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A relação centro e periferia em Turim: uma leitura semiótica de ações artísticas 

em Barriera di Milano1 
 

Fátima Aparecida dos SANTOS2 
 
 
Resumo 
 
Neste artigo buscamos identificar signos dos processos de requalificação e/ou 
gentrification presentes no bairro de Barriera di Milano em Turim/ Itália. Temos como 
objetivo a análise semiótica de duas manifestações artísticas realizadas no Museu Ettore 
Fico, bem como os índices de tais processos e a sua relação com o tecido social. Uma 
das características do bairro é ser, desde o século XIX, o ponto de chegada para ondas 
migratórias em busca de trabalho na cidade. Considera-se a relação requalificação e 
gentrification, os jogos de linguagem da arte, as relações entre arte, percepção e 
ambiente. O artigo é escrito a luz da Semiótica da Cultura. Ao final propõe-se uma 
leitura dos movimentos provocados pelas obras analisadas: a representação dos 
moradores dos bairros em instalação dentro do museu e uma ação externa com objetivo 
de levar a arte para os moradores do bairro. 
 
Palavras-chave: cidade, arte, imigração, semiótica, cultura. 
 
 
Introdução: do cotidiano ao museu 

Nenhum deserto será mais deserto do que uma casa, do que uma 
praça, do que uma estrada onde se vive mil novecentos e setenta 
anos depois de Cristo. Aqui é a solidão. Cotovelo a cotovelo 
com o vizinho, vestidos com as roupas da mesma grande loja de 
departamento, cliente dos mesmos comércios, leitores dos 
mesmos jornais, espectadores da mesma televisão, é o silêncio. 
Não existe outra metáfora para o deserto que a vida cotidiana. 
(PASOLINI, 1977)3 
 

Este texto é parte da pesquisa realizada em Turim/Itália em 2016/2017 com 

objetivo de compreender o mecanismo de gênese de signos especialmente em cidade 

com lastro histórico longo e com distinção simbólica do seu processo criativo. Portanto, 

investigam-se as relações entre o habitar e o significar. 

Uma palavra-chave para compreender os sistemas de significação presentes 

na cidade de Turim é a própria industrialização. Registram-se as primeiras fábricas por 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Realiza estágio Pós Doc em  Semiótica da Cultura - Università Degli Studio di Torino, é Doutora e Mestre em 
Comunicação e Semiótica PUC SP, Designer UNESP. É professora do depto de design/Instituto de Arte da 
Universidade de Brasília. Atua na graduação em Design, PPG Arte e PPG Design na UnB.  
 
3 tradução nossa. 
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volta de 1700 e o trabalho com metalurgia artesanal, manufaturada e depois fabricada 

também são marcos. Entretanto no final da década de noventa e início dos anos 2000 a 

região começou a sofrer com o impacto dos processos de globalização e a produção 

industrial buscou outros cenários mais atrativos. Atualmente o que se vê em muitos 

lugares é um grande abandono e em outros um esforço em buscar uma saída econômica 

e cultural, uma espécie de segunda chance.  

Os signos que falam desta nova realidade denunciam um tatear no escuro 

em busca de soluções econômicas e estéticas que garantam o mesmo poder 

desenvolvido no passado. Assim, registra-se a tentativa da cidade em ser incluída na 

dinâmica do turismo italiano bem como a necessidade de se postular como território 

criativo capaz de gerar processos, designs, modos de vida e portanto signos novos.   

Um dos acontecimentos que evidenciam tal busca é a realização das 

chamadas requalificações urbanas. Por toda cidade se encontram resgate de velhas 

estruturas fabris que se transformam em suporte para o terceiro setor como escolas, 

universidades, espaços gastronômicos e museus. Em alguns bairros como o antigo 

Borgo Aurora é possível ver uma transformação urbanística radical que inclui traçado 

urbano, instituição de Smart via bem como uma conjugação entre o lugar de viver, de 

trabalhar, de estudar e o lazer. Em outros bairros as transformações são apenas projetos 

pontuais como é o caso de Mirafiori, antigo bairro FIAT, que foi um grande complexo 

industrial, hoje está quase que completamente abandonado, parece uma cidade fantasma 

e tem apenas a cede criativa da empresa e um pequeno galpão ocupado pelo curso de 

design do Politécnico de Turim.  

