
 

 

Eduardo Srur promove exposição coletiva na periferia de SP 

O projeto “Natureza Plástica” reúne oficinas criativas, conscientização 
ambiental e exposição visual nos CEUs Campo Limpo e Paraisópolis 

 

Durante o mês de junho, o artista Eduardo Srur realizará duas exposições coletivas 
de suas pinturas de plásticos com trabalhos realizados por mais de 1.500 alunos e 
professores nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) Campo Limpo e 
Paraisópolis, na Cidade de São Paulo. O projeto é realizado por meio do Programa 
Municipal de Apoio a Projetos Culturais (Pro-Mac), da Secretaria Municipal de 
Cultura, com o apoio das empresas Promon Engenharia e Engeform Engenharia.   

A iniciativa teve início durante a pandemia, quando o artista retomou a ideia de 
levar arte para a periferia, impactando diretamente as comunidades com a 
participação dos agentes locais e das crianças dessas regiões. Agora, com a volta 
das aulas presenciais, o projeto se torna realidade dentro das escolas municipais. 

Com o conceito de que “Todo ser humano pode ser um artista”, Srur desenvolveu 
um programa que integra o conhecimento de história da arte com sua produção 
contemporânea de intervenções urbanas com mensagens de reflexão ambiental. 
O artista promoverá palestras, e sua equipe fará oficinas com resíduos plásticos, 
criando obras colaborativas com os alunos do Ensino Fundamental 1 e 2. Ao fim das 
atividades, haverá uma exposição coletiva com as obras produzidas pelos 
participantes, com o título da série “Natureza Plástica”, com visitação gratuita e 
aberta à comunidade.  

“O artista é um contador de histórias. Ele compartilha sua vivência com as futuras 
gerações, fomenta um campo alternativo de conhecimento, constrói senso de 
pertencimento do espaço e estimula o gênio criativo no indivíduo.” defende Srur. 

Desde 2008, o artista urbano tem se engajado em realizar ações que aproximem o 
grande público do universo da arte, abrindo oportunidades para que as crianças 
explorem possibilidades em suas vidas. Segundo ele, “No Brasil, onde existe escassez 
e desigualdade de recursos, temos de adotar uma postura social forte e inclusiva. 
Afinal, todo ser humano pode ser um artista”. 

 

 

 

 



 

 

Serviço:  
Exposição “Natureza Plástica”  
 
Abertura: 11/6 
Exposição: de 11 a 22/6 
CEU EMEF Hermes Ferreira de Souza (Campo Limpo) 
Av. Carlos Lacerda, 678 – Pirajussara 
 
Abertura: 25/6 
Exposição: de 25/6 a 1/7 
CEU Paraisópolis Profª. Marisa Motta 
R. Dr. José Augusto de Souza e Silva S/N – Jardim Parque Morumbi 
 
Entrada gratuita. 
 
 
 
Sobre Eduardo Srur 

Srur realizou diversas intervenções 
urbanas pela cidade de São Paulo e 
participou de exposições em muitos 
países, entre eles França, Suíça, 
Argentina, Espanha, Inglaterra e 
Cuba. Para difundir o conhecimento, 
realiza palestras em escolas e 
importantes eventos como TEDx, Crio 
e Pixel Show. É também o idealizador 
e proprietário da Attack Intervenções 

Urbanas, empresa especializada em planejamento e gestão de projetos 
especiais no espaço urbano. 
 
 
Site: www.eduardosrur.com.br 
Instagram: @eduardosrur 
Facebook: artistasrur 


