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Professor,

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta.

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas
pertinentes para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os
temas foram discutidos em encontros semanais, envolvendo público e
convidados especializados.

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os
professores, fornecendo sugestões para a preparação de atividades e
sendo um facilitador das discussões. Não pretende esgotar as
possibilidades de abordagem dos conteúdos, e sim instigar o professor a
buscar encaminhamentos diferentes, criativos e atraentes, oferecendo-
lhe um material que proponha reflexões e, ainda, sugira novas formas de
desenvolver o conhecimento em sala de aula, independentemente da
matéria lecionada.

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade
para estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática
ideias criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes
diante dos obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da
base de criação artística, econômica e social.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Light e a Secretaria
Estadual de Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura.

Esperamos que você aproveite bem, junto com seus alunos!

INTRODUÇÃO
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Muito do que vivemos, conhecemos gostamos, compramos, ouvimos,
falamos, vestimos etc., surgiu nas ruas. As ruas são responsáveis por
importantes capítulos da cultura. Claro, quando dizemos “rua” não é do
elemento físico da paisagem urbana, da “rua de verdade” que falamos,
mas sim de ideias, influências, costumes e comportamentos que são
públicos, coletivos.

A cultura produzida nas ruas, a chamada “cultura urbana”, tem diversas
manifestações, e ao mesmo tempo em que engloba rap e grafite,
encontrados praticamente em todos os países, também inclui cenas
bastante localizadas e inesperadas, como a luta livre mexicana,
protagonizada por homens mascarados, e as turmas de motociclistas da
Rússia.

Muitas das manifestações de cultura urbana que conhecemos surgiram
nos bairros pobres das cidades em resposta à exclusão social, ao
racismo, à crise econômica, à falta de acesso à educação, etc. Sua
origem é a periferia e as camadas mais jovens da sociedade. Em geral, o
dinheiro não faz diferença na origem da produção desse tipo de cultura,
que é feita por pessoas comuns. Só depois é que, talvez, se torne um
negócio, um empreendimento financeiro. Foi assim com o hip hop, que
nasceu entre as block parties nova-iorquinas no fim da década de 60; com
o grafite, que ganhou seus primeiros esboços nos metrôs de Nova York
na década de 80, e que hoje movimentam milhões em todo o mundo. Ou
ainda as roupas extra-largas dos skatistas, que viraram moda e foram
incorporadas pelas grandes grifes.

No Brasil, a cultura das ruas nos deu, entre outros, o funk, no Rio, o
manguebeat, em Recife, as festas de aparelhagem em Belém e fez de
São Paulo uma galeria de grafite a céu aberto.
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EM AÇÃO

Para que o professor possa entrar nessa discussão com maior
segurança, os seguintes links podem ser úteis:

SALTO PARA O FUTURO - CULTURA URBANA E EDUCAÇÃO

1 - A POSSE DA LINGUAGEM

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_i
d=1238

2 - O CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=1239&option=com_zoo&vie
w=item

3 - PRÁTICAS INOVADORAS

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=1240&option=com_zoo&vie
w=item

4 - OUTROS OLHARES

http://tvescola.mec.gov.br/index.php?item_id=1241&option=com_zoo&vie
w=item

A cultura urbana está muito ligada à cultura hip hop – rap, grafite, skate.
Contudo, é importante ampliar esse conceito, discutindo, por exemplo, o
surgimento de outras “tribos urbanas” (punks, góticos), formas de
expressão (gírias, tatuagens), modas (jovens japoneses e sua maneira
peculiar de se vestir), etc.

A(s) turma(s) pode(m) criar um livro coletivo com pequenos textos e
imagens para consolidar os conceitos e exemplos.
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BANCO DE ATIVIDADES

GRAFITE E XARPI: ARTE, VANDALISMO E PRECONCEITO
Os muros gritam mensagens todos os dias, mas é preciso ter olhos

para ler o que a arte urbana tem para dizer

Ainda há muita controvérsia quando o assunto é grafite ou pichação.
Enquanto para alguns as duas formas de representação deveriam ter o
mesmo status e respeitabilidade, para outros elas são coisas totalmente
diferentes. Qualquer expressão que apareça nos muros da cidade deve
ser considerada uma manifestação artística? Qual o papel político da
pichação?

