
Fundação BankBoston promove revitalização de espaços públicos de São Paulo 
 
A iniciativa de investir na arte como meio de educação e inclusão social está presente há muito 
tempo nas atividades da Fundação BankBoston, que tem a promoção da cultura como um de seus 
principais objetivos. Depois do `PraTiCidade`, elaborado em parceria com a ONG Cidade Escola 
Aprendiz, no qual durante o período de maio a dezembro de 2002 funcionários voluntários do 
BankBoston, estudantes de escolas públicas e privadas e outras pessoas da comunidade saíram 
São Paulo à fora para realizar intervenções artísticas em diferentes pontos da cidade, a Fundação 
acaba de encerrar as atividades de mais um projeto artístico: `Um presente para São Paulo`. A 
iniciativa contou com a grafitagem da Agência Trianon do Banco - localizada à Avenida Paulista -, 
a realização de oficinas de grafite para crianças e jovens e uma exposição itinerante de fotos com 
o registro das atividades do projeto e de experiências de grafite pelo mundo. 
 
O projeto `Um presente para São Paulo` também foi elaborado em parceria com a Cidade Escola 
Aprendiz. Aliás, as duas iniciativas são quase uma continuação do `Projeto 100 Muros`, realizado 
anteriormente pelas duas entidades. Durante dois anos e meio (de 1999 a 2001) 100 muros da 
cidade de São Paulo foram decorados com técnicas de mosaico e pintura. Mais de mil pessoas em 
cada ano, entre crianças, jovens e adultos participaram do programa. 
 
`Tínhamos encerrado as atividades do 100 Muros e queríamos dar um passo a mais. Sentimos a 
necessidade de não só embelezar a cidade, mas também de contribuir para que as pessoas se 
sentissem mais donas do espaço público`, explica a superintendente da Fundação BankBoston, 
Sônia Favaretto. Assim surgiu o `PraTiCidade`.  
 
Para dar início às suas atividades, foram definidas cinco áreas-pólos da cidade: o pólo Centro, que 
envolveu os Largos São Bento e São Francisco, a Praça da Sé e o Pátio do Colégio; o pólo Faria 
Lima; a área da Avenida Luis Carlos Berrini; e os pólos das avenidas Sumaré e Cidade Jardim.  
 
No dia 25 de maio de 2002 o Projeto foi inaugurado, iniciando suas atividades no Pólo Centro. A 
idéia para o local era de, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, construir uma 
trilha de cerâmica e pedras portuguesas para demarcar os principais pontos históricos do centro 
paulistano. `Fizemos uma usina aberta à comunidade, da qual participaram cerca de 500 pessoas, 
para a produção do material utilizado na marcação dos prédios históricos`, comenta Sônia. 
 
Os trabalhos nas avenidas Berrini, Faria Lima e Cidade Jardim - todas na zona sul da capital - 
envolveram a utilização de técnicas de mosaico. `As intervenções na Berrini foram feitas pelos 
funcionários e seus familiares no próprio BankBoston e coincidiram com a inauguração do novo 
prédio do Banco. Na Cidade Jardim, decoramos parte do muro do Jóquei Clube de São Paulo. No 
caso da Faria Lima, a Prefeitura de São Paulo tinha um projeto de revitalização do canteiro da 
avenida e nós entramos como parceiros. E como a proposta do PraTiCidade era de revitalizar 
espaços públicos e ao mesmo tempo envolver a sociedade, nessa etapa, contamos com a ajuda 
do pessoal da escola de arte Belas Artes e de alunos de uma escola pública estadual`, descreve 
Sônia.  
 
No bairro do Sumaré, zona oeste de São Paulo, o alvo do projeto foi a praça abandonada Ana 
Maria Poppovic. `As atividades nesse bairro contemplaram a realização de oficinas de arte em 
todos os sábados, na sede da Cidade Escola Aprendiz, para a produção do material que seria 
utilizado na revitalização da praça. Nessa fase, participaram 20 funcionários do BankBoston`, 
lembra Sônia. O término destas atividades contou com um evento de inauguração da praça aberto 
à comunidade local. Compareceram mais de 500 pessoas. 
 
Apesar de o `PraTiCidade` ter sido uma ação pontual, com início e términos definidos, as ações 
culturais da Fundação BankBoston continuaram. Logo em seguida foi realizada a intervenção de 
grafitagem na Agência Trianon do Banco e a Fundação já está organizando novas intervenções 
artísticas. Para a superintendente da entidade, esse tipo de ação na área cultural é importante 



porque contribui para o envolvimento da sociedade com o local onde mora. `Você faz todo um 
trabalho de reconstrução e revitalização e, conseqüentemente, cria um novo olhar sobre São 
Paulo. As pessoas precisam se sentir mais donas da cidade`, argumenta. 
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