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11ª bienal

Sistematização do 
Conteúdo Produzido
Catálogo da 11ª Bienal

A partir do processo iniciado com 
o Observatório, a Bienal realizou 
chamadas abertas, convidou grupos 
e articulou parcerias com coletivos e 
instituições que realizaram atividades 
parceiras em colaboração com a Bienal. 

O Catálogo da Bienal apresenta o 
conjunto de atividades realizadas na 
11ª edição, revelando seu potencial 
criativo e transformador, ao mesmo 
tempo que afirmam o Observatório 
como um arquivo em construção, 
necessariamente aberto a novas expe-
rimentações e formas de atuação.

Assim como a própria Bienal, seu 
Catálogo foi concebido como um 
documento em processo, desenvol-
vido ao longo do tempo a partir da 
adição de inúmeras peças gráficas 
distintas que se somam em uma peça 
completa. Documentam-se todas 
as ações desenvolvidas, todas elas 
situadas em um mapa que revela o 
alcance territorial do evento como uma 
constelação de ações por São Paulo. 

Vivemos tempos de transformação, 
e nesse contexto, a arquitetura parece 
buscar outras formas de colaborar e 
coexistir, ampliando seu campo de ação. 
A 11ª Bienal, para além de uma exposição, 
se constituiu como um processo de 
pesquisa e troca, fomentadas por uma 
programação contínua de ações por 
toda a cidade que permitiu a experiência 
efetiva de processos de produção do 

espaço. Para tanto, bienal materializou-se 
de diversas formas: como observatório, 
exposição e programação contínua. 

Iniciamos o percurso desta edição 
com a construção de uma plataforma de 
pesquisa e mapeamento em que foram 
documentadas formas e ferramentas 
de coprodução do espaço urbano, a 
partir da qual se construiu um inventário 
de modos de representar, mapear, 
qualificar, edificar, editar, usar, colaborar 
e ocupar a cidade. O Observatório 
foi a base conceitual e concreta das 
exposições da Bienal, que se mate-
rializam como um grande arquivo que 
recebe formatos distintos, incluindo 
registros vídeo-gráficos, ampliações 
fotográficas, mapotecas, coleções, e 
uma biblioteca, que se apresenta como 
mais uma forma de raciocinar sobre 
os possíveis formatos de arquivo.
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Em Projeto
Equipe 11ª Bienal

O título da 11ª Bienal de Arquitetura de 
São Paulo - Em Projeto - propõe discutir 
o lugar da arquitetura e o lugar da Bienal 
de Arquitetura. Sugere um evento cola-
borativo, em construção, em processo. 
Esta edição é pesquisa, arquivo e ação: 
materializa-se como observatório, 
exposição e programação contínua. 

Coloca-se à arquitetura o desafio  
de se aproximar de outros saberes e 
formas de coprodução da cidade que 
transformam o entendimento acerca 
do que pode ser o desenho e o planeja-
mento urbano. A proposta da Bienal visa 
a ampliação das formas de atuação do 
arquiteto na coletividade.

Esta edição quer falar sobre seu terri-
tório. Para isso a Bienal vai ao território, 
do centro às bordas e das bordas ao 
centro, propondo trocas complementa-
res e igualmente relevantes na produção 
social do espaço. Propõe reconhecer os 
lugares de fala de diferentes agentes, 
a partir de suas próprias produções, 
e destacar atitudes de arquitetos que 
experimentam novas formas de ação, 
reflexão e práticas de projeto. 

Por meio do Observatório, um grande 
arquivo em processo - que se originou 
no estúdio da 11ª Bienal e foi comple-
mentado com as chamadas abertas -, 
constrói-se um inventário de modos de 
representar, mapear, qualificar, edificar, 
editar, usar, colaborar e ocupar a cidade. 
O Observatório é a base conceitual e 
concreta da exposição da Bienal. Esta 

se materializa como um grande arquivo 
que ganha formatos distintos nos 
locais expositivos, incluindo registros 
videográficos, ampliações fotográficas, 
mapotecas, coleções, e uma biblioteca.

A exposição acontece em uma rede de 
espaços oficiais, onde há uma progra-
mação fixa; em espaços parceiros, que 
recebem programações pontuais; e em 
módulos Satélites, que articulam e dão 
visibilidade às ações da Bienal, atomiza-
das pela cidade, garantindo suporte para 
interação, convívio e diálogo. 

A 11ª Bienal, para além de uma exposi-
ção, é um processo de pesquisa e troca 
fomentadas por uma programação 
contínua de ações por toda a cidade que 
permite a experiência efetiva de proces-
sos de produção do espaço. 

Pensamos o resultado deste processo 
como um legado em dois formatos: um 
arquivo - inventário de formas contem-
porâneas de atuação da arquitetura -, 
e uma rede articulada de ações que, a 
partir da Bienal, promove resultados 
materiais e imateriais. 

A 11ª Bienal se constitui, portanto, 
como uma constelação de situações que 
privilegia a vivência, promovida por  suas 
atividades, e fomenta um processo de 
troca de conhecimento e experiências na 
cidade. Vivemos tempos de transforma-
ção. Nesse contexto, a arquitetura busca 
outras formas de colaborar e coexistir, 
aproximando-se de outras formas de 
fazer, ampliando seu campo de ação.

São várias as maneiras de habitar o 
ambiente urbano, que atravessam a ima-
ginação e as vivências de suas diversas 
populações. Usufruir das arquiteturas, 
em suas variadas dimensões, formas e 
propostas, faz parte do cotidiano daque-
les que habitam as cidades, mas são 
poucas as oportunidades de conversar 
sobre sua adequação às necessidades 
de seus moradores e transeuntes, 
assim como espaços para questionar 
as estruturas existentes e propor novas 
configurações, derivadas de desejos e 
intenções de suas comunidades.

A 11ª Bienal de Arquitetura, intitulada 
Em Projeto, propõe uma discussão 
pública a respeito dos caminhos da 
arquitetura e do urbanismo nas metró-
poles contemporâneas, se delineando 
como uma plataforma para projetos 
coletivos de cidade. O ato de projetar, 
fundamental às práticas dos profissio-
nais encarregados de propor espaços 
públicos e privados, é colocado em 
questão e, acima de tudo, apresentado 
como possível ação colaborativa. Essa 
reunião de saberes coletados em diver-
sos pontos geográficos de São Paulo, 
onde acontecerão as atividades dessa 
edição da Bienal, formará um corpo de 
propostas vinculadas à qualificação, 
edição, aos usos, ocupações e possíveis 
transformações da cidade.

Com a Bienal de Arquitetura, reali-
zada em parceria com o Instituto de 
Arquitetos do Brasil - Departamento 

São Paulo, o Sesc acredita dar con-
tinuidade às suas ações educativas 
vinculadas às discussões e às reflexões 
sobre as cidades contemporâneas,  
fortalecendo o debate a respeito das 
potencialidades de propostas comuni-
tárias na construção de outras formas 
de urbanidade. 

Bienal de Arquitetura
Sesc São Paulo
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Imaginário da Cidade
Equipe 11ª Bienal

O imaginário pode se referir a algo 
que não é real, àquilo que é fictício ou 
criado pela imaginação. O imaginário 
urbano, no entanto, mais do que algo 
que somente poderia existir na imagi-
nação, para além de qualquer coleção 
de imagens, refere-se ao conjunto de 
registros de momentos, de ‘conteúdos 
vividos’. Como tais, nos oferecem outros 
olhares, transformam percepções, 
revelam experiências urbanas, formas 
de vivenciar a mesma cidade e inspiram 
reflexões acerca da vida na cidade e 
na coletividade. O imaginário urbano 
materializa-se a partir da reunião de uma 
constelação de ações, pois entende-se 
que o espaço só se torna um ‘lugar’ a 
partir de seu componente performativo: 
são a vivência e a experiência de um 
espaço que constroem a percepção dele.

Que experiências do cotidiano, per-
cepções espaciais e situações urbanas 
têm o poder de dar outros sentidos ao 
espaço urbano? Como engajar os cida-
dãos em um processo de construção 
de um imaginário urbano, necessa-
riamente inclusivo e colaborativo?

A 11ª Bienal de Arquitetura de São 
Paulo, a partir de um de seus eixos de 
pesquisa e intervenção, Imaginário da 
Cidade, tem o objetivo de pensar essas 
questões e dar visibilidade a percepções 
espaciais, ações pontuais, experiências, 
situações e imaginários urbanos pro-
duzidos cotidianamente por diferentes 
agentes na cidade de São Paulo.

Para tanto, faz-se fundamental 
chamar, envolver e dar voz àqueles que 
reconhecem realidades urbanas de seu 
entorno e compor, com estes, registros 
de formatos distintos, prestigiando e 
potencializando os ‘espaços banais’ da 
cidade. São lembranças, experiências, 
símbolos, ações que transformam a 
experiência do espaço coletivo e as 
formas de expressão cultural, que 
desnudam os muitos imaginários 
urbanos vividos. Trata-se de olhares 
não-técnicos sobre a cidade. Olhares 
que desvendam o outro, o invisível, os 
detalhes, as inúmeras realidades sociais 
construídas e suas táticas para permear 
e representar o espaço urbano. Podem 
se materializar em registros de percur-
sos, práticas de escuta, observação, 
colaboração, denúncia, produção de 
cartografias sociais, ações experimen-
tais, corpografias, fotografias, vídeos, 
entre outros. Uma vez relacionadas, 
estas obras desvelam diferentes pers-
pectivas sobre o território projetado, em 
diversas formas de leitura e expressão. 

A exposição Imaginário da Cidade 
apresenta a compilação realizada pelo 
Observatório da Bienal e trabalhos 
selecionados por meio de uma chamada 
aberta. Ao explorar os imaginários por 
diversas perspectivas, pretendemos 
agenciar encontros e diálogos entre 
diferentes atores e reconhecer novos 
recortes e formas de viver e apreender 
o território.
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Utilidade Pública
Equipe 11ª Bienal

A exposição Utilidade Pública se 
debruça sobre arquiteturas que visam 
a transformação, a adequação e a 
qualificação do espaço urbano aos 
usos do cotidiano, junto a inúmeros 
outros agentes envolvidos na copro-
dução da cidade. Na articulação 
com outras disciplinas, saberes 
e experiências em alinhamento, 
ampliam-se as oportunidades para 
a ação do arquiteto, particularmente 
em resposta às demandas urgentes.

Ao discutir a utilidade pública da 
arquitetura, convidamos os arquitetos, 
urbanistas e técnicos da cidade a pensar 
sobre a natureza do viver urbano.

Para tanto, enfocamos a discussão 
sobre formas de editar e transformar 
a cidade, por meio da realização do 
projeto em suas inúmeras frentes de 
ação. Busca-se lidar explicitamente 
com um arcabouço de instrumentos 
e ferramentas relacionados à escuta, 
observação, experiência, edição, uso, 
ocupação e desenho urbano, entre 
tantos outros. Resultam práticas em 
formato de construção-teste, proto-
tipagem, processos participativos, 
manual, manifesto, entre outros, cujo 
conteúdo com frequência é apresentado 
de formas que facilitam o comparti-
lhamento, ou ainda, cujo conteúdo 
propõe repensar modos de ação que 
possam, eventualmente, informar novos 
instrumentos urbanos de regulação e 
desenho, rascunhos de lei, ferramentas 

e modelos de observação, cartografia e 
mapeamento, modelos experimentais 
ou alternativos de gestão, entre outros.