Em Barriera di Milano, além da transição de função do bairro e do 

desaparecimento de grandes industrias existe uma renovação constante do tecido social 

em função do bairro ser o ponto de chegada, o primeiro lugar onde se fixam os 

imigrantes. Isso se dá por uma questão econômica pois ali o aluguel de imóveis é pelo 

menos três vezes menor do que em outras regiões, fator que por sua vez está relacionado 

a vários fatores: perfil dos imóveis, distância com o centro de Turim, disponibilidade 

menor de serviços.  

O ponto central do bairro é a Piazza Mercato Foroni, espaço onde ocorre a 

feira livre todos os dias e na qual  existiu por dois anos uma vitrine do Museu Etore 

Fico. Entre a praça e o Museu uma grade de ruas com nomes de migrantes do sul da 

Itália cuja paisagem é formada por prédios e casas com a predominância do estilo 
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Moderno e pré-fabricado com técnicas de construção industrial no final do século XIX e 

início do século XX.  

Nas ruas (vias) secundárias observa-se o espaço da moradia operária. Em 

alguns prédios o banheiro é compartilhado entre dois apartamentos ou duas famílias, 

exemplo tido como inovação sanitária no começo do século XX mas que hoje denuncia 

precariedade e falta de renda. O bairro mantém ainda em funcionamento o banho 

público, trata-se de uma espécie de grande banheiro coletivo com chuveiros e demais 

disposições sanitárias para aqueles que não possuem banheiro em casa. O 

funcionamento de uma estrutura como também indicia a falta de renda e a precariedade 

dos imóveis.  

Ao longo do Corso Novarra, a principal via de conexão com outros bairros, 

observa-se as ruínas de fábricas como a FIAT Grandes Motores, ali das antigas 

estruturas restam apenas paredes e janelas sem vidro. Saindo desta via, uma das 

principais do bairro, tem-se acesso a via Francesco Cigna e neste momento a paisagem 

sofre grande alteração. A avenida possui traçado novo, sistema de sinalização e calçadas 

adaptadas, tais sinais evidenciam uma reestruturação recente. Vê-se uma série de 

edifícios populares novos, outlets de todos os tipos, um grande supermercado, um 

parque futurista com energia solar, brinquedos ergonômicos e a estrutura aparente de 

uma fábrica que foi transformada em uma espécie de escultura, trata-se da incorporação 

na estrutura do parque da ruína da primeira empresa em Turim que aceitou mulheres 

como operarias.  

O Museu Ettore Fico é situado na via Francesco Cigna. Ocupa um prédio 

reestruturado que pertenceu a uma industria metalúrgica. Composto de um grande 

paralelogramo branco de dois andares, assemelha-se a uma galeria refinada no centro de 

qualquer grande cidade mas ali desempenha o papel fundamental da aproximação da 

arte a todos. Diversos são os experimentos artísticos conduzidos pelo museu com 

objetivo de envolver os moradores do bairro. Entre eles as duas residências artísticas 

escolhidas para análise neste texto, sendo uma instalação do artista Eugênio Tibaldi e 

outra de Alessandro Bulgini.  

Do branco do museu ao cinza das calçadas como espaço expositivo. 

O cubo branco ou espaço de exposição se pretende como um ponto de 

partida isento de ideologias e significação. Ele é assim porque busca ser recoberto com 

as obras de arte e essas exposta à um receptor guiado pelas ações e intenções do artista 
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que por sua vez, em alguns casos, abandona a expressão artística para se transforma em 

um mediador.  