Para ajudar a entender estas e outras questões, Gustavo Coelho,
doutorando em Educação pela UERJ, e Rafo Castro, designer e
ilustrador, conversaram sobre o tema.

Recentemente um decreto foi baixado para normatizar a ação da
Prefeitura do Rio e seus órgãos (Comlurb, Rioluz, Conservação, etc), e
para fazer com que seus representantes entendessem o que essa arte
representa. O decreto determina em quais superfícies os trabalhos
podem ser aplicados, sem que haja repressão, deixando claro que o
patrimônio tombado não pode ser usado como suporte. Houve reação
dos artistas, que entenderam que teriam que ser autorizados pela
Prefeitura ou por ONGs, e, mais que isso, teriam que criar um comitê de
grafiteiros para negociar com o poder público. As arestas ainda precisam
ser a paradas, e casos como o do muro do Jockey - área tradicional de
grafite da cidade que precisou passar por manutenção, atingindo as
obras lá existentes há anos - põem à prova a capacidade de negociação,
maturidade e entendimento de grafiteiros, poder público e iniciativa
privada.

É inegável que já existe um ambiente de aceitação muito maior para a
cultura urbana em geral. Os artistas já enxergam na academia –
universidades e outras instituições formais de pensamento – uma boa
parceria e mesmo uma complementaridade para seus processos de
criação, e a academia já se debruça, sem preconceitos, sobre alguns
temas antes impensáveis. O fenômeno do xarpi (“pixar” ao contrário,
assim mesmo, com X, como usam os participantes do movimento) é um
desses “novos” temas. A maior e mais antiga polêmica envolvendo os
trabalhos visuais criados nas ruas é a contraposição arte X vandalismo.
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O senso comum entende que o grafite, mesmo que ainda seja alvo de
algumas polêmicas, pode ser considerado arte, enquanto a pichação é
vandalismo e permanece marginal.

Mas será que é realmente assim?

A estética da pichação, que aparentemente “não quer dizer nada”, o estilo
de vida de seus praticantes e especialmente sua potência destrutiva em
relação à propriedade privada fazem com que as tags, como são
chamadas as assinaturas e palavras escritas em preto nos muros, sejam
consideradas apenas sujeira, irresponsabilidade e desrespeito. Contudo,
elas também podem ser entendidas como um mapa secreto, um código
para o entendimento de qual subjetividade corre na cidade. Como, para
olhos não treinados, a pichação não comunica nada, rapidamente se
supõe que ela nada tem a comunicar, mas talvez o grande segredo para,
enfim, apreciarmos a arte que há nela, seja tentar cavar o que elas dizem
sem dizer. Talvez seja compreender a sua estética como a recusa desses
jovens de viver a vida numa radicalidade que vai deixando cicatrizes pela
cidade, alterando sua aparência.

Os recados deixados nos muros, as expressões de saudação entre
parceiros de transgressão, são um sinal da intimidade com a arquitetura
e a organização espacial da cidade. A vitalidade da cidade e a vitalidade
da juventude talvez sejam bastante dependentes uma da outra.

O debate entre o individual e o público, o direito à visibilidade e à
propriedade privada, à liberdade de expressão e criação, em oposição ao
gosto e à estética de cada um, é amplo e complexo, e, no caso dos
grafites e pichações, talvez tenha que ser resolvido praticamente caso a
caso, metro a metro de parede desenhada ou repintada.
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1) Divida a turma em dois grupos – um será o grupo dos artistas de rua
e outro o de proprietários de imóveis alvos de grafitagem ou pichação.
Promova um debate em que cada grupo tenha que apresentar seus
motivos e defesa.

2) Realize uma exposição de tags – cada aluno que desejar deverá
preparar um pequeno cartaz com sua “assinatura”.

3) Faça uma “expedição” pela vizinhança da escola com os alunos,
registrando em fotos os grafites e pichações que considerarem
interessantes. Se possível, tente identificar os autores.

4) Faça uma leitura crítica do “Decreto do grafite” com seus alunos.