Ao pensar a utilidade pública da 
arquitetura, situamos alguns desafios 
colocados por essa proposta. Importa 
reposicionar o arquiteto frente à 
coletividade e fomentar a tomada 
de consciência coletiva a partir da 
ação; valorizar as referências locais 
da arquitetura, das artes e da cultura 
histórica e popular do país; fomentar 
uma prática de projeto que aproxime o 
desenho ao lugar que ele propõe; dar 
visibilidade à atuação de grupos que 
lidam com questões relacionadas aos 
direitos humanos e sua relação com o 
espaço urbano; defender a valorização 
equânime dos diferentes saberes. 
Finalmente, nos parece fundamental 
democratizar o acesso ao conhecimento 
de arquitetura e ampliar as formas de 
atuação do arquiteto a partir da colabo-
ração com outras disciplinas e saberes.
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Devires do Brasil: Cartografia 
de um Imaginário daqui
Equipe 11ª Bienal

Cartografias são formas de representa-
ção física e desempenham importante 
papel na compreensão de realidades 
sociais, econômicas, históricas e 
culturais. Para além do mapa enquanto 
produto, a cartografia como prática 
compreende a concepção, a divulgação, 
a representação e a utilização, e todo 
o processo relativo à sua produção. 
Tanto em manifestações históricas, 
quanto em reflexões acerca do presente, 
cartografias configuram-se como 
um campo complexo que se debruça 
sobre geografias não estáticas e 
paisagens em constante mudança.

Nesta exposição, interpretamos a 
cartografia como ferramenta de registro 
de processos de mudanças constantes, 
reconhecida em discursos e práticas 
do campo da arquitetura e dos estudos 
urbanos, que transformam relações, 
promovem agenciamentos, vivências, 
práticas no espaço, provocam outras 
perspectivas e pontos de partida. 
É essa interpretação que nos leva a 
atribuir à cartografia formatos distintos 
como cartas, manifestos, artefatos, 
ensaios fotográficos, vídeos, desenhos, 
registros de incursões e documen-
tação de situações experimentais.

A exposição “Devires do Brasil: car-
tografia de um imaginário daqui” reúne 
obras históricas em paralelo a propostas 
contemporâneas, todas desenvolvidas 
no país. A partir desses apontamentos, 
a exposição revisita discursos da história 

da arquitetura sobre o ‘fazer’ no contexto 
da construção de um imaginário bra-
sileiro. Propõe desvelar práticas atuais 
no campo do desenho alinhadas a esse 
arcabouço de referências e abordagens, 
apresentando outro posicionamento 
do arquiteto frente à coletividade, 
reconhecendo seu lugar de fala e a 
sua capacidade de trocar, intermediar 
e aprender com outros contextos.

O mapeamento apresentado permeia 
imaginários que expressam ideias, 
formas de ação e uso, técnicas e cola-
borações diretamente conectados ao 
território, sua diversidade cultural e 
social, resgatando vozes e percepções 
que contribuem e se articulam às 
práticas contemporâneas. Entre expe-
dições, encontros, cartas, falas e outros 
processos de documentação, esta 
exposição traz outras práticas do fazer 
arquitetônico vinculado a um lugar que é 
comum, situacional, relacional e plural.

Não se trata de narrar acontecimentos 
históricos ou de consagrar métodos 
para uma forma de ação contemporâ-
nea. Ao examinar as formas de ação 
e reflexão, com apoio em referências 
históricas e contemporâneas, falamos 
sobre uma ‘história do presente’ - de 
debate, de resistência, de criação e 
de transformação -, que permite a 
crítica do momento vivido e o reco-
nhecimento de um imaginário daqui.

Observatório
Equipe 11ª Bienal

Em projeto – título e mote da 11ª Bienal 
de Arquitetura de São Paulo – insinua 
um olhar atento sobre os processos de 
pesquisa, elaboração e construção das 
cidades. Refere-se ao espaço urbano 
como uma construção em andamento e 
em constante transformação. Optando 
por não eleger temas predeterminados, 
iniciamos o percurso desta edição 
com a construção de uma plataforma 
de pesquisa e mapeamento, a qual 
chamamos de Observatório da Bienal, 
em que foram documentadas formas 
de coprodução do espaço urbano 
e as ferramentas utilizadas nessa 
realização. Identificamos no território 
ações responsáveis por transformar 
a experiência urbana, que pautaram 
o desenvolvimento da pesquisa da 
Bienal em seus dois eixos: Imaginário 
da Cidade e Utilidade Pública. 

O trabalho realizado no Observatório 
nos mostrou que a busca pela participa-
ção cidadã nas decisões e ações diretas 
na cidade tem ganhado maior visibilidade 
e presença, especialmente com as redes 
sociais e, junto a estas, o compartilha-
mento de diversos imaginários urbanos. 
Estes, por sua vez, apontaram para uma 
construção mais inclusiva, desvelando 
um arcabouço de práticas e aborda-
gens diversas e complementares aos 
projetos e planos urbanos tradicionais. 

Uma vez consolidado, o Observa-
tório atua como base de referência da 
11ª Bienal. É suporte para a pesquisa 

e curadoria, ao mesmo tempo que é 
arquivo, compilação e organização de 
temas presentes nas principais discus-
sões urbanas em São Paulo, no Brasil 
e no mundo. Reunimos continuamente 
ferramentas de reconhecimento, leitura 
e escuta, mas também suportes que 
ambicionam a realização e a transforma-
ção espacial, como recursos legislativos 
e políticas públicas que podem amparar 
pequenas iniciativas, aparatos que 
facilitam a organização coletiva, formas 
alternativas de financiamento, manuais 
e roteiros, plataformas abertas, fabrica-
ções digitais, e outros meios de editar 
e intervir diretamente na cidade.

O Observatório reconhece ações 
pontuais que estrategicamente apontam 
para possibilidades de transformação 
efetiva da metrópole contemporânea. 
Uma vez compartilhadas com o público, 
elucidam outros caminhos para a prática 
da arquitetura, mirando a propagação 
desse conhecimento. Por esta trajetória 
o Observatório se estrutura como 
legado da Bienal ao contribuir com a 
produção contemporânea, sua articu-
lação e pertencimento social e cultural, 
coletivizando o acesso e o debate 
sobre a construção da cidade e seu 
contínuo processo de transformação.
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Biblioteca
Equipe 11ª Bienal

A Biblioteca, assumindo seu formato 
mais evidente, configura-se como uma 
grande coleção de livros. Aqui, apre-
senta-se como uma forma de raciocinar 
sobre os possíveis formatos de arquivo 
e encontra na Bienal um outro propósito: 
receptáculo desenhado para receber 
coleções de arquiteturas, leituras, 
registros, propostas e experiências.

A Biblioteca da Bienal nasceu como 
um segmento deste grande arquivo 
em construção – uma compilação de 
livros e publicações que se somam ao 
repertório da Bienal. Valorizamos o livro 
enquanto objeto tangível, sobretudo 
por sua capacidade de documentar 
processos sem restringi-los ou sim-
plificá-los em um único registro. 

O acervo apresentado disponibiliza 
materiais, conteúdos e debates para 
um público amplo e contribui para a 
construção de conhecimento sobre as 
diferentes formas de observar, mapear, 
representar, editar, construir e fazer 
a cidade. Os trabalhos apresentados 
abordam a diversidade do fazer arqui-
tetônico, atravessando pluralidades 
culturais, versatilidades técnicas, 
multiplicidade de materiais e recursos, 
e ainda, possibilidades de usos. 

Provenientes de mapeamentos 
realizados pelo Núcleo de Conteúdo 
da 11ª Bienal e das chamadas abertas, 
estes trabalhos são fruto de diversas 
mãos, capazes de não apenas retratar 
inovações no campo, mas de abrir 

espaço para outras vozes, perspectivas 
e saberes. A Biblioteca reúne uma 
variedade de conteúdos e formatos que 
permeiam os eixos de pesquisa, também 
presentes em exposições desta edição 
da Bienal de Arquitetura: Imaginário 
da Cidade e Utilidade Pública.

Disposta em suportes para livros e 
outras coleções, a Biblioteca possi-
bilita ao visitante explorar materiais 
que vão do contexto acadêmico ao 
empírico, elucidando várias perspec-
tivas. A Biblioteca é um espaço para 
ser vivido. Um convite à leitura e ao 
encontro com outras narrativas.
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casa do povo
Basemóvel – que recebeu uma série 
de ações – e exposição Cumbica.

Exposições em 
Espaços Parceiros

ocupação 9 de julho
Exposições – A arquitetura da 
apropriação e Lutar, ocupar, resistir –, 
Lançamento da Cozinha e Marcenaria da 
Ocupação 9 de Julho e programação de 
fim de semana.

apartamento fica - fundo imobiliário 
comunitário para aluguel
Lançamento do primeiro apartamento – 
aberto à visitação – e programação aos 
sábados.

situ #7 
Intervenção Errata, de Ana Dias Batista, 
na sétima edição do projeto Situ, na 
Galeria Leme.

Legado
Equipe 11ª Bienal

Para além da temporariedade e fuga-
cidade próprias do evento, esta Bienal 
propôs seu desenvolvimento com 
vistas ao fomento da pesquisa e inves-
tigação – com atenção à coletivização 
do acesso e debate sobre iniciativas 
de transformação urbana –; e ações 
com potencial para continuidade e 
desenvolvimento para além do evento – 
apresentadas, iniciadas ou alavancadas 
por meio da participação na Bienal.

A construção do legado da 11ª Bienal foi 
estruturada em duas frentes: uma inves-
tigativa, concluída em seu Observatório 
e em suas exposições, todas concebidas 
como arquivos de formatos diversos; 
e outra propositiva, caracterizada pela 
organização de Ações em distintos 
formatos e por toda a cidade. Este 
legado fundamenta ainda nosso ques-
tionamento sobre o próprio lugar de uma 
Bienal de Arquitetura: reconhecemos a 
vocação histórica deste evento em São 
Paulo como um espaço para falar dos 
desafios daqui, dentro de um contexto 
internacional. Para além disso, a Bienal 
enquanto plataforma sugere um espaço 
permanente de reflexão, um lugar a 
partir do qual podemos falar de nossas 
formas de praticar a arquitetura e das 
formas de se viver em nossas cidades. 

O raciocínio por trás dessas premissas 
ambiciona garantir que os recursos 
utilizados não se restrinjam a uma expo-
sição, mas tenham utilidade pública, 
cumprindo também uma função social. 

Para tanto, o Estúdio Bienal trabalhou 
para que o conteúdo produzido fosse 
sistematizado e publicizado em formato 
aberto e gratuito. Além disso, a partir 
do contato com grupos, definiu-se 
que os recursos disponíveis para a 
realização de ações durante o evento 
seriam concedidos prioritariamente 
a coletivos situados à margem dos 
recursos e das instâncias decisórias, 
com frequência situados fora das áreas 
centrais da cidade. Com isso, preten-
de-se valorizar a participação de atores 
que tradicionalmente não são reconhe-
cidos como coprodutores da cidade, 
convidando-os a contribuir ao debate 
sobre a experiência do espaço urbano. 

A Bienal foi proposta enquanto pla-
taforma aberta e como um lugar de 
articulação de distintos saberes, o que 
se materializou no formato proposto: 
rompendo com o formato tradicional 
com foco expositivo. Finalmente, a partir 
de uma série de parcerias pontuais, 
buscamos iniciar projetos que fossem 
continuados, mirando a estruturação de 
processos, procedimentos ou estruturas 
resilientes na cidade. Em sua etapa final, 
propusemos que os suportes expositivos 
fossem compartilhados entre partici-
pantes do evento, de maneira a distribuir 
os recursos materiais preparados para 
o evento entre grupos participantes.
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O olhar atento a formas de coprodução 
do espaço nos permite identificar uma 
constelação de atividades e atores para 
os quais a participação ativa, e em rede, 
é uma condição. Com frequência, trata-se 
ainda de uma realidade que potencializa 
e transforma os espaços coletivos.

