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INTRODUÇÃO  

O presente relato em Poéticas Visuais constitui-se da descrição da ação da intervenção – Sem 

título – executada no evento internacional “arte#ocupaSM”, realizado na cidade de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 28 de maio a 01 de junho de 2013. O foco da 

edição abordava as formas de EXISTIR JUNTOS na contemporaneidade, habitando com 

diferentes ações artísticas o largo da Estação Férrea de Santa Maria. A organização do evento 

pertence ao grupo de pesquisa Momentos-Específicos, curadoria geral de Rebeca Lenize 

Stumm, promoção da UFSM e prefeitura municipal. A experiência vivenciada e a 

participação no evento se estabelecem como: proposta de extensão, poética experimental e 

ponto de partida prático (na época) do projeto de pesquisa que está em andamento no curso do 

PPGART/Mestrado em Artes Visuais na UFSM, Linha de Pesquisa em Arte e Visualidade, 

órgão financiador CAPES. 

OBJETIVOS 

Investigar a poética da pintura e os desdobramentos em relação à transitoriedade, efemeridade 

e permanência para produzir ações que apresentam a transformação visual indicada pela 

passagem do tempo. 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA 

Todas as pesquisas possuem pontos em comum. Um deles: o início.  Este começo, que talvez 

seja a semelhança mais próxima em todas, se encontra a partir da formulação de uma ideia, 

mesmo elegendo-a ela como parte simplificada que constitui a raiz do problema da 

investigação. Para DEWEY (apud ABBAGNANO, 2007, p. 528), "uma ideia é, acima de 

tudo, uma antecipação de alguma coisa que pode acontecer: ela marca uma possibilidade". Na 

pesquisa, a ideia estabelece a possibilidade de ou não acontecer aquilo que foi elaborado 

                                                             
1
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mentalmente. Nos anos 60, os artistas da Arte Conceitual perceberam a importância deste 

aspecto e questionaram sobre a necessidade da obra existir materialmente e que, segundo 

FREIRE (2006, p.8), “[...] opera não com objetos ou formas, mas com ideias e conceitos”. No 

entanto, a questão exposta aqui não quer discutir se obra deve ou não ser um objeto, mas sim 

de atestar a relevância da ideia no processo de criação. 

Durante a criação, surgem diversos caminhos e percursos que nos conduzem a pensamentos e 

descobertas, os quais nem se quer imaginávamos anteriormente. TESSLER aponta “que o 

entrecruzamento entre produção e reflexão, entre ‘teoria’ e ‘prática’, entre arte e pensamento, 

é uma as alternativas do artista hoje” (2002, p. 109). Por isso, este relato pretende, além de 

expor a descrição do processo inicial da pesquisa poética por meio da intervenção realizada, 

evocar a reflexão no contexto da arte contemporânea. 

 A presente pesquisa em Artes Visuais constitui-se, principalmente, pela produção de 

trabalhos poéticos que envolvam a linguagem da pintura enquanto aspecto transitório 

(transformações visuais passageiras) associada à imagem simbólica do cacto. Assim, o estudo 

dá-se pela ação dessas práticas artísticas e pela fundamentação teórica com a abordagem de 

autores e pensadores que apresentam relevância ao estudo.  

RESULTADOS ALCANÇADOS E PÚBLICO ENVOLVIDO 

Ideia – O projeto de pesquisa entregue para seleção do mestrado consistia em discutir e 

produzir intervenções urbanas com o apoio/colaboração do público (no momento a questão 

está sendo deixada de lado). Além disso, a prática partia da abordagem de uma linguagem 

efêmera sob o ponto de vista da pintura em spray (na época do projeto denominada de grafite 

efêmero; o aspecto da efemeridade encontrava-se no suporte, no tipo de pintura e na ação). A 

ideia dessas intervenções surgiu em decorrência da realização do trabalho prático final do 

bacharelado em Artes Visuais
4
. Na ocasição, a proposta consistia de uma instalação que se 

dividia em outras cinco partes intituladas de momentos. Cada um desses momentos fazia 

referência às ações ou aos aspectos relevantes de um santuário (1.ofertório, 2.oratório, 