PARA PENSAR
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A INFLUÊNCIA DA MODA URBANA NAS GRANDES MARCAS: A
RUA SOBE NA PASSARELA

As tendências surgidas na pista influenciam as novas coleções e,
ao mesmo tempo, o que está nas vitrines afeta o gosto da galera,

num grande ciclo fashion

A partir dos anos 50 a moda deixou de brotar apenas da mente dos
criadores consagrados e dos ateliês de alta costura, e começou a refletir
um pouco o desejo de quem estava consumido aquela roupa na rua, no
dia-a-dia. Desde então, é quase impossível desvincular a influência do
comportamento urbano do que é produzido para vestir.

Mais adiante, nos anos 90 ocorre outro fenômeno: todo mundo começa
a ter mais acesso a coisas que antes eram muito restritas, em razão da
multiplicação da quantidade de confecções e de acesso a um produto
mais barato. A moda entra na moda, porque, com a facilitação do
acesso, as pessoas começam a ter a oportunidade de fazer o que
quisessem com o seu vestir.

Da soma dos dois momentos surge uma maneira de vestir mais livre,
mais independente das grandes tendências, mais individual. Cada um
passa a ter a liberdade e a possibilidade de misturar uma peça cara, de
grife, com outra comprada em lojas de departamento, outra comprada
num brechó, customizando as três e criando uma quarta coisa, diferente
das outras, que reflete todas as influências que aquela pessoa recebeu e
recebe diariamente nas grandes cidades. O conjunto das coisas que
cada um elege para si é que está gerando novas verdades.

Para discutir o fenômeno da moda de rua, Pedro Perdigão, gerente de
branding da Redley, Elle Alves, professora de design na universidade
Veiga de Almeida, e Robson Teixeira, sócio fundador da Grife DNegro,
estiveram reunidos e deram seus depoimentos.

No Rio de Janeiro a moda é feita de mobilidade entre as classes, do
cruzamento da Zona Norte com a Zona Sul, da favela, da praia, do
turista, das informações da internet, das necessidades do dia-a-dia,
enfim, de tudo o que acontece e que gera uma influência estética e
comportamental.
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A moda vem sendo influenciada por uma geração especialmente jovem,
nascida numa era em que misturas são parte do comportamento. Para
continuar em contato com este consumidor, as grandes marcas devem
estar verdadeiramente dialogando com o que acontece nas ruas. Num
momento em que o preço não é mais o grande diferencial, e em que
lojas de fast fashion oferecem peças a menos de R$ 10,00, não basta
decidir “vamos produzir moda de rua”.

O que vai estabelecer o contato e a ligação de uma marca com o seu
público é o conceito, e este não pode ser falso, superficial, ou apenas
fachada para vendas. É preciso que a pessoa se veja naquela camisa
para querer comprá-la. É o valor que a marca cria.

Essa bolha que emerge das ruas impacta não só os criadores, mas
também a estrutura do negócio. A forma como essa roupa é
confeccionada, a escolha dos materiais, a maneira como esses materiais
são tratados, a grade de tamanhos, a modelagem, ergonomia, etc.,
foram completamente afetadas pela diversidade da rua e pelas
demandas dessa diversidade.

Mas nada é estático ou segue em apenas uma direção. Se a rua vem,
cada vez mais, contaminando a grande indústria e os grandes criadores,
por outro lado a rua também não deixa de estar de olho nas vitrines,
passarelas e revistas.

As marcas, quando apresentam suas coleções, alimentam essa
corrente, e o consumidor acaba bebendo dessas fontes, usando essas
informações, que vão para a rua, e voltam para a indústria, renovando a
influência, o tempo todo. Quem está desenvolvendo o produto acaba
entendendo isso como  a evolução do próprio produto.

Talvez não seja possível prever o futuro deste ciclo, mas uma tendência
que já se apresenta é a absorção, por produtores e consumidores, de
vários aspectos ligados às responsabilidade do fazer e do consumir.

