
 
 

1137 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

ULTRAMAR – ILHA DIANA: PAISAGENS COMUNS 
 
 

Lúcia Quintiliano – IA/UNESP 
Maurício Adinolfi – IA/UNESP 

Agnus Valente – IA/UNESP 
 
 

RESUMO: Este artigo apresenta como reflexão o agenciamento do projeto “Ultramar-Ilha 
Diana” (2013). Trata-se de um projeto idealizado pelo artista Maurício Adinolfi e 
desenvolvido com assistência de Lúcia Quintiliano, numa das últimas comunidades Caiçara 
da baixada Santista. O projeto acontece em parceria com os moradores locais, resultando 
na criação de uma enorme pintura espacial, impactando as casas, as edificações públicas e 
a capela do lugar. Esse projeto apresenta um modelo de ação que se assemelha aos 
enunciados por Nicolas Bourriaud em Estética Relacional, pois ao convidar a comunidade a 
participar de forma ativa, sensível e corporal de suas ações, cria espaços relacionais nos 
quais a arte é intermediadora das relações humanas através dos seus objetos estéticos. 
 
Palavras Chaves:. Arte e Sociedade. Arte Colaborativa/Participativa. Trabalho Coletivo. 
Estética Relacional. 
 
 
ABSTRACT: This article presents a reflection on the process that starts the project 
“Ultramar-Ilha Diana” (2013), conceived by Maurício Adinolfi and developed with the 
assistance of Lúcia Quintiliano, in one of the last “caiçara” communities of an island situated 
in “baixada Santista” at Santos, Brazil. The project takes place in a partnership with the 
locals, resulting the creation of a huge spatial painting which creates an impact on houses, 
public buildings and the island’s chapel. This project presents an action model, similar to 
those stated by Nicolas Bourriaud in his Relational Aesthetics, because by inviting the 
community to participate in an active, sensitive, and body form way in their actions, it creates 
relational spaces in which art is the intermediate of the human relations through its esthetics 
objects. 
 
Key Words: Art and Society. Collaborative/Participative Art. Collective work. Relational 
Aesthetic. 

 
 
 

O Projeto “Ultramar-Ilha Diana” (2013)1, idealizado pelo artista Maurício Adinolfi, e 

desenvolvido com a assistência de Lúcia Quintiliano, é a criação de uma enorme 

intervenção pictórica impactando quarenta e cinco casas da comunidade de 

pescadores da Ilha Diana, uma das últimas comunidades caiçaras da baixada 

Santista – Santos/Brasil. Localizada entre a Área Continental e o Porto de Santos2,a 

Ilha Diana convive nos dias atuais com implicações que provêm do aterramento da 

área de manguezal por um empreendimento portuário privado. A ação foi realizada 

em parceria com os moradores locais, resultando em uma enorme pintura espacial 

comunitária, pois além das moradias também foram pintadas as edificações 
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públicas, como a Associação Comunitária, a Policlínica, a Escola, a Brinquedoteca e 

a Capela da Ilha, contou também o apoio das tintas Coral3. 

O projeto surgiu da parceria realizada entre o artista e a Secretaria de Serviços 

Públicos de Santos4, quando realizaram trabalhos em conjunto dentro do projeto 

“Cores no Dique” (2009)5, e que se estendeu até 2011, quando o artista visitou a Ilha 

Diana (local de ação da Secretaria), estabelecendo os primeiros contatos com a 

comunidade. 

O “Ultramar” é um desdobramento do projeto “Cores no Dique” (2009), seguindo 

uma estética que escolhe como referência o caráter abstrato da cor ligada à 

estrutura de construção das casas. Desenvolvendo-se entre ritmo, matiz e tom 

(luminosidade) a partir de faixas, a pintura busca o coletivo e o geral, pois não 

individualiza e sim acontece por relação. Essa não representação, que 

historicamente surge com Kandinsky (1866-1944) e posteriormente comparece em 

Malevitch (1879-1935) e Mondrian (1872-1944), possibilita pensar linha, plano, cor e 

estrutura; elementos originais da pintura, mas que são expandidos ao serem 

trabalhados no espaço, desenvolvendo relações com a arquitetura e com o ambiente 

do lugar. Constitui-se um trabalho coletivo, onde o artista e sua assistente discutem 

e criam, durante toda a ação, composições de acordo com as estruturas, 

organização das casas e edificações públicas. 