3.adoração, 4.sacrifício e 5.sepulcro). No quinto momento, em especial, a instalação era 

composta por sete sepulturas (numeradas de acordo com a ordem de cada disciplina de ateliê 

cursada). Em uma destas foi deixado um “buraco” literalmente aberto, digo, uma cova aberta 

que simbolizava a própria instalação em exposição (Ateliê VII) e o não fechamento da 

pesquisa em Poéticas. 

                                                             
4 O trabalho final, sob o título de “SanTUÁRIO CACTU’San”, esteve exposto na Sala de Exposições Java 

Bonamigo, localizada na UNIJUÍ – Campus de Ijuí, durante o período de 10 à 17 de novembro de 2011 na 

Mostra Acadêmica II. 



O recorte no projeto de pesquisa (princípio da ideia) partia exatamente do quinto e último 

momento da instalação – Sepulcro
5
 (fragmento composto por sete sepulturas). Nesta seção, a 

mesma se constituía fisicamente de areia e pintura, apresentando uma imagem simplificada 

que remetia à forma do cacto (silhueta em negativo) obtida com o apoio de um estêncil. A 

partir destas sepulturas, em especial a cova aberta, que a ideia pode ser situada – ponto de 

partida. Sobre este aspecto, LANCRI (2002, p. 18), em suas considerações sobre a pesquisa 

em artes plásticas, indica: “de onde partir? Do meio de uma prática, de uma vida, de um saber, 

de uma ignorância. Do meio desta ignorância que é bom buscar no âmago do que se crê saber 

melhor”. A pesquisa começa – e assim deve iniciar – por um ponto específico ou algo de que 

já estamos familiarizados. Para o teórico, que complementa, “o ponto de partida da pesquisa 

situa-se, contudo, obrigatoriamente na prática do estudante, com o questionamento que ela 

contém e as problemáticas que ela suscita” (LANCRI, 2002, p. 19-20). O trabalho das 

sepulturas, que à primeira vista representava um determinado fim simbólico, se torna um 

artifício técnico de (re)começo ou ainda, o meio do preâmbulo da pesquisa. 

Materiais – Os materiais usados nos trabalhos do mestrado advêm da seção dessas sepulturas 

(quinto momento e parte final da instalação). Estas foram produzidas no chão através da 

organização de areia com o formato de túmulos simplificados (forma retangular) e de uma 

pintura em spray (composta por pigmento violeta e álcool). O uso da areia remete à aridez e à 

resistência do gênero da planta em solos desse tipo. Além disso, o chão é a base da planta (da 

raiz). Em outros trabalhos, além de outra instalação, a matéria-prima/suporte “areia” também 

já se fez presente. A escolha pelo tipo de pintura simboliza a irrigação do solo árido (seco). 

Elementos/processo – O processo, bem como a técnica e os elementos levam em conta a 

sombra (silhueta) projetada (pintura realizada com um borrifador) sobre as sepulturas da 

imagem no formato de planta que remete ao cacto
6
. A imagem por sua vez é obtida por meio 

de um estêncil. Tais elementos tornaram-se o ponto de partida das práticas executados na 

pesquisa do mestrado. 