A instalação  intitulada 'Una Seconda Chance a Barriera di Milano' 

(janeiro/2017), resultou de uma residência artística de Eugenio Tibaldi. Nos seus 

registros e textos se descobre que o artista morou efetivamente ali, conviveu com as 

pessoas, enfrentou os problemas do processo de requalificação urbana que agora 

acontece. O resultado da residência parecia um pedido de socorro, ao mesmo tempo em 

que registrava a reestruturação física do bairro, inclusive com modificação de função no 

sistema urbano de Turim. Os elementos que compunham a estrutura inicial da instalação 

eram fragmentos das ruínas das fábricas, elementos encontrados no lixo, fragmentos de 

demolição de prédios e residências. 

A exposição ocorreu no segundo andar do Museu Ettore Fico. A primeira 

vista se observava uma estrutura com canos de pvc (composição 1), assentada em 

objetos recolhidos do lixo que iam desde fogão até toca-discos. A obra compunha uma 

espécie de andaime ocupava todo o espaço. A estrutura podia ser lida como uma peça 

inteira, uma grande escultura, mas ao olhar para cada detalhe se percebia também que 

eram pequenos fragmentos de vidas recolhidos ao acaso pelo artista. Assim, os 

fragmentos cotidianos foram o modo como a vida ordinária e anônima da vizinhança 

encontrou para fazer parte do museu. 

 
Composição 1: Una Seconda Chance 

  
Fonte: http://www.museofico.it/mostre/eugenio-tibaldi/ 
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A partir dos índices selecionados pelo artista foi possível ver que o bairro 

passou por transformações e entender o modo como a população vive. As memorabílias 

que assinalam a passagem do tempo traziam um tom de saudosismo e registro de um 

lugar que está em processo de mudança. Os fragmentos iam desde tubos de televisores 

antigos até os copos de Nutela decorados, comparáveis ao hábito de colecionar copos de 

requeijão no Brasil. Além do lixo cotidiano, a instalação tinha discos arranhados 

tocando em velhas vitrolas, tijolos, relógios parados, fragmentos de obras, revistas com 

recortes de vidas de pessoas famosas de décadas passadas, muitas plantas com projetos 

industriais, muitas fotografias e álbuns de  família com sinais de que haviam sido 

descartados no lixo e recuperados em um processo de garimpagem. A instalação foi 

montada para níveis diferentes de aproximação e percepção conforme composição 2: 

 
Composição 2: níveis de aproximação entre artista/museu e população 

 
ref.: gráfico criado por Fátima Aparecida dos Santos 

 

0- cubo branco, zero significação, espaço de devir aberto a toda 

possibilidade de expressão, representação, memória ou mediação; 

 1- espaço em construção, a simulação de andaimes que remetem às obras de 

requalificação pelas quais o bairro passa; 
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2- a memória industrial, presente em antigas plantas mecânicas com projeto 

de motores e outros itens produzidos nas fábricas que outrora existiram ali; 

3- elementos domésticos que se disfarçam de utensílios de obra como pias 

de cozinha, organizadores de talhares em plástico, velhos assentos de vaso sanitário, 

entre outros, todos com algum fragmento de cimento ou reboco; 

4- elementos de coleção como álbuns,  discos, copos de Nutela, revistas 

populares esses itens foram organizados de tal forma que só são percebidos ao 

aproximarmos da obra e atentar para os detalhes.  

Observamos (composição 2) que o percurso de representação do artista vai 

de um ponto zero de significação, ou o cubo branco, passa pela representação da 

requalificação do bairro com as obras e andaimes até no ponto quatro repousar nas 

memorabílias que representam a vida cotidiana e constituem-se em mensagens de um 

emissor para si próprio no futuro. Por outro lado, o esquema4 (composição 2) representa 

o movimento do artista que sai do fora para o dentro da galeria, do fora para o dentro do 

bairro e ao mesmo tempo, traz com a sua exposição, a imagem marginal do morador do 

bairro para dentro do Museu e neste jogo revela que ele mesmo não pertence ou não faz 

parte daquele lugar.  