Para articular esta conjuntura em um 
projeto único e abrangente, a 11ª Bienal 
adotou um formato que extrapola o 
entendimento deste evento como uma 
única e grande exposição realizada 
dentro de um espaço protegido, e busca, 
em vez disso, se inserir e estar por toda a 
cidade. Para tanto, propôs a construção 
de Satélites, módulos móveis de 3 x 2 
metros que se deslocam para lugares 
que nem sempre recebem a devida 
atenção por parte dos arquitetos, mas 
onde a cidade está sendo feita. O intuito 
não se resume em levar projetos prontos, 
mas em observar, escutar, aprender, 
trocar, e eventualmente encontrar 
outras formas de colaboração. Trata-se 
também de convidar o público a uma 
vivência de arquiteturas experimentais, 
móveis e táteis que se propõem a 
lidar com temas contemporâneos.

Os Satélites permitem que a Bienal 
percorra a cidade. Deslizam sobre rodas, 
não se instalam permanentemente em 
nenhum lugar. Uma vez instalados, 

Satélites  
da 11ª Bienal 
de Arquitetura  
de São Paulo 

marcam graficamente o espaço onde 
estão e criam um lugar, uma situação 
que abre oportunidades para encontros, 
trocas e aprendizados. Os Satélites 
funcionam como elementos articula-
dores em três níveis: dão visibilidade à 
atuação da Bienal no território; apre-
sentam a documentação de processos 
e ações fomentados por ela; recebem 
atividades cujos formatos podem incluir 
conversas, debates, saraus, apresenta-
ções, projeções, oficinas, performances, 
ações experimentais entre outras. São 
motores de interação, convívio e diálogo.

Durante a Bienal, dois Satélites 
percorreram a cidade, instalando-se 
nas unidade do Sesc Campo Limpo, 
Osasco, Itaquera e Parque Dom Pedro II.
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53 Ações da 11ª Bienal



introdução53 ações

Apresentamos aqui 53 ações realizadas na cidade de 
São Paulo de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. 
Como num inventário de práticas, seguindo o raciocí-
nio do Observatório da Bienal, apresentamos muitas 
frentes de atuação de não arquitetos e do arquiteto na 
coprodução da cidade, junto a outros agentes.  

A 11ª Bienal se estruturou por meio da articulação de 
uma série de ações organizadas em seu território, e a 
um projeto comum e exposição. O projeto viabilizou-se 
a partir de parcerias firmadas com inúmeros agentes, 
atuantes em distintas frentes de atuação no desenvol-
vimento urbano, por toda a cidade. Muitas vezes, as 
ações, ao invés de eventos criados especificamente 
para a Bienal, são momentos e situações desdobrados 
de projetos e iniciativas que já existem na cidade. 
Em muitos destes momentos, as ações consistiram 
em uma oportunidade de troca entre o arquiteto e 
outros agentes espaciais. 

Cada uma destas ações espacializam na escala local 
questões sobre formas de coprodução urbana, enfo-
cando a construção do ‘lugar’.

foto Cortesia dos autores/π (pi) microtopia = 1km
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Atos Gráficos: Táticas para 
a Construção de Identidades 
Visuais na Cidade
Julia Masagão, Valentina Soares 
e Nadezhda Mendes da Rocha

ferramenta Oficina que visou explorar a ideia de 
identidade visual expandida para o ambiente urbano, 
promovendo discussões e experimentações sobre 
apropriações gráficas no campo da arte, arquitetura e 
política. A concepção e os produtos gráficos (visuais e 
táteis) desta atividade se materializaram numa prática 
de atuação gráfica de autoria coletiva, para a caminha-
da por São Paulo proposta pela 11ª Bienal.
data 12 a 15 de setembro de 2017
lugar Sesc Campo Limpo

localização 
eixo 
tipo

foto Fotocoletivo DiCampana /José Cícero da Silva

são paulo
imaginário da cidade
performance gráfica

a001
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ferramenta Intervenção urbana temporária no 
pavimento rodoviário do bairro de Santana, que visa 
sensibilizar a população para a questão da segurança 
viária, demonstrando através da pintura a possibilidade 
de outros usos do espaço da rua para atividades 
coletivas. A ação foi proposta na Zona Norte de 
São Paulo, bairro que tem alto fluxo de pedestres, 
três estações de metrô, mas privilegia o espaço 
do transporte sobre rodas ao espaço do pedestre, 
como ocorre na maioria dos espaços da cidade, 
apresentando alto número de atropelamentos.
data 16 de setembro de 2017
lugar Esquinas das Ruas Dr. César com Rua Salete 
e Voluntários da Pátria com Leite de Moraes

Intervenção em Santana:  
Demarcação Zona 40
Instituto de Políticas de Transporte 
e Desenvolvimento (itdp Brasil)

localização 
eixo 
tipo

são paulo
utilidade pública 
ação teste  

a002

foto itdp/Ankita Chachra
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ferramenta Por meio de uma residência, propõe-
se investigar o processo de transformação da argila 
em cerâmica com base em seu uso tradicional, 
registrado em uma viagem de estudos ao Espírito 
Santo. O trabalho enfoca o valor cultural deste 
processo, reconhecendo a cerâmica a partir de sua 
tradição culinária. A matéria-prima é transformada em 
utensílios de cozinha, que fabricam refeições a serem 
compartilhadas pelos participantes numa experiência, 
encontro e troca de saberes.
data de 30 de setembro a 15 de outubro de 2017
lugar Vila Itororó Canteiro Aberto 

Fire Kitchen 
(Cozinha de Fogo)
Johanna Dehio, Mascha Fehse e David Moritz

localização 
eixo 
tipo

são paulo
imaginário da cidade
arquitetura vernacular

a003

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Oficina colaborativa desenvolvida com 
imigrantes que buscou integrar discursos e saberes 
a partir da atividade de pintura em tecidos, propondo 
uma integração incremental que resultou em uma 
intervenção gráfica em espaços de alta circulação de 
pessoas – nas estações do metrô de São Paulo e da 
cptm – com o objetivo de dar voz e visibilidade à fala 
do imigrante, colocando em pauta a discussão das 
fronteiras invisíveis presentes na cidade, sejam elas 
culturais, sociais ou econômicas.
data 16 de outubro a 15 novembro de 2017
lugar Estações Barra-Funda, República, Sé, Brás, 
Tatuapé e Itaquera

Fronteira Livre
Alexander Eriksson Furunes, Goma Oficina 
Plataforma Colaborativa
*Em parceria com cami (Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante), Lucy 
Bullivant, Metro de São Paulo, cptm e dafam (Diretório Acadêmico da 
fau-Mackenzie).

localização 
eixo 
tipo

são paulo
imaginário da cidade
processo participativo

a004

foto Lauro Rocha/Goma Oficina
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ferramenta Oficina que convida interessados a 
colocar a mão na massa, com o objetivo de construir 
um parque infantil, buscando aproximar conhecimentos 
frequentemente distanciados por barreiras sociais e 
culturais. Nas trocas de proficiências, os participantes 
dialogam com construtores locais e desenham junto 
com os moradores, abordando os conflitos existentes e 
colocados pelo próprio lugar.
data 14 e 15 de outubro de 2017
lugar Comunidade do Morumbizinho, Associação 
Fenix - Rua Morro das Pedras 165, Jardim São Francisco

A Construção 
Coletiva do Espaço
Estúdio Cruz

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
ação experimental

a005

foto Cortesia dos autores
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ferramenta A BaseMóvel é uma estrutura física e 
política de ativar diálogos e proporcionar atividades, 
foi idealizada pelo artista e desenhador gráfico, Vitor 
Cesar, em conjunto com alguns alunos, arquitetos e 
artistas, para o Projeto Contracondutas da Escola da 
Cidade. Fisicamente é uma estrutura que oferece ao 
público o uso como mesas e bancos para oficinas, 
tablados e palcos para apresentações, encenações e 
performances, mirante para a observação à distância, 
encosto para o descanso etc.
data 14 e 15 de outubro de 2017
lugar Casa do Povo 

BaseMóvel
Escola da Cidade, Projeto Contracondutas, 
Vitor Cesar e outros

localização 
eixo 
tipo

são paulo
imaginário da cidade
plataforma aberta

a006

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Ação que promove a discussão a 
respeito do racismo em cidades no Brasil, na qual 
negros se reencontram, se unem e se abraçam 
como forma de demonstração de luta e resistência 
às violências do cotidiano. Funciona também como 
ferramenta de medição (contagem) de negras e negros 
em diversos espaços, questionando as posições 
espaciais socioeconômicas e permitindo visibilizar 
a quantidade de pessoas negras que transitam 
entre espaços elitizados (historicamente ocupados 
majoritariamente por pessoas providas de privilégios, 
eurobrasileiros, brancos) e periferia.
data 28 de outubro de 2017
lugar Sesc Parque Dom Pedro II

#UmAbraçoNegro
Coletivo Asili

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
imaginário da cidade
performance

a007

foto Fotocoletivo DiCampana /José Cícero da Silva
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ferramenta Oficina de mapeamento de um espaço 
público simbólico para a cidade de São Paulo que se 
propõe a produzir uma cartografia afetiva da avenida 
Paulista, localizando em um grande mapa móvel os 
percursos e relatos de quem faz esta praça provisória 
acontecer, como misto de ocupação, lazer e exercício 
de cidadania.
data 29 de outubro de 2017
lugar Av Paulista, 900 (em frente ao Edifício Gazeta)

Places en Relation 
(Lugares em Relação)
Ruedi Baur, Rico Lins e Kiko Farkas

localização 
eixo 
tipo

são paulo
imaginário da cidade
cartografia

a008

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Seminário na Ocupação 9 de Julho, 
convidou o público a ter uma vivência do cotidiano deste 
edifício, conhecer o trabalho realizado pelo movimento 
por moradia, pensar na dimensão social da arquitetura e 
repensar o imaginário das ocupações na metrópole.
data 13 e 14 de novembro de 2017
lugar Ocupação 9 de Julho

Lutar e Resistir, 
Ocupar e Morar
Parceria entre Het Nieuwe Instituut 
e Ocupação 9 de Julho

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
seminário

a009

foto Fotocoletivo DiCampana /Léo Britto
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ferramenta Mutirão aberto em espaços livres 
e residuais do Morro do Alemão, no qual agentes 
urbanos locais e a equipe da fau ufrj põem a 
mão na massa para produzir espaços, visando ao 
benefício direto dos moradores e a uma arquitetura 
mais democrática. A ação tem um caráter de luta e 
resistência, é um esforço para que não se permita 
retroceder nas conquistas urbanas para favelas.
data 15 a 20 de novembro de 2017
lugar Complexo do Alemão, Rio de Janeiro

Micro Intervenções
Turma de Projeto de Urbanização 
Alternativa da fau ufrj

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
mutirão

a010

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Projeto de urbanismo tático, incluindo 
inúmeras oficinas, que compreende seu objeto de 
estudo, o Parque da Aclimação, como um aparelho 
público de gestão do bem comum, algo além de seu 
limite administrativo e, a partir dessa identificação, 
propõe uma ampla programação de atividades com 
diversos agentes e contribuições, com impactos físicos 
no ambiente construído e imateriais.
data novembro e dezembro de 2017
lugar arredores do Parque da Aclimação