Preocupações com sustentabilidade, uso otimizado de materiais,
redução de impactos e responsabilidade social são palavras que, pouco
a pouco, estão se incorporando ao mundo fashion.
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1) Existe alguma confecção, fábrica ou ateliê nas proximidades da
escola? Convide o responsável para uma conversa com os alunos.
Fale sobre os critérios usados para a escolha dos modelos, as
dificuldades de administrar um negócio que muda a cada estação,
porque escolheu trabalhar com moda, etc.

2) Tente fazer um levantamento com os alunos de quantas profissões
diferentes estão envolvidas na fabricação e venda de um simples
jeans.

3) Promova um desfile de urbanos com os alunos.looks

4) Proponha que seus alunos tragam fotos de seus pais e avós, e
analise a moda das décadas passadas.

PARA PENSAR
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MÚSICA E MERCADO: AS ALTERNATIVAS DE UM
TERRITÓRIO EM CONSTANTE MUDANÇA

As diferentes formas de consumir música aumentam, tudo está a
um clique de distância e a indústria fonográfica luta para se adaptar

Durante várias décadas, o número de discos vendidos - fossem LPs ou
CDs – era a marca do sucesso de um artista. Premiações como Disco
de Ouro ou Disco de Platina indicavam uma curva ascendente na
carreira de um cantor, e as vendas eram uma fatia importante do bolo
financeiro do mercado musical.

Eis que chega a tecnologia embaralhando tudo, facilitando a informação,
barateando o acesso, eliminando etapas e colocando em contato
praticamente direto o criador e o ouvinte.

A frase “ninguém mais vende disco” já é quase um bordão nos meios
musicais, caminhos alternativos surgem, a cena independente ganha
força e a fórmula para medir o sucesso é reinventada. Como fazer a sua
música circular? Como viver de música?

DJ Saddam, referência na cena musical carioca, e Evandro Fioti, criador
do selo Laboratório Fantasma e responsável pela carreira do rapper
Emicida, estiveram juntos para ajudar a descobrir os novos rumos da
música e do mercado fonográfico.

Ser um “artista independente” já foi a opção para quem não tinha opção,
e significava estar numa via paralela, com menos recursos, uma espécie
de série B da carreira artística.

Com os recursos de comunicação e informação hoje existentes, ser
independente significa apenas não estar vinculado a nenhuma grande
gravadora.

A cena independente ganhou respeitabilidade e profissionalismo, saindo
da era do fanzine para a blogosfera, escapando da hegemonia das
grandes rádios. Uma página no Facebook pode falar com milhões de
fãs, enquanto a audiência média de uma emissora é de 400 mil ouvintes.
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Mas... optar pela independência não pode significar, de modo algum, se
conformar com um trabalho de menor qualidade.
O mercado mudou, mas o nível de competitividade permanece alto, e o
consumidor de música, hoje com literalmente milhares de opções ao
alcance de um clique, está cada vez mais exigente.

Se por um lado você pode gravar um CD na sua casa, vender seus
próprios shows, ser seu próprio assessor de imprensa, etc., por outro
sua música tem que chegar aos fãs com a sonoridade, o acabamento e
a produção de um produto profissional. Independente, sim. Amador,
nunca. Pergunte-se: “Eu ouviria esta música?”.

Não há fórmula pronta: a dica é observar quem já fez: aprender com os
casos de sucesso, com empresas e selos de outros segmentos, e com
exemplos internacionais. E, claro, ter muita garra.

Outra transformação sensível no mercado de música é a falta de locais
para apresentações. O Rio de Janeiro vem perdendo espaços, e teatros,
casas noturnas e clubes estão cada vez mais raros, com pautas lotadas.
As lonas culturais, que seriam uma opção, não tiveram sua rede
ampliada, e a Zona Norte perdeu a efervescência de noite alternativa
que já teve, com boates como PlayHouse, Trigonometria, etc.

Mas o show não pode parar, e se os palcos mínguam, a solução está
sendo ir para a rua. Parque Madureira, Arcos da Lapa, Apoteose,
Arpoador, Enseada de Botafogo e Praia de Copacabana são exemplos
de “palcos” usados pelos grandes shows, mas também os pequenos
espaços nos bairros se tornaram a alternativa possível.