Vale dizer que o periférico representado na exposição é o migrante italiano 

pois nos álbuns de fotografia, nas imagens de revistas, nos discos e nos copos de Nutela, 

extrato de tomate ou requeijão o que estava representado era um cotidiano italiano com 

produtos italianos, alguns registros remetiam ao sul da Itália. O imigrante estrangeiro, 

africano ou asiático, não está representado até aqui.  

Já residência artística desenvolvida por Alessandro Bulgini (2014) sinaliza a 

relação entre texto artístico e texto urbano. Ele percebeu que os habitantes do bairro não 

frequentavam o museu. Assim, para Bulgini se a vizinhança não vai ao Museu, o Museu 

deve ir a vizinhança.  

O trabalho consistiu de uma série de desenhos em giz feitos nas calçadas do 

bairro. A prática parece ser um costume na Itália, como nos exemplos da composição 3. 

A ação do artista chamada Decoro urbano in Barriera di Milano (2014) cobriu as 

calçadas com desenhos. Bulgini fez vários círculos em várias calçadas. Os círculos eram 

                                                
4 Revela-se ainda o olhar do semioticista que nesta análise observa o morador a partir do olhar do artista, por meio de 
um apud, um terceiro estrangeiro ao processo. 
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preenchidos com desenhos variados, decorados com geometrias, traços orgânicos, 

grafismos cheios e vazios que remetiam às mandalas (composição 4).  

 
Composição 3: Artistas Anônimos desenham calçadas em Roma com Giz 

  
Fonte: arquivo pessoal Fátima Aparecida dos Santos 

 
Composição 4: Decoro urbano in Barriera di Milano 

 

Fonte: Alessandro Buldini - catálogo Museo Ettore Fico 

 

Em parte da cultura africana as mandalas representam o encontro entre o 

homem e o cosmos. Em sânscrito o termo tem o significado de circulo e representa o 

espaço do sagrado e o cumprimento de um tempo dedicado ao divino. Assim, os 

desenhados por Bulgini somaram dois mundos. O artista provocou um dialogo com os 

imigrantes que constituem a maioria dos residentes no bairro. Os desenhos possuem, 

num primeiro olhar, dois níveis de leitura que permitem conectá-los como decoração à 

cultura italiana, são decorações, enfeites e com a cultura de alguns povos africanos em 
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asiáticos para os quais a mandala tem o significado de passagem temporal. Neste 

sentido os desenhos revelam a existência de um mundo não europeu no bairro, tal 

informação não é vista de nenhuma outra forma já que a arquitetura, os nomes das ruas, 

as fachadas de comércios e as placas representam os italianos e seus costumes.  

Quem olha cada desenho com sua geometricidade ou organicidade 

certamente se detém diante da beleza das linhas, da técnica, dos traços. Por um instante 

se esquece que tamanha técnica é feita com um material frágil, capaz de desaparecer 

com o toque dos pés, o vento e a chuva. Trata-se de uma arte perene que nos chega por 

meio das fotografias de registro. Sabe-se que as decorações urbanas feitas com giz nas 

calçadas e vias não costumam durar mais do que 48 horas e algumas levam pelo menos 

dez ou doze horas para ficarem prontas. 

Assim, a técnica escolhida, o material e o local determinam o 

desaparecimento da obra em si. Por outro lado, tivemos acesso a tal trabalho por meio 

do catálogo com fotos da exposição e textos provocadores. Ao ler o texto 

compreendemos que mais do que a significação pejorativa que a palavra decoração 

possa ter, mais do que uma pseudo ingenuidade que o artista pudesse ter em função das 

dificuldades e choques culturais invisíveis a olho nu no bairro, a ação reservava uma 

complexidade sutil. Revela um romper as portas do museu, sair do encastelamento, sair 

do cubo branco, voltar ao ideal revolucionário da arte como um enfrentamento político. 