Microtopias
π (pi) microtopia = 1km

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
ação experimental

a011

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Investigação sobre a relação entre os 
cidadãos e a administração pública em São Paulo. 
A equipe estudou as formas de gestão local, a relação 
entre os moradores e o poder público, o problema dos 
córregos urbanos e também as histórias, memórias e 
tradições do bairro. A partir de encontros e conversas 
abertas realizadas onde residem os moradores, 
propõe-se aproximar a sociedade civil de questões 
relacionadas à gestão pública do espaço.
data 6 e 11 de novembro de 2017
lugar Universidade São Judas, São Paulo

Tô Explicando 
pra te Confundir 
Grupo de Pesquisa em Gestão do Espaço 
Urbano da Universidade São Judas

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
processo participativo

a012

foto Cortesia dos autores
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ferramenta O Parque Aquático Móvel dá visibilidade 
a uma forma de se pensar a urbanização de nossas 
cidades, que impermeabiliza o solo para construção 
de garagens e descarta imensos montantes de 
águas limpas do lençol freático. O projeto reutiliza 
essas águas de forma lúdica, fomentando uma nova 
experiência de estar e ocupar a cidade, que serve de 
convite para lançar um outro olhar para a presença e 
abundância de água corrente na cidade.
data 2 e 16 de dezembro de 2017, 21 de janeiro de 2018
lugar Rua Estevão Barbosa x Travessa João Matias

Parque Aquático Móvel
(se)cura humana 

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
imaginário da cidade
intervenção urbana

a013

foto Cortesia dos autores



11ª bienal53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Intervenção que convida os participantes 
a um novo olhar para a cidade, comparando seu 
passado e presente a partir de elementos urbanos 
e sutilezas encontradas em situações urbanas 
escolhidas, registradas em oficinas de lambes e 
fotografia. O registro fotográfico de uma situação 
e aplicação da foto como lambe no local apresenta 
uma perspectiva sobre sua leitura enquanto lugar. 
data 25 de novembro de 2017
lugar Sesc Parque Dom Pedro II

Perceba-se (puder)
Grupo Espaço Ponto 

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
imaginário da cidade
ação gráfica

a014

foto Cortesia dos autores



11ª bienal53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Ação desenvolvida a partir de quatro 
encontros para discutir as formas de apropriação do 
espaço urbano, trazendo como eixo “o território, a 
mobilidade e a educação”.
data 02, 09 e 16 de dezembro de 2017
lugar Sesc Parque Dom Pedro II

Provocando Cidades
Ape - Estudos em Mobilidade

localização 
eixo 
tipo

são paulo  
utilidade pública
conversa

a015

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Plantio de árvores de espécies nativas da 
Mata Atlântica em área pública para criação de espaço 
de estudo ambiental, convívio e sombreamento para o 
ateliê de artes e atividades comunitárias da escola Emei 
Chácara Sonho Azul.
data 25 de novembro de 2017
lugar Emei Chácara Sonho Azul, Vila Calu, São Paulo

Revitavilla II
Amigos do Fundão, com coordenação de 
Vera Santana Luz, Antonio Fabiano Junior e 
outros professores da fau puc-Campinas

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
ação experimental

a016

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Intervenção coordenada entre coletivos 
e agentes atuantes na Zona Leste de São Paulo 
chama atenção para a produção cultural da região e 
na Okupação Coragem, espaço criado por coletivos e 
que resiste à escassez de espaços públicos e culturais 
de qualidade na cohab. A ação realizada estimula 
a ocupação comunitária dos espaços públicos de 
diferentes formas e fortifica atuações culturais 
elaboradas justamente pela reunião de coletivos num 
mesmo espaço de debate.
data 26 de novembro de 2017
lugar Av. Nagib Farah Maluf, s/n - Conjunto 
Residencial Jose Bonifacio

Ocupa cohab ii
Ocupa cohab ii em parceria entre Coletivo 
Coletores, Coletivo NoBatente, Love ct, 
c.o.r.a.g.e.m e Quebrada Instrumental e 
outros coletivos da Zona Leste de sp

localização 
eixo 
tipo

são paulo 
utilidade pública
intervenção urbana

a017

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta A partir de uma caminhada coletiva, 
um grupo de mulheres identifica espaços onde elas se 
sentem mais vulneráveis ou menos seguras na cidade. 
A partir desta cartografia lança-se um entendimento 
sobre elementos urbanos como iluminação, passeio 
público, muros e barreiras visuais, buscando entender 
o tipo de experiência urbana influenciada por eles. 
Trata-se ainda de um ato de mulheres para pedir mais 
segurança para as ruas e espaços públicos da cidade, 
pleiteando por mais atenção ao que concerne Iluminação 
e transporte público, educação, moradia e policiamento 
de qualidade, com base em sua própria leitura e vivência.
data 25 de outubro de 2017
lugar Heliópolis, São Paulo

Cidades Seguras 
para Mulheres 
ActionAid

localização 
eixo 
tipo

são paulo
utilidade pública
cartografia

a018

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Oficina realizada em parceria com o 
Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel, que teve 
como objetivo discutir e refletir sobre o aluguel social 
com foco em uma unidade habitacional de 40 m2, a ser 
ocupada posteriormente por moradores de diferentes 
perfis. A unidade ficou em exposição durante a Bienal 
e o grupo trabalhou com o espaço de forma lúdica, 
pensando em cenários possíveis explorados a partir de 
projeções simuladas no espaço e revelando números 
alarmantes sobre a relação entre propriedade privada e 
direito à moradia.
data 9 a 12 de dezembro de 2017
lugar Apartamento fica

Oficina fica
fica + Nieuwe Institute

localização 
eixo 
tipo

a019 são paulo
utilidade pública
oficina

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Intervenção artística que teve como 
objetivo promover encontros e estabelecer relações 
participativas entre a comunidade. O grupo leve 
propôs uma expedição no entorno do Sesc Campo 
Limpo consultando sobre as possibilidades da 
comunidade oferecer e realizar trocas de serviços, 
doações e saberes: “alhos por bugalhos”. A coleta 
realizada foi disponibilizada à própria comunidade 
tanto através de uma exposição como de material 
gráfico registrando a experiência.
data 11 e 12 de dezembro de 2017
lugar Sesc Campo Limpo 

Expedição Urbana: 
Alhos e Bugalhos
Grupo leve

localização 
eixo 
tipo

a020 são paulo
utilidade pública
caminhada e intervenção

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Caminhada pela favela de Paraisópolis, 
zona sul de São Paulo, realizada com o objetivo de 
incentivar um olhar mais atento para as diferentes 
formas em que a arquitetura se dá na cidade informal. 
Propõe-se uma reflexão sobre a arquitetura com 
base na construção realizada por moradores locais 
e intervenções promovidas por organizações ou 
profissionais para gerar melhorias habitacionais.
data 11 de novembro de 2017
lugar Favela de Paraisópolis 

Entre Cidade Informal 
e Cidade em Formação
Urbz

localização 
eixo 
tipo

a021 são paulo
utilidade pública
caminhada

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Ação da rede PermaPerifa que convidou 
os participantes a construírem a nova sala do núcleo 
de permacultura dentro do espaço cita, no bairro do 
Campo Limpo. O desenvolvimento do projeto foi feito 
em três etapas: planejamento, execução e mostra. 
A rede PermaPerifa busca fomentar atividades e 
intervenções comunitárias a partir da autogestão, da 
resistência cultural e com o respeito ao ambiente e a 
sociedade presente.
data 11 e 18 de novembro de 2017
lugar Campo Limpo, São Paulo

Oficina João de 
Barro: Ensina-me a 
Trabalhar Passarada
Rede PermaPerifa

localização 
eixo 
tipo

a022 são paulo
utilidade pública
ação

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Apresentação teatral promovida pelo 
Grupo Esparrama que acontece nas janelas de um 
edifício adjacente ao Minhocão, famosa via elevada 
que corta parte do centro de São Paulo e que hoje é 
foco de controversa discussão sobre a criação, ou não, 
de um parque elevado. Os espetáculos promovidos 
pelo grupo exploram o imaginário infantil sobre a 
cidade e o uso das janelas dos edifícios como palco 
pressupõe e catalisa a apropriação do viaduto como 
anfiteatro por parte do público espectador.
data 12 de novembro de 2017
lugar Minhocão

Esparrama pela Janela
Grupo Esparrama

localização 
eixo 
tipo

a023 são paulo
imaginário da cidade
teatro

foto Cortesia dos autores/Sissy Eiko



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Ação proposta pelo grupo Nomads.usp 
que teve como objetivo explorar as dinâmicas urbanas 
do centro de São Paulo – mais especificamente a região 
da República – a partir do registro, processamento e 
difusão de sons e imagens do local. Os dois primeiros 
dias da oficina foram dedicados à captação do material 
audiovisual, posteriormente editado pelos participantes 
e exibido no último dia da ação.
data 13 a 15 de novembro de 2017
lugar Arredores da República, Centro de São Paulo

Centrosp
Nomads.usp

localização 
eixo 
tipo

a024 são paulo
imaginário da cidade
intervenção audiovisual

foto Cortesia dos autores



11ª bienal53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Todos os Nômades é um projeto 
exploratório que propôs uma possibilidade de 
relacionamento entre realidades distintas, através 
dos atos do caminhar, criar, construir e compartilhar 
o espaço público. Consistiu em uma oficina que 
combinou explorações urbanas e a construção coletiva 
de um lugar de intercâmbio destinado a oferecer 
visibilidade aos novos imigrantes da cidade de São 
Paulo e aos envolvidos na questão da sua integração.
data 15 a 19 de novembro de 2017
lugar Teatro de Conteiner da Companhia Mungunzá, 
Rua dos Gusmões

Todos os Nômades
Arquipélagos Urbanos e  
We Are Here Zürich - wahch 

localização 
eixo 
tipo

a025 são paulo
utilidade pública
caminhada

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Projeto Sonora é uma experiência 
de imersão realizada pelo grupo Mambembeat. 
A ação conduziu o público por meio de sons e com 
os olhos vendados, a fim de promover um processo 
de imaginação, fantasia e apreensão de diferentes 
territórios, paisagens e fronteiras. A atividade tem 
como objetivo provocar a reflexão e discussão sobre 
os medos e desejos de cada indivíduo em relação a 
cidade que habita.
data 18 de novembro de 2017
lugar Sesc Osasco

Projeto Sonora
Grupo Mambembeat

localização 
eixo 
tipo

são paulo
imaginário da cidade
ação experimental 

a026

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Intervenção artística proposta do 
grupo Território do Povo que apresentou o processo 
colaborativo de redescoberta e ocupação do terreno 
ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. 
Sócrates Brasileiro. A proposta consistiu na construção 
de um domo geodésico de bambu com o apoio da 
comunidade escolar, promovendo o engajamento e 
o convívio social democrático.
data 11 e 18 de novembro de 2017
lugar Rua Professora Nina Stocco, São Paulo, sp

O Chamado: Domo de Bambu
Grupo Território do Povo

localização 
eixo 
tipo

a027 são paulo
utilidade pública
construção teste 

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Cidade Metafórica é uma oficina que 
propôs o deslocamento a pé pela área em torno do Sesc 
Parque Dom Pedro II, com o objetivo de reposicionar 
os valores atribuídos à cidade, aos espaços e às suas 
múltiplas camadas de memória. A atividade busca 
rever e ampliar a ideia de patrimônio, agregando e 
potencializando a noção de pertencimento e cidadania.
data 18 e 19 de novembro de 2017
lugar Sesc Parque Dom Pedro II