“Patrocínio” se tornou a palavra mágica. Mesmo os estilos mais arredios
– como o hip hop – já encaram com naturalidade a conversa com
grandes marcas, sem perder de vista os limites das concessões e
comprometimentos.

A associação com marcas e produtos (como celulares, por exemplo, que
são vendidos com músicas “embarcadas”) é uma forma diferente de
distribuir música, e por que não se relacionar com empresas que têm
uma postura positiva, adequada ao perfil do artista?
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O pensamento é pragmático: avaliando estrategicamente a sua carreira,
por que não usar a verba de patrocínio para investir em algo que pode
tornar seu trabalho maior?

A primeira coisa é ter confiança dentro de você mesmo e saber o que
está fazendo, e porque está fazendo. Com essa segurança, você vai
poder passar isso para os outros e levar seu projeto adiante.
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PARA PENSAR

1) Faça com seus alunos um levantamento das formas como eles
ouvem música e como conhecem novos artistas. Qual o peso da
internet? E do rádio? Quem compra discos?

2) Monte um pequeno museu com seus alunos, reunindo peças trazidas
por eles de casa, para registrar as mudanças na tecnologia de acesso
e gravação de música – rádios, fitas cassete, LPs, compactos,
discman, etc.

3) Faça um estudo do bairro, investigando a existência de locais
dedicados à música, sejam fechados ou abertos – clubes, praças com
shows, etc. O entorno da escola oferece opções de lazer à
comunidade?

Entre seus alunos algum se dedica à música? Como pretende investir na
carreira? Faça uma entrevista, seguida de um debate.
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: A ARTE É UM FOCO DE LUZ
A cidade é nossa? Como aproveitar de fato os espaços que a rua

oferece? Os espaços públicos oferecem uma experiência realmente
democrática para todos?

Quantas vezes passamos por uma praça, um jardim, um calçadão ou
uma quadra de esportes abandonados e pensamos no desperdício de
dinheiro público e de oportunidades de lazer? Ou, pior ainda, quantas
vezes passamos por estes espaços e sequer nos sensibilizamos, como
se eles nem existisse mais? E se este espaço estivesse ocupado por um
mágico, um palhaço, um músico ou uma peça de teatro?

André Garcia Alves, do Grupo Boa Praça e integrante do projeto Arte
Pública, Antônio Consciência, rapper, compositor, produtor cultural e
advogado, e Fabio Broa, produtor fonográfico e DJ oficial do Mc Coé,
conversaram para refletir sobre a nossa relação cotidiana com o espaço
público.

Em 2012, os artistas que apresentam sua arte a céu aberto alcançaram
uma grande vitória, com a promulgação da lei 5.429/12 - conhecida
como a "Lei do Artista de Rua". Com ela, os artistas, que antes eram
reprimidos pela Ordem Pública, conquistaram o direito de realizar seu
espetáculo e passar seu chapéu nas ruas praças e esquinas do Rio.

A forma de “comemorar” a conquista foi a realização do Primeiro Festival
Carioca de Arte Pública, ao longo do qual os artistas em atividade no Rio
foram cadastrados. A partir daí, o poder público pode dizer quem de fato
é ou não é um artista de rua. A cidade tem hoje cerca de 700 deles,
desde o desenhista que faz retratos e caricaturas até bandas de música
independente, passando por artistas de circo, atores e dançarinos,
reunidos sob o Fórum Aberto Para Arte de Rua.

Mas não são só os artistas profissionais que ocupam os espaços
públicos cariocas e fluminenses. Skatistas, jogadores de basquete de
rua, rappers e produtores culturais também contribuem para revitalizar
espaços e levar arte e entretenimento às ruas.

Quando um grupo desses retoma uma praça que estava degradada,
recupera uma pista de skate ou estabelece uma roda de rima, finca uma
bandeira civilizatória numa espaço público que estava entregue à
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selvageria do crack, dos roubos, do lixo. Estes pontos de encontro
informais, que se estabelecem nos espaços coletivos, acabam
funcionando como uma reunião, em que se encontram cantores,
compositores, produtores, MCs, DJs, qualquer tipo de artista da
vizinhança, e que talvez de outro modo nunca chegassem a se
conhecer.