Não por acaso, são nas fotografias das decorações que o imigrante aparece, que a 

multietnicidade do bairro se expressa. Se, quando vamos ao museu percebemos um 

público majoritariamente italiano, foi por meio das fotografias da ação 'Decoro urbano 

in Barriera di Milano' que a pele se coloriu, que a população, apareceu. Assim, como na 

primeira obra analisada podemos propor o seguinte sequência:  

1- Não existe na proposta o ponto zero de significação denotado no caso 

anterior pelo cubo branco, ao contrário, são as calçadas e vias que compõe o espaço 

inicial,  operariam como o branco da tela ou da galeria mas são coloridas com o cinza, 

com a fuligem, com a poeira; 

2 - o espaço não é vazios, é carregado de significação, as decorações 

compõe com as calçadas, ruas, prédios, transeuntes e com a própria ação do tempo que 

modifica a imagem apagando-a em pouco tempo; 

3 - o apagar-se, o deixar de existir, se dá em função da escolha do material 

perene, do giz. E este ao mesmo tempo parece ser o que prende o olhar do transeunte, 
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conecta-se com a simplicidade e com o cotidiano, é um material vulgar, todos já tiveram 

contato com ele e aí reside parte do enquanto. 

4- o tempo gasto na elaboração das peças faz do próprio artista algo a ser 

observado, enquanto desenha expõe seu ato, o seu trabalho, a sua gestualidade em 

motivo para olhar; 

5 - a escolha do motivo contrasta com a escolha do material. Se o giz é 

aquilo que dura pouco tempo e que será apagado, a mandala em muitas culturas 

significa o ciclo do tempo, a união entre dois tempos espirituais, a relação entre o 

grande ciclo da natureza e a pequena linearidade da vida humana. Por outro lado, as 

mandalas operam também como janelas semióticas ou portais temporais e espaciais já 

que permitem conectar o fora com o dentro do museu, as linhas retas da cidade 

ocidental com o misticismo e a organicidade de culturas ancestrais. 

Assim, em esquema tal movimento poderia ser representado da seguinte 

forma (composição 5): 

 
Composição 5: esquema gráfico das relações entre obra, artista, museu e público 

 
ref.: autora Fátima Aparecida dos Santos 

 

Uma leitura da arte como jogo e linguagem 

Não por um acaso é no texto artístico instável, na arte de instalação e na arte 

efêmera/ perene que buscamos os índices para compreender o bairro Barriera di Milano 

e a partir da articulação entre textos artísticos, históricos e arquitetônicos revelar as 

tensões e distensões que formam a malha das relações entre criação e espaço urbano. 
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 Em 1964 Lotman publica 'Aula de poética estrutural' cujas informações 

foram compiladas e transformadas no livro 'A estrutura do texto poético' (LOTMAN, 

1972-1980). A questão defendida como tese diz respeito à aparente impossibilidade de 

uma sociedade sem arte bem como a contradição entre este fato e a primazia dos 

estudos dos sistemas culturais, naquela época, elegerem textos como política, religião e 

ciência. Assim, Lotman relaciona a questão à organização interna dos textos artísticos e 

o seu funcionamento social.  

Em contrapartida, observa-se que desde da vanguarda artística no começo 

do século XX a arte rompeu definitivamente com a ansiedade da representação e buscou 

a todo custo inaugurar novas linguagens, novos modos de expressar e de dizer, novos 

suportes materiais e a construção de jogos de significação que podem ser lidos como 

uma tentativa de criar uma variação de chaves metalinguísticas capazes de fazer com 

que tais jogos perdurem por mais e mais tempo.  

Nesta busca, observa-se ainda que por vezes os sistemas artísticos são 

construídos para funcionar em um tempo programado e curto mas cuja duração da 

decodificação pode ser maior do que a duração da própria obra, como é o caso da arte 

efêmera e da arte de instalação. Logo, quando recorremos à arte cujo processo de 

codificação dura mais do que a própria obra, cujo código criativo dura mais do que a 

materialidade,  ela toca o próprio viver pois como afirma Lotman (1972-1980, p.8) a 

vida de todos os seres se apresenta como um complexo sistema expresso em diversas 

linguagens e crescimento de linguagens para abarcar diversas informações.  