Cidade Metafórica
Eneida Almeida

localização 
eixo 
tipo

a028 são paulo
imaginário da cidade
caminhada

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Visita, encontro e debate sobre o 
processo participativo realizado nos bairros-cota de 
Cubatão – conhecidos pela coesão comunitária e 
pelas transformações realizadas por seus próprios 
moradores. No bairro Cota 200 foi construído um 
pequeno laboratório urbanístico e artístico do Programa 
Serra do Mar, apresentado e debatido pelos urbanistas, 
técnicos-sociais, comunicadores e artistas do projeto 
durante a atividade.
data 22 de novembro e 6 de dezembro de 2017
lugar Bairros Cota, Cubatão - sp

As Cores da Urbanidade
Lorette Coen

localização 
eixo 
tipo

a029 são paulo
imaginário da cidade
processo participativo

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Passeio por ruas do centro de São Paulo 
em que os participantes portavam fones de ouvido 
especialmente criados para amplificar e isolar os sons 
da cidade. Com inspiração em um antigo equipamento 
militar para detectar a presença de aviões no espaço 
aéreo, os fones utilizados nesta atividade alteram a 
percepção sonora e ambiental de quem os porta, 
interferindo na experiência e permitindo a construção 
de uma paisagem sonora aos participantes.
data 22 a 24 de novembro de 2017
lugar Centro de São Paulo

Remaining Observant 
(Passeio Sonoro)
Lauren Tortil

localização 
eixo 
tipo

a030 são paulo
imaginário da cidade
performance

foto Rodrigo Fonseca



11ª bienal53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Ação cuja proposta é um Jogo Puxa 
Papo, um dispositivo de comunicação criado que reúne 
pessoas para conversar sobre as formas de usar e 
ocupar o Centro de Artes da Maré, no Rio de Janeiro, 
através de cartas que estimulam o debate por meios 
visuais e interativos.
data 27 de novembro de 2017
lugar Centro da Maré, Rio de Janeiro

Jogo Puxa Papo
Laboratório de Design e Antropologia da 
Escola Superior de Desenho Industrial da uerj

localização 
eixo 
tipo

brasil 
imaginário da cidade
jogo

a031

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Oficina colaborativa que propõe a 
construção de estruturas abertas para atividades não 
programadas. O projeto utiliza o jogo como modo de 
se realizar o espaço de maneira colaborativa, por meio 
da construção de sistemas baseados em regras e a 
recombinação de junções e módulos, abrindo espaço 
para a emergência de estruturas dinâmicas.
data 2 e 3 de dezembro de 2017
lugar Ocupação 9 de Julho

Micro-Arquiteturas e 
Outros Manifestos Espaciais
Diego Fagundes (nimbu), Erica Mattos (nimbu); 
Paula Franchi; Romullo Baratto (Flagrante lab); 
Ana Pitzer; Larissa Reis; Marllon Morais

localização 
eixo 
tipo

a032 são paulo
utilidade pública
construção teste

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Debate sobre o projeto, o patrimônio 
arquitetônico e a ocupação do espaço do Edifício Wilton 
Paes de Almeida, o “pele de vidro”,  construído em 1961, 
no apogeu da arquitetura modernista no Brasil, pelo 
arquiteto Roger Zmekhol, que recebeu com o tempo 
camadas que a cidade impôs sobre ele – incluindo 
o grafitti, a ocupação por movimentos sociais, sua 
inserção na paisagem do entorno – apresentando-o 
como um híbrido, um abrigo, um manifesto.
data 2 de dezembro de 2017
lugar Sesc Parque Dom Pedro II

Ausência e Território
Ana Mendes

localização 
eixo 
tipo

a033 são paulo
imaginário da cidade
debate

foto Fotocoletivo DiCampana



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta O filme Cidade Queer mostra como 
as pessoas queer vivem, trabalham, compartilham 
e sobrevivem na cidade contemporânea, tendo São 
Paulo como panorama, a partir do olhar interno deste 
grupo, com suas singularidades sociais, culturais 
e sexuais, igualmente interessados em reconhecer 
as bases comuns e em entender contranarrativas 
possíveis. Junto à performance, enquanto realização da 
potência criativa, as duas propostas se complementam 
ao dar voz, visibilidade e protagonismo político à 
individualidade queer. 
data 01 de dezembro de 2017
lugar Galpão Casa 1

Cidade Queer + Mavi 
Veloso/Quase Show
Lanchonete.org, Casa 1, Mavi Veloso

localização 
eixo 
tipo

a034 são paulo
imaginário da cidade
vídeo e performance

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta A ação propõe o encontro e a mistura 
de putas com pesquisadores(as) da cidade e o público 
geral, para se discutir o cruzamento de seus pontos 
de vista. Contou a exibição do documentário “Santa 
Efigênia e Seus Pecados” (Thiago Mendonça); mesa 
de debate “O lugar da prostituição na cidade”, e desfile 
de moda “Invasão Daspu”. À luz do “fenômeno da 
prostituição de rua de travestis e mulheres trans e 
cis ocorre há, pelo menos três décadas, no entorno 
onde se localiza o iab-sp, a ação propõe pensar como 
a arquitetura entende estes lugares de putas, suas 
vidas, seu trabalho, sua segurança”, buscando dar 
protagonismo ao seu olhar cotidiano. 
data 17 de dezembro de 2017  
lugar Instituto de Arquitetos do Brasil (iab-sp)

Mixto Quente: Arquitetura 
Puta na Cidade

localização 
eixo 
tipo

a035 são paulo
imaginário da cidade
debate

foto Fotocoletivo DiCampana/Léu Britto



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta No formato de mutirão, a construção de 
uma barraca móvel com bambu tratado e lona, utiliza 
materiais recicláveis e acessíveis, oferecendo uma 
alternativa para expor os produtos da feira agroecológica 
que acontece mensalmente em frente à Casa de 
Cultura Candearte. A processo de criação e construção 
fomentou um intercâmbio entre a ‘roça’ e a ‘quebrada’, 
no qual a comunidade interage com as agricultoras 
e quilombolas do Vale do Ribeira, aprendendo sobre 
alimentos agroecológicos, agroflorestas, sazonalidade 
de produtos e modos de produção.
data 10 de dezembro de 2017
lugar Casa de Cultura Candearte, Taboão da Serra

Bioconstrução: 
a Barraca Móvel de Bambu 
Horta di Gueto

localização 
eixo 
tipo

a036 são paulo
utilidade pública
construção teste

foto Luiza Strauss



11ª bienal53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Lançamento das Mitológicas, 
publicação que contempla os três primeiros anos de 
trabalhos cosmocoreopolíticos nos Baixios do Viaduto 
Libertas no bairro do Bixiga e apresentação do filme 
que registra as transformações do espaço nesse 
período. Em cortejo o grupo dançou com o Rio do 
Bixiga até o Rio Anhangabaú, ofertando uma dança 
para as almas brincantes.
data 6 dezembro de 2017 
lugar Do Baixo Libertas ao Vale do Anhangabaú

Cortejo Mitológicas
Terreyro-coreográfico

localização 
eixo 
tipo

a037 são paulo
imaginário da cidade
cortejo

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Percurso urbano multimodal que 
questiona e provoca reflexão sobre as formas pelas 
quais nos deslocamos pela cidade. O Percurso Urbano, 
com trajeto percorrido sob as mais variadas formas 
e paradas intermediárias, conectou as bordas ao 
centro da cidade de São Paulo, de modo a questionar 
e ressignificar nossos deslocamentos diários de forma 
crítica e lúdica, em busca de novas terras (cidade) e 
novos frutos (caminhos).
data 26 de novembro; 10 de dezembro de 2017
lugar Praça do Forró até Estação cptm São Miguel 
Paulista; Sesc Itaquera a Sesc Parque Dom Pedro II

MovaCidade: Sobre Rodas, 
Sobre Trilhos, Sobre Pés
Trupe Sinhá Zózima e Eduardo Pizarro

localização 
eixo 
tipo

a038 são paulo
imaginário da cidade
performance

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta A proposta para desenvolvimento de 
um projeto de tratamento local e resiliente das águas 
sanitárias convoca o conhecimento do local e de seus 
habitantes, a interação com especialistas e demais 
atores-chave (incluindo representantes da Sabesp), 
além da interlocução com o poder público em suas 
diversas instâncias com vistas à formulação coletiva da 
proposta. Iniciou-se uma discussão sobre a potencial 
implementação de um sistema de tratamento de água 
incluindo um sistema de filtros naturais e com plantas 
na escala do bairro, testado anteriormente no Sitio 
Burle Marx, no Rio de Janeiro.
data 08 a 15 de dezembro de 2017
lugar Bairro do Sapé e Vila Itororó Canteiro Aberto

Água Paulista
Ooze Arquitetos

localização 
eixo 
tipo

a039 são paulo
utilidade pública
intervenção urbana

foto Fotocoletivo DiCampana/Weslley Tadeu



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Caminhada pela cidade e por seus 
espaços culturais formais e informais apresenta 
iniciativas que transformam a cidade a partir de 
organização local, destacando a relação do pedestre 
com os espaços criados. Saindo do Sesc Itaquera, 
os andarilhos visitaram a Galeria de Grafite a Céu 
Aberto, conheceram o espaço cultural São Mateus 
em Movimento e  participaram de ensaio da Charanga 
do França - que fomenta a arte e música dentro da 
comunidade do Vila Flávia.
data 16 de dezembro de 2017
lugar Satélite Sesc Itaquera até o Espaço Cultural São 
Mateus em Movimento

Um Rolê por São Mateus
São Mateus em Movimento

localização 
eixo 
tipo

a040 são paulo
imaginário da cidade
caminhada

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Compartilhamento de memórias urbanas 
em plataforma web, vivenciando-as em um percurso 
urbano, buscando ativar a memória urbana a partir do 
compartilhamento das experiências dos habitantes 
no território. Os participantes são convidados a 
vivenciar experiências de outras pessoas em realidade 
aumentada através de dispositivos móveis conectados 
na internet, por meio de um percurso urbano. Com 
a ação, espera-se que imaginários urbanos sejam 
configurados de modo empático e participativo e que a 
cidade possa ser redescoberta por meio das memórias 
que a constituem.
data 16 de dezembro de 2017
lugar Nau Interativa

Cidade Aumentada

localização 
eixo 
tipo

a041 são paulo
imaginário da cidade
mapeamento

foto Cortesia dos autores



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Ação experimental no formato de 
performance artística propõe discutir e incentivar a 
produção cultural das periferias de São Paulo, dentro de 
espaços culturais e na rua. A ação proposta pelo grupo 
apresenta o espetáculo urbano “Encruzilhada” através 
de danças inseridas na cultura popular brasileira, 
explorando fronteiras múltiplas com o Hip Hop, a 
atualidade e a ancestralidade. 
data 16 de dezembro de 2017
lugar Sesc Itaquera