O projeto “Ultramar-Ilha Diana”, assim como toda intervenção urbana, segundo 

Nelson Brissac Peixoto, segue um padrão necessariamente pluralista (2012, p. 14): 

ao mesmo tempo em que é uma ação artística e cultural, é também política, 

urbanista e arquitetônica, e também problematiza a esfera das relações humanas, 

pois cria espaços relacionais através dos seus objetos estéticos, no qual a arte se 

torna a mediadora das relações humanas. O projeto tem como fio condutor os 

pensamentos do filósofo Nicolas Bourriaud enunciados na obra Estética Relacional 

(2009). 

A paisagem urbana da Ilha torna-se parte constitutiva para a intervenção, que traz à 

luz um lugar carregado de valores simbólicos e culturais que diferem dos da 

urbanidade citadina.  
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A Ilha Diana 

 

Foto 1- Ultramar-Ilha Diana (2013), de Maurício Adinolfi. 

A Ilha Diana, segundo Fernanda Stori (2010), é uma dessas comunidades 

reconhecida no município de Santos pela atividade pesqueira artesanal e pela 

manutenção do modo de vida caiçara, porém ainda sem o reconhecimento legal de 

seu território.  

Desde que a Empraport 6 , um empreendimento portuário privado, recebeu a 

autorização do IBAMA7 para aterrar e construir em área de manguezal – território 

tradicional de pesca da comunidade da Ilha Diana – e ocorreram especulações e 

debates quanto ao modo de vida caiçara da população. Nessas discussões, não se 

levam em conta os modos e costumes que a cultura abarca, pois a alegação é de 

que os mesmos não vivem da pesca e que, com tão poucos pescadores, os 

moradores locais não poderiam denominar-se uma comunidade pesqueira e muito 

menos caiçara. Pode-se dizer que estas especulações contribuíram para a 

desarticulação da comunidade frente ao poder público, o que favoreceu a 

implantação do empreendimento privado em seu território, pois são vistos ainda 

como pessoas acomodadas e dependentes. Esse estigma foi reforçado com a 

chegada da Embraport ao território, fato que podemos observar através da fala de 

um dos moradores em entrevista a Stori (2010): 
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“Não adianta eu falar que sou contra... quem sou eu pra falar "não"? 
Com os poderosos lá dentro, se o Meio Ambiente liberou? Todos são 
a favor, então a gente não tem força nenhuma... o Meio Ambiente 
liberou! Quanto de imposto vai entrar no cofre da Prefeitura? Você 
acha que ela vai perder essa fonte? Então tem que trazer o máximo 
de benefício para a comunidade[..].  Se o Meio Ambiente liberou, 
quem é a gente? Então eles têm que dar algum benefício pra nós. 
Alguma coisa que reponha o prejuízo que nós vamos tomar[...] (Stori, 
2010 p. 148). 

O olhar que a Embraport tem para a comunidade da ilha vem das pesquisas que 

elabora sobre o lugar; estudos que, segundo a empresa, estão disponibilizados aos 

moradores. Pode-se observar que algumas das medidas compensatórias colocadas 

em práticas são provenientes de um olhar distante da realidade do lugar, e por não 

atenderem aos anseios dos moradores, tendem a fracassar. Um exemplo é a 

implantação da estufa que abrigou a vegetação retirada do mangue durante o seu 

aterramento, ação que não vingou de forma satisfatória. Outras ainda acarretam 

conflitos, tais como: o desenvolvimento do turismo local e a reforma da capela. As 

melhorias que a empresa proporciona ao lugar, como o calçamento da rua à rede de 

energia elétrica, são notadas; porém, devido a promessas passadas, alguns 

moradores têm expectativa de uma relação ou vínculo empregatício com a empresa.  

Segundo Dona Irene (pescadora de mariscos), a vida de pescador é difícil, e tornou-

se mais complicada após o aterramento do manguezal pois, para conseguir um bom 

pescado, estes precisam se deslocar muito além das águas do rio que banha a Ilha. 

Tal fato os coloca em situação de risco, pois estão fadados a cruzarem com os 

“ladrões da maré”, assaltantes que rondam o mangue. A possibilidade de uma 

colocação efetiva nos quadros da empresa garantiria a eles uma outra fonte de 

renda e autonomia, além de ser cumprido o acordo.  

A arte como intermediadora das relações humanas 

O “Ultramar-Ilha Diana” mobilizou um amplo e variado leque de realizações, além de 

conjugar uma dinâmica burocrática: a inscrição nos editais de arte e o apoio dos 

apoiadores implicaram também o agenciamento das parcerias com a qual o artista 

atuou na comunidade. 
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Os novos modelos de socialidade e interatividade que vêm compondo algumas das 

produções artísticas contemporâneas, nas quais os artistas convocam o público à 

participação sensível, corporal, solicitando a sua presença de forma ativa, são 

questões que foram debatidas no Workshop “Intervenção Urbana” (2012) ministrado 

pelo artista no SESC Santos, questionamentos que vão ao encontro de propostas 

que carregam em sua “formatividade” (PAREYSON, 1997) a presença do outro. “As 

relações entre os artistas e suas produções, assim, rumam para a zona do feedback: 

há alguns anos vêm se multiplicando os projetos artísticos convivais, festivos, 

coletivos ou participativos, que exploram múltiplas potencialidades da relação com o 

outro” (BOURRIAUD, 2009, p. 85).  