Compreendemos portanto a necessidade do jogo dentro do processo de 

criação dos textos artísticos. A palavra jogo entra com o significado de sistema 

randômico de combinações e sistema aleatório de combinações. Tal jogo se dá de forma 

lúdica, devaneios ou na empatia dispensada por um receptor a um conjunto de códigos 

com o qual assume a busca pelo gozo da decodificação. Assim, Lotman (1972-1980, p. 

9-10) afirma que a arte é um maravilhoso gerador organizado de linguagens especiais 

que oferecem a humanidade um serviço insubstituível. A partir da frase de Puskin ' eu 

vou compreendê-lo, procuro em você um sentido' observamos a busca por tal jogo, por 

tal chave, ou pela informação capaz de gerar a negentropia.  

Compreender a linguagem ou as linguagens da arte, sua composição, seu 

jogo de sentido é também a busca pela compreensão de algo maior do que uma simples 

metáfora de linguagem, seria a busca por compreender os mecanismos e processos de 
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pensamento que fazem a vida em si significar e ainda ser transformadas em poética, em 

duração, em eternidade. Assim a obra de arte é sempre um texto, no sentido exato de 

tessitura. Tal texto pode ser representado por tramas e urdiduras que é o modo mais 

simples de composição de tecido mas pode também envolver amarrações, 

sobreposições, processos de bordado e brocados continuando na mesma metáfora. 

Assim, Lotman defende a arte como linguagem quando afirma que: 

 

Neste sentido podemos falar de uma linguagem não só com 
referimento à línguas e idiomas como russo, francês, hindu e 
outros, não só como os sistemas artificialmente criados pelas 
diversas ciências, usados para descrever determinados grupos de 
fenômenos (que são chamadas de linguagens artificiais ou 
metalinguagem de uma dada ciência), mas também a propósito 
dos costumes, dos rituais, do comércio, das representações 
religiosas. Neste sentido se pode falar da linguagem do teatro, 
cinema, pintura, música e arte no seu conjunto como uma 
linguagem organizada de modo especial. (1972-1980, p. 13)5   
 

Lotman (1972-1980, p.15) estabelece uma relação temporal entre emissão e 

recepção de mensagens e a possibilidade de emissor e receptor serem a mesma pessoa, 

segundo ele 'não seriam raros os casos em que o mesmo indivíduo é emissor e 

destinatário de uma dada comunicação'. Neste caso a informação não é transmitida no 

espaço com um deslocamento entre o ponto A e o ponto B mas sim um deslocamento 

temporal. Podemos incluir nesse exemplo: as anotações ou os grifos deixados em um 

livro; a composição de um álbum de fotografias que construímos para lembrarmos no 

futuro de como fomos no passado que hoje é o nosso presente; os bilhetes colados na 

geladeira com uma simples lista de compra ou ainda mensagens coletivas deixadas por 

uma determinada cultura para si mesma como as cápsulas do tempo e as obras de arte. 

Tais grifos podem ser lidos também em relação às memorabilias, às coleções de objetos 

como discos, livros, copos de requeijão ou imãs de geladeira, tais coleções são textos 

que uma pessoa deixa para ela mesma no futuro ou para os seus.  

Observam-se ainda os textos instáveis, os textos escritos para serem 

apagados ou os rascunhados que acabam sendo instruções para colocar em ordem um 

outro sistema ou suporte de texto, para reorganizar temporariamente os pensamentos, 

para grafar coisas passageiras com giz, com lápis ou na área da praia. Assim, as duas 

                                                
5 tradução nossa 
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obras de arte analisadas neste artigo apontam para esses dois tipos de textos: 

memorabilias e rascunhos. 