Encruzilhada
Fragmento Urbano

localização 
eixo 
tipo

a042 são paulo
imaginário da cidade
performance

foto Luiza Strauss



11ª bien
al

53 ações



11ª bienal53 ações

ferramenta Pensado como uma plataforma de 
produção e pesquisa, promove um diálogo entre arte, 
arquitetura e cidade, como ferramenta para uma análise 
e problematização da urbanidade contemporânea 
como complexa matriz sócio-espacial. O projeto 
convida uma série de artistas Latino-Americanos 
para se apropriarem do espaço exterior do edifício da 
Galeria Leme com obras temporárias e site-specific, 
que se relacionem tanto com a edificação quanto com 
o espaço público contíguo. A sétima edição do Projeto 
situ apresentou o trabalho Errata, de Ana Dias Batista. 
data 20 de novembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018
lugar Galeria Leme

localização 
eixo 
tipo

a043 são paulo
imaginário da cidade
intervenção urbana

foto Filipe Berndt

situ
Bruno de Almeida
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ferramenta Na ocasião da Bienal de Arquitetura, iab-
sp + 11a Bienal lançam o Cineclube iab. Quatro sessões 
foram organizadas para inaugurar uma atividade 
permanente no mezanino do Instituto. Junto com a 
produtora Travessia Filmes a seleção trouxe filmes 
produzidos no Brasil na última década que abordam 
a vida nas cidades brasileiras sob diferentes óticas
data Outubro de 2017 a Janeiro de 2018
lugar Instituto de Arquitetos do Brasil (iab-sp)

Cineclube iab

localização 
eixo 
tipo

a044 são paulo
imaginário da cidade
projeção

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Primeiro encontro de mulheres 
na Travessa Roque Adóglio com a proposta de 
enfrentamento ao assédio, ao feminicídio e de 
reafirmação de que a rua é também lugar por 
direito das mulheres, de articulação entre artistas e 
moradoras do bairro e de fortalecimento de uma rede 
entre as mulheres que têm a rua, a cidade, a passagem 
como ponto de partida. 
data 28 de Outubro de 2017
lugar Travesa Roque Adoglio

Mulheres na Travessa

localização 
eixo 
tipo

a045 são paulo
utilidade pública
ação experimental

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Ensaio fotográfico que retrata as mãos 
de mais de 150 pessoas em posição semelhante à 
de Flora na obra “A Primavera” (1482), de Sandro 
Botticelli, extraindo da simbologia do quadro aquilo 
que parece concernente à cidade, à arquitetura e ao 
urbanismo, em relação à sua interpretação enquanto 
alegoria mitológica da fertilidade florescente do 
mundo. Entende-se a cidade não como algo genérico, 
mas como resultado da organização particular de 
densidades e diversidades daqueles que se engajam, 
se locomovem, se cruzam e usufruem de seu espaço.
data De 28 de novembro a 07 de dezembro de 2017
lugar Escola da Cidade, Sesc Parque Dom Pedro II, 
Ocupação 9 de Julho, iab, Lemni Café

Nós Somos a Cidade
Frédéric Druot

localização 
eixo 
tipo

a046 são paulo
imaginário da cidade
ensaio fotográfico

foto 11a Bienal
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ferramenta Durante sua pesquisa sobre ocupações 
e edifícios apropriados na Holanda, o instituto de 
arquitetura holandês Het Nieuwe Instituut investigou 
a relevância de espaços de reunião e encontro que 
acolhem momentos de organização e processos de 
decisão dos movimentos de ocupação, funcionando 
como o espaço de assembleia. A oficina propôs 
entregar um espaço de encontro para a Ocupação 
9 de Julho: três designers holandeses colaboraram 
com moradores da 9 de Julho, arquitetos e estudantes 
de arquitetura brasileiros para projetar e criar esse 
espaço de assembleia, entregue aos moradores como 
legado da exposição. 
data 4 a 7 de novembro de 2017
lugar Ocupação 9 de Julho

Espaços de Assembleia
Het Nieuwe Instituut, Office ccxd, 
Studio Knol, zus e goaa

localização 
eixo 
tipo

a047 são paulo
utilidade pública
construção teste

foto 11a Bienal
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ferramenta Mutirão de plantio em uma horta 
comunitária no bairro Casa Verde, Zona Norte de São 
Paulo. A atividade, desenvolvida em uma tarde, teve 
como intuito apresentar aos participantes técnicas 
ôrganicas de cultivo, manutenção e colheita de 
alimentos, por meio de uma experiência coletiva em 
uma horta urbana na cidade de São Paulo. A ação 
busca promover a educação alimentar, plantas não 
convencionais e alimentação orgânica.
data 12 de novembro de 2017
lugar Rua Frederico Penteado Júnior, 308, Casa Verde

É Hora da Horta
Lya Porto, Gustavo Nagib 
e Angélica Nakamura

localização 
eixo 
tipo

a048 são paulo
utilidade pública 
ação teste

foto Cortesia dos autores
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ferramenta A Revolta da Lâmpada, nome retirado de 
evento de agressão homofóbica ocorrido em 2010, é 
sobretudo um movimento de afirmação das liberdades 
individuais e da pluralidade em todas as suas 
dimensões, da segurança de caminhar pelas calçadas 
e espaços públicos e da livre expressão do corpo na 
cidade. Dentro da programação de uma manifestação 
festiva, artística e política na cidade - e em formato 
de performance - diferentes bandeiras em defesa 
de grupos minorizados foram fincadas, marcando a 
presença de negras/os, mulheres, lgbti+, pessoas com 
deficiência, povo de santo (religiões de matriz africana), 
entre tantos outros no Largo do Arouche.
data 25 de novembro de 2017
lugar Largo do Arouche

A Revolta da Lâmpada

localização 
eixo 
tipo

a049 são paulo
imaginário da cidade
performance

foto Cortesia dos autores
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ferramenta Jogo de tabuleiro que simula a 
construção do território e permite repensá-lo, a partir 
de narrativas. As pré-existências, diferentes a cada 
partida, são ganchos para as primeiras jogadas. As 
peças são cinco: sujeito, recurso, barreira, conexão 
e acontecimento. O turno de cada jogador funciona 
em duas etapas: um momento de leitura do tabuleiro-
território e uma ação, um projeto, que deve ser 
justificado com uma narrativa coerente com o todo. 
À medida em que o jogo avança, um mapa do lugar 
imaginado é construído, marcando as relações espaciais 
que os elementos da história estabelecem entre si.
data 09 de dezembro de 2017
lugar Sesc Campo Limpo 

Jogo Otrório
Vitor Hugo Pissaia

localização 
eixo 
tipo

a050 são paulo
imaginário da cidade
jogo

foto Cortesia dos autores
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localização 
eixo 
tipo

a051

foto 11a Bienal

ferramenta Espaço coletivo, de fazeres e serviços, 
que incluirá futuramente diversas atividades, entre 
elas, a Cozinha da Ocupação 9 de julho. No térreo à 
rua Martins Fontes - 3ºandar em relação a 9 de julho 
- no contexto da 11a Bienal de Arquitetura, que teve 
a Ocupação 9 de Julho como um de seus Espaços 
Parceiros que receberam parte da programação oficial, 
começou a Cozinha da Ocupação 9 de julho. 
A montagem da Cozinha incluiu as instalações elétrica 
e hidráulica, pias e bancadas além de eletrodomésticos. 
Gerida por um grupo de moradores do edifício, a 
Cozinha catalisou muitas atividades, incluindo mutirão 
inicial, seguido de almoços abertos e eventos. 
data Novembro e dezembro de 2017
lugar Ocupação 9 de Julho

Cozinha Ocupação 9 de Julho
Aparelhamento

são paulo
imaginário da cidade
ação experimental
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ferramenta Encontro intergeracional organizado para 
discutir a educação dentro e fora da escola e os meios 
pelos quais a população pode se unir para garantir 
a melhoria do bairro onde vivem. Com o objetivo de 
provocar e desenvolver consciência territorial, montou-
se recentemente um grande quebra-cabeça com a 
foto de satélite da região, além da edição de um Jornal 
da Escola onde as crianças-repórteres contam sobre 
os espaços dentro e fora da escola, pensando em 
possíveis melhorias. A partir daí, formou-se uma rede 
educativa e cultural relacionada ao desenvolvimento do 
território Pari/Canindé.
data 09 de dezembro de 2017
lugar emef Infante Dom Henrique / Escritora Carolina 
Maria de Jesus

Do Pátio Escolar ao 
Território Educativo
Coletivo Cenários Pedagógicos

localização 
eixo 
tipo

a052 são paulo
utilidade pública
estratégia urbana

foto 11a Bienal
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localização 
eixo 
tipo

a053

foto Cortesia dos autores

ferramenta Exibicão de documentário em sala 
reformada na Ocupação 9 de Julho e conversa por 
Skype com Organizacão de refugiados em Augsburg, 
Alemanha. O filme retrata o cotidiano de refugiados 
recém-chegados ao Brasil que vivem em um edifício 
ocupado com um grupo de sem-tetos, no centro de São 
Paulo. A ação propõe articular o debate internacional 
ao conectar grupos de recém-chegados em diferentes 
cidades do mundo dentro de um evento público.
data 8 de dezembro de 2017
lugar Ocupação 9 de Julho

Era o Hotel Cambridge
Eliane Caffé

são paulo
imaginário da cidade
projeção de filme e skype
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cartografia da 11ª bienal

Neste mapa, que está dividido em 20 
postais codificados conforme o esquema 
ao lado, apresentamos um recorte de 
São Paulo e a geografia da 11a Bienal de 
Arquitetura. Nele, estão marcadas as ati-
vidades públicas que ocorreram ao longo 
da 11ª Bienal, incluindo suas exposições, 
sua caminhada e mais de 50 ações por 
toda a cidade. Suas respectivas legen-
das encontram-se no verso do mapa. As 
ações se somam em uma  ‘constelação de 
situações’, momentos de cocriação urba-
na articulados em rede, por toda a cidade. 
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 Grande Caminhada Urbana
1 Projeto Sonora
2 Satélite: Sesc Osasco
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 Grande Caminhada Urbana
3 É Hora da Horta
4 Intervenção Urbana em Santana
5 Fronteira Livre
6 Mulheres na Travessa
7 Parque Aquático Móvel
8 Tenha o Prazer de Cozinhar pra Você!
9 Base Móvel - Oficina Trabalho Gráfico 
10 Todos os Nômades
11 Esparrama pela Janela
12 A Revolta da Lâmpada
13 Oficina fica
14 Exposição fica
15 Perceba-se (puder)
16 Cidade Metafórica
17 Mixto Quente - Arquitetura Puta  
     na Cidade
18 Cineclube iab 2017

19 Seminário Cidades Seguras 
para Mulheres
20 Exposição Devires do Brasil / 
Observatório
21 Satélite: Sesc Parque Dom Pedro II
22 Habitar no Sertão: Morar, Circular, 
      Trabalhar e Recrear-se
23 Um Abraço Negro
24 Lynn da Quebrada/Batekoo
25 Cidade Aumentada
26 Palestra de Jane Hall:  
      Coletivo Britânico Assemble
27 Passeio Sonoro
28 Exposição Imaginário da Cidade
29 Ausência e Território
30 Provocando Cidades
31 Centro sp
32 Biblioteca da Bienal
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 Grande Caminhada Urbana
33 Ocupa cohab ii - Intervenção Urbana
34 Ocupa cohab ii - Apresentação Videográfica
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 Grande Caminhada Urbana 
35 Palestra Sou Fujimoto: Futuros do Futuro
36 Caminhada Homens de Ação
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 Grande Caminhada Urbana
37 Exposição Ocupação 9 de Julho
38 Micro-Arquiteturas e Outros  
      Manifestos Espaciais
39 Espaços de Assembleia
40 Nós Somos a Cidade
41 Contra-Domesticidades
42 Seminário Lutar e Resistir,  
      Ocupar e Morar
43 Cidade Queer + Mavi Veloso  
      (Quase Show)
44 Aliança Cosmo Política
45 Mitológicas Cortejo
46 Lugares em Relação
47 Fire Kitchen

48 Palestra Água Paulista
49 Exposição Utilidade Pública
50 π microtopia = 1km
51 π microtopia = 1km: Microtopia  
      Convida a China
52 π microtopia = 1km: Viveiro Aclimação
53 π microtopia = 1km: Roda de Conversa,  
      Oficina e Encenação
54 π microtopia = 1km: A Construção  
      do Ateliê Público  
55 π microtopia = 1km: Ligando os Pontos  
      - Acessibilidade e Caminhabilidade
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56 Tô Explicando pra te Confundir
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 Grande Caminhada Urbana
57 MovaCidade: Sobre Rodas... Sobre Trilhos... Sobre Pés…
58 Um Rolê por São Matheus
59 Satélite: Sesc Itaquera
60 Encruzilhada
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 Grande Caminhada Urbana 
61 Bioconstrução: a Barraca Móvel de Bambu
62 João de Barro: Ensina-me a Trabalhar Passarada
63 O Chamado: Domo de Bambu
64 Alhos e Bugalhos
65 Atos Gráficos
66 Satélite: Sesc Campo Limpo
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 Grande Caminhada Urbana 
67 Oficina Cidades Seguras para Mulheres
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 Grande Caminhada Urbana 
68 Construção Coletiva do Espaço
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69 Revitavilla II - Plantio de Árvores
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Grande Caminhada 
Urbana por São Paulo



O ensaio fotográfico Arquitetura 
Paulista resulta de um trajeto realizado 
a pé por São Paulo e alude à Escola 
Paulista, como ficou conhecida 
internacionalmente a produção arqui-
tetônica de um grupo de arquitetos de 
São Paulo. O ensaio provoca reflexão 
sobre outros imaginários das arqui-
teturas encontradas em São Paulo. 