A presença da arte nas praças não tem apenas o aspecto cultural, e nem
proporciona renda apenas para o artista. Numa praça revitalizada
estabelece-se uma rede informal que gera trabalho e receita, que não é
individual: é para a cidade, é para o cidadão. O vendedor de pipoca, de
balões, de algodão doce, os restaurantes e bares da vizinhança, todos
ganham com a ocupação e circulação.

Claro, nem tudo é fácil ou pacífico. Sempre vai haver o choque entre o
público e o privado, e o direito de uns inviabilizando o de outros. A Lei do
Artista de Rua tem que ser difundida e usufruída, mas principalmente
tem que ser bem compreendida.

Quem ocupa um espaço que é público tem que entender, como o próprio
nome já diz, que não é o dono exclusivo, e entender ainda como
funciona o aspecto orgânico da rua, com as partes se encaixando para
uma convivência harmoniosa.

É importante lembrar que o Brasil, por motivações histórias, sociais e
religiosas, tem um perfil coletivo, público. Somos um povo que adora
estar no espaço público. A qualquer momento do dia ou da noite, em
qualquer cidade do interior do Brasil, existe uma manifestação de rua
acontecendo.

O Brasil é a maior praça de arte pública do mundo...
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PARA PENSAR

1) Faça uma leitura crítica da lei 5.429/12 - a "Lei do Artista de Rua" –
com seus alunos.

2) Existe alguma ação de ocupação de espaços públicos nas
proximidades da escola? Rodas de rima, quadra de esportes,
música... Faça o levantamento com os alunos.

3) Se houver, procure entrevistar os responsáveis, saber como surgiu a
ideia e quais foram os passos seguidos e obstáculos encontrados.

1) Se não houver, procure investigar com os alunos se há algum espaço
deteriorado que pudesse ser alvo de revitalização. Estude com os
alunos quais seria os passos necessários, e que sugestões de
atividades eles têm.
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

André Garcia Alves - Ator, palhaço, produtor, diretor, professor,
integrante do Grupo Boa Praça e do projeto Arte Pública.

Antônio Consciência - Rapper, compositor, produtor cultural e advogado.

DJ Saddam - Há 18 anos em atividade, se tornou uma referência na
cena musical carioca. Graduado em direito, trabalhou como radialista,
tocou nos principais eventos e casas noturnas do Rio de Janeiro e
promoveu batalhas de MC's.

Elle Alves – Diretora da agência Elephante Amarelo; professora de
design na universidade Veiga de Almeida; trabalhou na Vogue, L'Officiel
e Jornal do Brasil e há 18 anos se dedica à pesquisa e ao
desenvolvimento de produtos de moda associados ao comportamento
de consumo.

Evandro Fioti - Um dos mais promissores nomes do mercado musical
brasileiro no segmento independente. Ao lado do irmão Emicida, criou a
gravadora e selo musical Laboratório Fantasma. Responsável pela
projeção da carreira do rapper, Fioti aprendeu na prática os caminhos da
cena musical.

Fabio Broa - Produtor fonográfico e DJ oficial do Mc Coé.

Gustavo Coelho – Doutorando em Educação pela UERJ; Mestre em
Educação pela UERJ; Diretor do documentário “Luz, Câmera,
PICHAÇÃO”, sobre a pouco compreendida cultura da pichação de rua
no Rio de Janeiro.

Johayne Hildefonso - Professor de interpretação e improvisação do
Tablado, diretor artístico do AFROREGGAE, diretor de movimento do
Nós do Morro e da Cia os F. Privilegiados, coordenador do centro
Cultural Wally Salomão

Marcelo Dughettu - Rapper e presidente do Instituto EixoRio
Pedro Perdigão – Gerente de branding da Redley; observador e
pesquisador do comportamento contemporâneo e fotógrafo nas horas
vagas.
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Rafo Castro – Designer e ilustrador que trabalhou ao lado de nomes
como Marcelo Sommer, Gringo Cardia e Oestúdio

Robson Teixeira – Sócio fundador da Grife DNegro, referencia da cultura
urbana carioca. Sua grife tem a proposta de unir, por meio da moda, as
diferenças de credo, cores e estilo.
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