Na busca por compreender as obras apresentadas neste artigo: 'Una Seconda 

Change' e 'Un decoro in Barriera di Milano' procuramos traçar um diálogo entre as 

primeiras análises e o pensamento semiótico e, a partir disso, entendemos que a 

linguagem da arte muitas vezes fricciona a natureza dos materiais com o significado, 

neste caso o significado ganha características e desdobramentos poéticos porque quando 

o artista se expressa por meio de algo concreto, material, possível de ser visto, tocado, 

ouvido ele toca numa espécie de recepção sensível, tal recepção sensível é da ordem do 

individual e neste aspecto a obra de arte toca cada individuo a sua forma. Por outro lado, 

a conjugação de todos os fragmentos desse texto forma sim um texto coletivo, uma 

significação coletiva gerada pela generalização e resumo daquilo que sente e interpreta 

o receptor. 

Da natureza dos materiais utilizados nas duas obras escolhidas, giz e 

entulho, entendemos o giz como aquele material capaz de ser apagado com o ar, com a 

chuva, com os pés e o entulho como aquele material que mesmo depois que as sintaxes 

já foram desconstruídas insiste em ficar. Daí tiramos uma oposição entre as duas 

representações, pois uma é a insistência e a outra é a perenidade. A perenidade joga com 

o tempo, abrindo janelas semióticas temporais por meio dos significados ancestrais das 

mandalas e a insistência, por meio da recuperação de ruínas e memorabilias joga o 

nosso olhar para aquilo que foi descartado, inclusive para as memórias que pretendiam a 

eternidade e sucumbiram na lata do lixo. As individualidades e solidões cotidianas, 

como na epigrafe de Pasolini, que faz de nós mesmos espectadores da própria vida, uma 

espécie de réquiem lento. Tibaldi desafia o desejo do descarte, da morte, leva as 

memórias abandonadas para o museu, mas a técnica e a arte escolhida colocará esses 

fragmentos de vida de novo em um jogo cujo próprio modus operandis conduz ao 

esquecimento ou seja a arte de instalação, feita para não durar. 

Observando o processo de construção deparamos com as residências 

artísticas, espécie de bolsas para viver e sentir o bairro, a coleta dos fragmentos e ruídos 

do bairro, a confecção da estrutura da obra Una seconda chance a Barriera di Milano, o 

macro em construção como uma espécie de andaime que sustenta a história do mínimo 

ou da unidade mínima, fotos e copos de Nutela como letras, andaimes como texto. Já a 

construção na rua, a elaboração das mandalas no Decoro urbano in Barriera di Milano 
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faz com que na ação a rua arranhe o giz, a rua desgasta o giz. A construção da obra 

resulta numa relação entre a base física do bairro e o material de pintura mais 

econômico e instável possível que também revela ou denuncia a não permanência ou a 

existência de um bairro cujo tecido social está sempre de passagem, sempre mudando, 

instável desde o começo da industrialização. 

Tocamos então na fricção com o tempo: a abertura para o tempo do 

ordinário na obra 'Una seconda chance...' e a abertura para o texto ancestral, tempo 

longo  no 'Decoro..'. Na primeira obra nos deparamos com aquilo que permanece como 

retrato específico de uma época em que tudo inclusive a vida é pensada como descarte, 

já na segunda obra o tempo curto do giz se conecta com um grande tempo histórico.  

Lucrécia D´Aléssio Ferrara (1986) tem um texto belíssimo chamado 'A obra 

de arte difícil', na qual traça uma relação entre obra e recepção, em nenhum momento 

para ela a obra de arte difícil se torna uma obra estéril ou um processo hermético. Aqui 

entendemos que as obras analisadas fazem um jogo inverso no seu processo de 

decodificação. As duas permitem uma breve leitura e um 'rápido entendimento'. 

Promovem uma espécie de jogo de penetrabilidade e descoberta de chaves de 

decodificação pois atraem a atenção com elementos cotidianos, memorabilias e giz e, a 

partir disso, conduzem a percepção para se chegar a uma compreensão. As 

possibilidades de movimento do olhar (aproximação e retração), a necessidade de 

compreensão da história do bairro e da composição dos seus habitantes para chegar em 

uma leitura possível das obras.  