O ensaio fotográfico de Martin 
Kohler é um dos registros resultantes 
da grande Caminhada realizada pela 
11ª Bienal. A trajetória promoveu uma 
série de encontros, com o objetivo 
de dar visibilidade a agentes que 
atuam na coprodução do espaço e 
da experiência urbana; mas também 
promoveu um registro do encontro com 
arquiteturas-tipo da cidade. Trata-se de 
arquiteturas de naturezas distintas: as 
autoconstruídas, edifícios com inter-
venções sobrepostas, apropriações dos 
edifícios por manifestações artísticas 
e de protesto, além de arquiteturas de 
morfologias diversas, por toda a cidade.

O ensaio apresenta arquiteturas 
produzidas em um território cons-
truído, em sua totalidade, com pouca 
participação de arquitetos, desvelando 
processos de coprodução urbana 
latentes na metrópole paulistana.

A 11a Bienal apresentou uma grande 
caminhada pela borda geográfica da 
cidade que marcou sua abertura oficial, 
assim como a expansão geográfica do 
evento. O projeto propõe incorporar uma 
série de práticas realizadas por grupos 
em toda a cidade, que discutem uma 
multiplicidade de formas de fazer, editar 
e transformar o espaço e a experiência 
urbana. A caminhada tem como objetivo 
desconstruir os significados atribuídos 
à dicotomia centro-periferia e desvelar a 
multiplicidade e potência da produção 
sociocultural ligadas a esse território.

O arquiteto alemão Martin Köhler e o 
produtor cultural Tiago Kinzári percorre-
ram junto a agentes locais e ao público 
geral, um trajeto de 120 km pela cidade, 
durante 7 dias. O percurso foi norteado 
por pontos pré-definidos (unidades do 
Sesc e iniciativas comunitárias), nos quais 
ocorreram atividades de debate e reflexão 
em torno ao tema da produção cultural e 
formas de construção coletiva da cidade. 

O percurso da caminhada previu o 
itinerário do Satélite da Bienal –  uma 
mostra itinerante e incubadora de 
atividades –, que percorreu unidades 
do Sesc, articulado a um programa de 
ações em espaços por toda a cidade. 

Refletindo questões propostas por esta 
edição do evento, a Caminhada ressig-
nifica o lugar da Bienal de Arquitetura 
quanto a seu formato, espaço e tempo.

Arquitetura 
Paulista

Grande 
Caminhada 
Urbana por 
São Paulo

Este caderno reúne o registro da 
Grande Caminhada Urbana por São 
Paulo, realizada em setembro de 2017, 
segundo três tipos de encontros: com 
paisagens, com pessoas e com arqui-
teturas. Os encontros com as pessoas 
foram registrados na forma de entrevis-
tas, apresentados aqui por trechos das 
conversas e por fotografias em rosa que 
dão rosto à pluralidade de vozes que 
atuam na coprodução da cidade. Pai-
sagens naturais ou moldadas pela ação 
humana – rios e represas, ruas, parques 
e praças de todas as partes da cidade 

– encontradas durante o percurso, 
também foram apresentadas aqui por 
meio de imagens em rosa. O contato 
com as arquiteturas da metrópole cons-
titui o terceiro encontro proporcionado 
pela Caminhada. Estas construções, 
parte do ensaio Arquitetura Paulista, 
são apresentadas neste caderno em 
imagens em preto e branco.

O nome das ruas percorridas durante 
a caminhada, dos lugares visitados e 
das pessoas encontradas foram redi-
gidos na forma de lista que funciona 
como um índice. A seleção de lugares e 
personagens é acompanhada por uma 
numeração que identifica sua aparição 
dentro do caderno. 

Os três encontros – pessoas, paisa-
gens e arquiteturas – sintetizam parte da 
experiência da Grande Caminhada: ação 

Nota Editorial

que abriu o circuito de atividades e ações 
pela cidade, sugerindo uma outra geogra-
fia à Bienal de Arquitetura. A abordagem 
editorial de leitura de São Paulo a partir 
de encontros, compartilha a visão da 11ª 
Bienal de que a cidade é o resultado de 
múltiplas vozes, ações e construções, e 
busca aproximar ‘lugares’ e ‘personagens’ 
responsáveis pela feitura da cidade à dis-
cussão, discurso e prática dos arquitetos.



Sesc Campo Limpo, Avenida Carlos Caldeira Filho, 
Rua Mapore, Rua Geraldo Fraga de Oliveira [1, 2], 
Fundação Julita, Jânio de Oliveira - Fundação Julita, 
Rua Guilherme Valente [3], Avenida Guarapiranga, 
Rua Vicentina Gomes, Avenida das Nações Unidas, 
Estação Jurubatuba, Subprefeitura da Cidade Ademar, 
Izabel Bhering - Rotary Club de São Paulo - Chácara Flora, 
Julio Carreiro - Prefeito Regional de Cidade Ademar, 
Rua Octalles, Rua Miguel Yunes [4], Rua do Mar Paulista, 
Billings [12], Rua Córrego Azul, Avenida Professor 
Araújo Lima, Rua Ayrton Senna [5], Avenida São José, 
Quarteirão da Saúde , Corredor abd [6], Avenida Antônio 
Piranga [7], Casa do Hip-Hop - Diadema, Eduardo Minas - 
Secretário de Cultura de Diadema [13], hp Klinger - Grupo Funk 
Fockers, Mauro Neri - Coletivo Imargem [9], Mônica Martins 

- Secretaria de Cultura de Diadema, Renato Sordi - Casa de 
Hip Hop de Diadema, Rua João Coelho de Souza, Avenida 
Piraporinha, Avenida Lucas Nogueira Garcez [8], Pista 
de Skate Citta di la Maróstica [27], Carlos Turco - Città di 
la Maróstica [16], Rua Mediterrâneo, Avenida Armando 
Ítalo Setti [10], Avenida Pereira Barreto, Rua Itaporanga 
[11, 14, 15, 17], Rua Coronel Ortiz, Rua Onze de Junho, 
Viaduto Pedro Dell'Antônia [18], Rua Oratório [19, 20, 21], 
Encontro com Projeto Nome aos Rios - Coletivo nasa [40], 
Denis Japa - Coletivo nasa [29], Rua Alemanha, Avenida 
Martim Francisco [22], Rua Luiz Juliani [23], Rua Antônio 
de Franca e Silva, Rua Manuel França dos Santos [24, 25], 
Rua Ernesto Manograsso [26], Rua Vitorio Azzalin, Favela 
Galeria [44], São Mateus em Movimento, Avenida Afonso 
de Sampaio e Sousa, Rua Jonh Speers, Rua Serra de 
São Domingos [28], Casa de Cultura Raul Seixas, David 
Nascimento, Edson Torris, Caio Souza - Casa de Cultura Raul 
Seixas, Okupação Cultural Coragem, Rua Santo Antônio 
de Itaberaba [30, 31], Avenida Aricanduva, Rua Alexandre 
Mauro [32], Rua Italina, Rua Barra do Guabiraba, 

Avenida Doutor Luís Ayres, Rua Benedito Leal [33], 
Avenida Estevão de Carvalho, Rua Itaocara [34, 35], 
Rua Santo Alexandre [36], Rua Eugênia de Carvalho [37, 38], 
Avenida Melchert, Avenida Conde de Frontin, Rua Major 
Angelo Zanchi, Largo do Rosário - Penha, Avenida Airton 
Pretini, Alameda Segundo Sargento Névio Baracho 
dos Santos, Avenida do Birimbau, Avenida Guilherme 
Cotching, Rua Chico Pontes, Casa de Cultura da Vila 
Guilherme (Casarão), Luiz Carlos (Juninho) – Casa de Cultura 
Vila Guilherme [47], Rua Maria Cândida, Rua Conselheiro 
Saraiva [39, 41, 42], Quinho Fonseca - Grafiteiro e Artista 
Plástico [43], Caixa D'água Sabesp, Avenida Engenheiro 
Caetano Alvares [45], Rua Maria Bandini Savoy, Rua 
Ribeiro Junqueira [46], Avenida Imirim, Centro Cultural da 
Juventude, Jesus Cavalcante e Karen Rego - Centro Cultural 
da Juventude, Rua Antonio Botto, Rua Acarau-Açu [48], 
Avenida Deputado Cantídio Sampaio [49], Avenida 
Hugo Otalo Merigo, Espaço Cultural Jd. Damasceno, 
Noemia de Oliveira - Espaço Cultural Jardim Damasceno, 
Rua Monte Alegre do Sul [51], Avenida Elísio Teixeira Leite 
[52], Rua Professor José Lourenço, Rua Santo Candido, 
Avenida Miguel de Castro, Avenida Mutinga, Avenida 
Eloisio Cordeiro de Siqueira [53], Rua Adão Gonçalves 
[54], Avenida Luis Rink, Rua Erasmo Braga, Rua João 
Crudo, Avenida São José [55, 56], Dingos Del Barco - 
Atelier Casa da Sogra, Ocupação Jardim Damasceno, 
Sesc Osasco, Avenida Santo Antônio [57, 58, 59], Avenida 
Martin Luther King, Avenida Pablo Casais, Avenida José 
Joaquim Seabra, Avenida Engenheiro Heitor Antônio 
Eiras Garcia, Rua Embaixador Cavalcanti de Lacerda [60], 
Rua Doutor Ernani da Gama Correia, Rodovia Raposo 
Tavares, Avenida Vital Brasil, Avenida Eusébio Matoso, 
Avenida Rebouças, Rua da Consolação, Rua Augusta, 
Rua Santo Antônio, Praça da Sé, Rua da Cantareira, 
Terminal Parque Dom Pedro II [50], Sesc Parque Dom Pedro II
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O Imargem é um projeto 
que pretende discutir e 
diminuir o isolamento das 
comunidades à margem da 
cidade, porque estão nas 
margens da represa Bilings, 
e por terem uma expressão 
que é marginalizada, como 
é o grafite.

