel – acrílica sobre tela e madeira 

CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER  
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ANEXO 2. Guia Arte no Metrô, 2013
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ANEXO 3. Guia do Museu Subterrâneo, 2018
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