Uma chave decodificadora das obras seria a compreensão dos movimentos 

gerados por imersão e dispersão. É a imersão que caracteriza a transformação do cubo 

branco em espaço de exposição e do espaço de exposição numa espécie de retrato três 

por quatro de vários moradores. Já a dispersão ocorre em função de um espaço difícil, 

não protegido, como as calçadas nas quais existe a concorrência com o movimento e 

vários pontos possíveis para captura do olhar.  

Conclusão. 

A defesa dos estudos semióticos do espaço urbano recai sobre o 

mapeamento e a construção de diagramas que revelem seus processos. Tais diagramas 

deveriam revelar como se dão os processos de semiose, sobreposição de informação e a 

relação dessas com a materialidade do espaço, a partir daí ter-se-ia a disponibilidade 

para compreender os processos de significação como dinâmicas estabelecidas a partir da 
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relação humano - espaço de significação - espaço de geração de signos e o movimento 

que vai do signo novo ao hábito.  

Segue-se a premissa de que aquilo que a humanidade materializa em formas, 

objetos e artefatos é signo congelado, um fragmento de processos mentais modelado 

como matéria, uma fatia de manifestação do pensamento que permite aos outros tocar e 

conhecer de fato aquilo que uma pessoa ou um grupo pensa ou pensou ao seu tempo. 

Por isso a materialidade que compõe o espaço habitado não é mente morta mas um 

aglomerado de índices por meio dos quais é possível decodificar técnicas, pensamentos, 

acontecimentos sociais e processos culturais. 

Entendemos que a constituição semiótica do espaço é também uma ação 

política, pois mesmo em condições adversas de controle, de imposição, de processos de 

urbanização decididos por um a despeito da natureza das vidas que ocupam aquele 

espaço, com o passar do tempo e com ações políticas nem sempre pacificas, emergem 

inscrições territoriais que podem se transformar em apropriações do espaço, ou em 

última instância, na insistência não oficial da passagem de uma população por aquele 

lugar. Leone ao analisar a construção da Dame du Lac (montanha artificial) em Évry, 

França, propõe modos ou possibilidades de resistência à um espaço urbano imposto: 

Se o parkour souber resistir à sua midiatização, à sua 
espetacularização, à sua comercialização, talvez os traceurs 
conseguirão, verdadeiramente, " reescrever o texto urbano" em 
muitas pessoas ou, pelo menos, evidenciar as contradições 
introduzidas pelo poder no momento em que cultivava a 
arrogância de um texto urbano escrito por um só individuo, ou 
por poucos. Do contrário, o parkour será uma moda  passageira, 
a enésima “invenção do cotidiano urbano” da qual o poder se 
apropria somente para transformá-la em fonte de lucro e, em 
seguida, passar para outra, depois de tê-la reduzido a estereótipo 
de si mesma. (LEONE, 2017, p.39/40) 
 

Em tempo, atualmente em Turim se nomeia as ações de reurbanização das 

áreas abandonadas pela industria com o termo requalificação urbana. Tal termo pode ser 

confrontado com aquilo que David Harvey (2004) e outros autores chamam de 

gentrification. Na requalificação busca-se uma relação sócio, histórica e cultural com o 

tecido social já na gentrification gera-se uma mudança radical na composição social e 

no uso do espaço urbano por meio da introdução de capital exterior ao espaço. Ocorre 

que muitas vezes a requalificação pretende o homem cubo branco, zerado na sua 

significação para ser transformado e significado a partir de ações impostas. Em outras 
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tantas vezes vê-se o não pertencimento, o olhar solitário como respostas às construções 

desenvolvidas de modo imposto. De certo modo as duas obras apresentadas aqui 

buscaram uma mediação entre o morador e o museu, entre a história e a atualidade, 

entre o migrante e o morador. Tal processo, como todos sabemos, se dá pela força do 

signo. 
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