A partir do princípio desta ideia (pintura sobre areia) foi realizado o trabalho semelhante no 

arte#ocupaSM/2013. O diferencial se encontrava no fato de sua execução ter sido realizada 
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em 2003. 



em um ambiente externo (aberto) em relação às sepulturas construídas dentro de uma sala de 

exposição (fechada). Na ocasião, nomeado como Sem título, hoje poderia ser chamado de 

“Relógio”. O experimento – como tratei na época – consistia na execução de uma 

intervenção. A ação aconteceu em dois momentos: o primeiro no dia 29 de maio às 16h30min 

(em vermelho) e o segundo no dia 30 de maio às 15h30min (em azul). A ação deu-se através 

de uma pintura efêmera em spray usando um estêncil com a imagem de uma planta sobre uma 

superfície de areia no chão. A dimensão e a forma do espaço a ser intervinda levou em conta a 

projeção da sombra de algum outro elemento (uma escultura, um objeto, um ser...). Por 

questões práticas, optou-se por uma pedra localizada próxima ao local do evento. A proporção 

do trabalho alternava-se de acordo com o horário da execução devido à incidência/direção da 

luz solar sobre o objeto e a dimensão, por sua vez, que este se projetava na superfície do chão; 

sem contar com a quantidade de repetições da pintura (na ocasião foram apenas duas, mas, em 

outro planejamento poderia ser repetida quantas vezes fosse necessário).  

O relato até aqui é o mesmo da época levando em consideração tanto os materiais empregados 

quanto à ideia em si. A efemeridade compreendida no trabalho baseava-se na captação de um 

determinado momento através da sombra e pela utilização dos materiais. Contudo, por meio 

de reflexões sobre os registros fotográficos, pode-se realmente perceber que a questão 

presente na obra trata da temporalidade (aspecto tênue que de imediato não fora percebido). A 

intervenção assemelha-se visualmente como um ponteiro de relógio que marca a passagem do 

tempo por meio das sucessivas repetições da pintura.  

Não por acaso, a ordem da ação das pinturas foi realizada no sentido horário, embora a 

projeção da sombra se desse em oposição, ou seja, no sentido anti-horário. A execução da 

intervenção demarca um horário, um instante controlado/selecionado pelo artista. O horário 

caracteriza e constrói a forma da obra. O instante é fugaz e efêmero. Na obra apresentam-se 

conceitos de territorialidade, sacralidade, resistência e permanência. A pintura realizada no 

chão, levando em conta também a importância do elemento figurativo da planta para o artista 

(os espinhos, o afeto, a adoração e a veneração ao cacto), lembra os tapetes religiosos 

produzidos em comemoração a Corpus Christi
7
 e os conceitos apresentados na instalação 

SanTUÁRIO CACTU’San. Outro aspecto da efemeridade presente na obra é o desgaste que se 

dá pela ação do tempo (vento, chuva, público, etc.) sobre a matéria-prima/forma em virtude 

de o trabalho estar localizado no espaço aberto e tais condições exteriores desencadearem a 

transformação/desdobramento da intervenção. 

                                                             
7 Corpus Christi – [ÈkoR#pos ÈkHR#isteÁ]. [Lat., 'corpo de Cristo'.]. Festa do corpo de Cristo, celebrada na 

quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade (FERREIRA, 2004, p. 557). 



Este trabalho, uma extensão das sepulturas, torna-se importante por ser um marco reflexivo na 

criação. A partir dele conseguiu-se perceber que a pintura efêmera que se buscava produzir 

não era algo estático, mas que ela deveria ter um desdobramento na temporalidade, como o 

movimento que se dava lentamente pela projeção da sombra ou os ponteiros do relógio. O 

aspecto da efemeridade, designada como algo passageiro, só faria sentido estar presente na 

obra se realmente a pintura pudesse se alterar com a passagem do tempo, um acontecimento 

enquanto pintura, uma duração em sua visualidade, um movimento capaz de se transformar do 

começo (a construção) ao término (decomposição) da obra.   

Público atingido: Artes Visuais – Poéticas Visuais. Participantes: 1 (um) acadêmico, 1 (um) 

orientador e 1 (um) professor
8
 externo a UFSM, mas credenciado no Mestrado em Artes 

Visuais. 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS 

Os experimentos práticos e a participação no evento constituem como fonte de investigação 

do projeto de pesquisa em andamento no mestrado, não cabendo outros critérios de avaliação.  
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