Mauro Neri  
Coletivo Imargem

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9
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Com a população do nosso 
entorno, com os coletivos 
ligados à cultura do Hip Hop 
e com a força dos amigos, 
nós fizemos, em regime de 
mutirão, uma grande ação 
conjunta no sentido de 
revitalizar e transformar a 
primeira casa do Hip Hop  
do país.

Eduardo Minas 
Secretaria de 
Cultura de 
Diadema 
Casa do Hip Hop 
de Diadema

13 14, 15
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O parque abre espaço 
pra várias manifestações 
culturais, desde roda de 
capoeira a grupo de hip 
hop, de rock, lambada, tudo 
que tem de ação cultural 
dentro do município de São 
Bernardo, de alguma forma 
já passou por aqui, ou ainda 
vai passar.

Carlos Turco  
Città de La 
Maróstica

16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
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A sociedade em geral 
não adere, cara. A galera 
desacreditou que a política 
funciona e não vem muito 
para o diálogo, ou quando 
vem, vem só para bater, 
sem querer construir. 
Então aqui em Santo 
André tá rolando uma 
coisa assim, entendeu?

Denis Japa  
Músico e 
articulador 
Coletivo nasa

29 30, 31
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Eu tento retratar um pouco 
do que eu observo aqui 
no bairro (...) e com o meu 
trampo eu tento trazer 
uma reflexão das questões 
sociais, das relações 
humanas, de consumo, 
(...) a gente vive para o 
consumo, né, a gente acaba 
se tornando um símbolo 
máximo do consumo.

Quinho Fonseca 
Grafiteiro e artista 
plástico

41, 42 43
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O movimento cultural 
sempre reivindicou esse 
espaço como um espaço 
de cultura. (...) e conseguiu 
fazer a reforma do espaço. 
Não foi um restauro como 
patrimônio histórico, é uma 
manutenção mesmo para 
dar condições estruturais 
para que pudesse ser 
reaberto à comunidade.

Luiz Carlos 
(Juninho) 
Casa de Cultura 
Vila Guilherme

47 48, 49
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No Parque Dom Pedro II, a ocupação 
proposta por esta Bienal surge do 
embate com a aridez do local e seus 
arredores. A arquitetura proposta buscou 
fazer da esplanada altamente exposta 
ao sol, chuva, ventos e cheiros, um lugar 
acolhedor. O entorno do rio Tamanduateí, 
onde está implantado o Sesc Dom Pedro 
II, é o berço da cidade, onde ela nasce 
enquanto ocupação do território, mas 
que com o tempo transformou-se num 
espaço cuja hostilidade é representativa 
de como tratamos nossas cidades.

O projeto de ocupação deste espaço 
mira torná-lo agradável ao estar, 
criando um lugar de permanência. Isso 
se materializa na instalação de redes 
sombreadas que propiciam áreas de 
descanso, contemplação e conforto, ao 
mesmo tempo que fazem referência à 
cultura indígena, à cultura nordestina, à 
cultura brasileira, criando um ponto de 
encontro e referência onde um dia existiu 
uma praça. Os resultados desta insta-
lação – construção-teste-temporária –, 
nos revela formas de usar e apossar-se 
daquele espaço enquanto arquitetura 
aberta, incompleta e sensível às ações 
imprevisíveis lançadas pelo cotidiano, 
pelos visitantes e frequentadores.

Ocupar um território significa, entre 
outras coisas, estabelecer relações 

Ocupação da 
11ª Bienal no  
Sesc Parque 
Dom Pedro II

de identidade e pertencimento com 
o espaço, e isso pode se dar de dife-
rentes maneiras, como prática de 
determinadas ações, usos, estabele-
cimento de relações afetivas ou como 
eleição de determinados ícones.

A proposta de descentralização da 
11a Bienal demandou um raciocínio 
de sinalização e de identidade visual 
singular, que foi criado de maneira 
colaborativa a partir da Oficina Atos 
Gráficos. A oficina promoveu debates 
e experimentações sobre as diferentes 
apropriações gráficas no campo da arte, 
arquitetura e política. Por meio de geo-
metrias e recortes – em grande medida 
apoiadas na escolha das cores, tipogra-
fias e marcações – a ação tinha como 
objetivo marcar graficamente a atuação 
da Bienal de Arquitetura na cidade.

Uma vez instaladas na cidade, as 
bandeiras cor de rosa e branco, erguidas 
de frente para a Avenida do Estado e 
Avenida Mercúrio, reagiram ao tempo 
e às condições urbanas, reafirmando a 
inospitalidade daquele espaço. De cará-
ter mais plástico e tátil que propriamente 
informativo, as bandeiras são faróis 
que servem para despertar a curiosi-
dade do público para o espaço do Sesc 
Parque Dom Pedro II e para a Bienal.
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A parceria realizada entre 
Bienal de Arquitetura e Sesc 
São Paulo, somada a dezenas de 
outras parcerias, compartilhou 
o objetivo de articular uma rede 
de ações por toda a cidade 
de São Paulo, amparadas 
pelas exposições da Bienal.

Quatro unidades do Sesc 
- Campo Limpo, Dom Pedro II, 
Itaquera, Osasco – receberam o 
Satélite da Bienal e, junto a ele, 
dezenas de ações e atividades 
dentro das unidades e em seus 
entornos urbanos. Além destas 
ações, a Bienal propôs uma 
ocupação espacial do Sesc 
Dom Pedro II, que inaugurou 
as atividades expositivas do 
evento e se estendeu até a 
conclusão das dinâmicas 
da 11ª Bienal na cidade.

A experiência desta ‘ocupa-
ção’, proposta para a exposição 
Imaginário da Cidade no Sesc 
Parque Dom Pedro II, buscou 
alinhar os questionamentos 
trazidos pela curadoria da 11ª 
Bienal à forma de ocupar 
os espaços expositivos.
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[ferramenta] A oficina Arquiteturas Efêmeras é uma 
experiência de construção coletiva baseada no com-
partilhamento de saber e na cooperação. O grupo 
propõe a construção de uma estrutura inflável, arqui-
tetura temporária que cria a separação entre espaço 
interior e exterior, estimulando encontros, interações, 
convivências lúdicas e sensoriais.

A oficina aconteceu em dois momentos: confecção 
das peças, superfícies maleáveis, cuja rapidez da 
construção permite a tomada de decisões coletivas 
no canteiro; e ativação pela pressão do ar, conver-
tendo-se em volume, arquitetura de membrana que 
potencializa a percepção e reconfigura as dinâmicas 
conviviais dos territórios ocupados.

O espaço criado é uma superfície sensível, escultura 
que propicia gestos e situações, é um fluxo de ar que 
cria uma paisagem de jogo, convidando o corpo a 
explorar possibilidades de movimento, performativas.

Em três ações complementares, uma no Sesc 
Itaquera e duas no Sesc Parque Dom Pedro II, os 
infláveis serviram como instrumento para testar 
outras formas de usar e perceber o espaço. Uma vez 
ativados, fomentaram uma experiência relacional 
entre os Satélites da Bienal e o espaço de seu entorno 
imediato, suas ações e encontros.

Arquiteturas Efêmeras

Sesc Parque Dom Pedro II 
São Paulo, Brasil 
2017

localização 
eixo 
tipo

a054 são paulo
imaginário da cidade
arquitetura experimental

fotos Luiza Strauss, 
11ª Bienal
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[ferramenta] Proposto pelo grupo (se)cura 
humana, o Parque Aquático Móvel dá visibilidade a 
uma forma de se pensar a urbanização de nossas 
cidades, que vem impermeabilizando o solo para 
construção de garagens e descarta imensos mon-
tantes de águas limpas do lençol freático.  O projeto 
reutiliza essas águas de forma lúdica, convidando 
o público a participar de ações que oferecem 
experiências aquáticas na cidade, em espaços 
áridos e subutilizados. Como tal, fomenta uma 
nova experiência de estar e ocupar a cidade, que 
serve de convite para lançar um outro olhar para a 
presença e abundância de água corrente na cidade.

O Parque Aquático realizou uma primeira ação 
na Vila Pompéia, seguida de duas ações no Sesc 
Pq. D. Pedro II. Ao lado do Rio Tamanduateí, em 
um espaço urbano árido, construiu-se uma piscina 
temporária com a reutilização de águas limpas 
descartadas no entorno. O parque aquático convida 
os visitantes a uma experiência crítica e lúdica sobre 
a questão das águas na cidade. Adicionalmente, um 
reservatório móvel com peixes e plantas, instalado 
junto ao Satélite da Bienal, alude às possibilidades 
naturais de tratamento e manutenção da qualida-
de da água e sua inserção no espaço urbano.

Parque Aquático Móvel

se(cura) humana 
Sesc Parque Dom Pedro II 
São Paulo, Brasil 
2017

localização 
eixo 
tipo

a055 são paulo
imaginário da cidade
intervenção urbana

fotos Cortesia dos 
autores, 11ª Bienal
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[ferramenta] A arquiteta e designer Nadezhda 
Mendes da Rocha desenvolveu, junto ao progra-
mador Estêvão Pessotta, e de forma experimental e 
colaborativa, um pequeno dispositivo de interação 
e registro que acompanhou alguns eventos da pro-
gramação da Bienal em janeiro de 2018.

Por meio de uma interface simples, com botões 
para acionamento, o Sputnik grava e projeta 
situações urbanas e, ao somar conteúdos, busca 
promover uma reflexão estética e política sobre 
a cidade, criando novas narrativas visuais. Tanto 
sua confecção quanto sua ativação, trazem à tona 
temas relacionados à democratização do design 
e dos meios de comunicação, fundamentados na 
intersecção entre disciplinas e fazeres.

O Sputinik foi ativado em algumas ocasiões, 
incluindo a documentação de ações realizadas no 
Sesc Pq. D. Pedro II e fora dele, posteriormente 
editadas como uma forma de registro das sobrepo-
sições, apresentadas como projeções na cidade.

Sputnik

Nadezhda Mendes da Rocha 
Sesc Parque Dom Pedro II, 
Galeria Metrópole 
São Paulo, Brasil 
2017-18

Na foto de cima, registro 
sobreposto de ações 
realizadas pela Bienal, 
produzido pelo dispositivo. 
Abaixo, processo de 
desenvolvimento e 
montagem do dispositivo.
fotos Cortesia dos autores

localização 
eixo 
tipo

a056 são paulo
imaginário da cidade
dispositivo de interações
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[ferramenta] Como atividade da 11ª Bienal de 
Arquitetura de São Paulo, Tec propôs um traba-
lho de intervenção no Sesc Parque Dom Pedro 
II que relaciona o espaço da instituição com 
seu entorno urbano específico – uma generosa 
porção de terra próxima ao centro da cidade, 
completamente asfaltada, definida pelo intrincado 
cruzamento de avenidas de tráfego intenso.

A proposta do artista consistiu em um grafite no 
asfalto do Sesc que simula um emaranhado de ruas 
e avenidas, permeadas pelo imaginário de ciclovias 
e rios, produzido por meio da técnica de estêncil e 
rolo. Essa malha em miniatura foi concebida com 
a intenção de ser apropriada pelas crianças, que 
ocuparam a pintura com veículos de brinquedo. A 
intervenção apresenta, assim, caráter duplo: pode 
ser vista tanto como observação e mapeamento do 
espaço urbano circundante, quanto como proposta 
lúdica que oferece suporte para apropriação do prin-
cipal público dessa unidade do Sesc: as crianças.

Mapeando São Paulo 
no Asfalto

Tec 
Sesc Parque Dom Pedro II 
São Paulo, Brasil 
2017

localização 
eixo 
tipo

a057 são paulo
imaginário da cidade
intervenção urbana

foto Cortesia dos autores, 
Kico Santos (capa)
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