Nos trabalhos como: “Placebo Azul” (1991), de Felix Gonzales-Torres; “Untitled 

(Free)” (1992), de Rirkrit Tiravanija; “Paredes Pinturas” (2008), de Mônica Nador e 

“Cores no Dique” (2009), de Mauricio Adinolfi, o “outro” é o que dá sentido às obras. 

Em “Placebo Azul”, Gonzalez-Torres transgride as indicações rigorosas dos espaços 

expositivos e incentiva o público a participar da obra, pois é só comendo as balas 

que a obra acontece. 

 

Foto 2- Placebo Azul (1991), de Felix Gonzales-Torres 

Em “Untitled (Free)”, Tiravanija cozinha Thai Curry e o arroz, mas arte não é a 

comida, embora seja rica em cores e cheiros – para ele, a arte é ao redor; as 

pessoas são convidadas para uma refeição que é preparada pelo artista, e enquanto 

esperam em fila para comerem, sem se darem conta, se veem próximas e trocando 

informações, estão conversando. 
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Em “Paredes Pinturas”, o trabalho de Nador consiste na pintura de casas em regiões 

de urbanização precária, em trabalho conjunto com a população local. 

Em “Cores no Dique”, há primeiramente o impacto das cores contra uma visualidade 

dura e crua. Só a partir do contato direto com o lugar e com os moradores é que se 

percebe a dimensão da ação. O projeto é desenvolvido em parceria com os 

moradores locais, o Ponto de Cultura Arte no Dique e a CDHU.  

 

Foto 3 - Cores no Dique (2009), de Mauricio Adinolfi 

Nos trabalhos: “Placebo azul”,“Untitled (Free)”, “Paredes Pinturas” e “Cores no 

Dique”, os artistas propõem um modelo de participação que difere das propostas e 

poéticas típicas da década de sessenta, na qual Hélio Oiticica (1937-1980) e Lygia 

Clark (1920-1988) são os expoentes. Para os artistas neoconcretos, o conceito de 

participação era o de dar possibilidade ao espectador de intervir na obra, recriando-

a, e também à manipulação e exploração do objeto artístico ou de seu espaço, 

encurtando assim a distância entre o artista e o espectador (PLAZA 2002), numa 

obra que já continha em sua constituição a potencial manipulação e a presença do 

outro. Desta maneira, o público, ao participar da obra, completa o gesto do artista, 

completa a obra, no entanto, sem contribuir com a construção física da obra; ao 

contrário, a sua participação, além da composição e significação, muitas vezes 

contribui para a sua desmaterialização. Sobre esta questão, Júlio Plaza apresenta 

uma pequena nota cômico-irônica:  
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Grande parte das obras expostas na IX Bienal de São Paulo (da qual 
participamos em 1967), dedicada dominantemente à “arte de 
participação”, terminaram no lixo devido aos estragos e excessos de 
participação do público (Plaza 2002, p.16). 

No projeto “Cores no Dique”, as ações deixam marcas, rastros visíveis no espaço; 

neste aspecto difere-se de “Untitled (Free)” (1992), do artista Rirkrit Tiravanija, onde 

a obra constitui-se um evento que acontece no aqui e agora, deixando seu registro 

somente na memória do participante. Em relação a “Paredes Pinturas” (2008), de 

Mônica Nador, assemelha-se por constituir-se da mesma matéria; no entanto, 

distingue-se pelo formato da proposição com a estética espacial. Aproxima-se de 

“Placebo Azul” (1991) de Gonzalez-Torres, pois ambas evocam o compromisso do 

público com a obra.  

No projeto do Dique, o público-alvo é convidado a construir a obra com o artista, no 

qual os gestos dos participantes se misturam num processo de “hibridação 

interformativa” (VALENTE, 2008, pp.35-38), onde um completa o gesto do outro 

imprimindo suas formatividades.  

Pode-se dizer que nas ações acima citadas: 

O público vê-se cada vez mais levado em conta. Como se agora 
essa “aparição única de um distante”, que é a aura artística, fosse 
abastecida por esse público: como se a microcomunidade que se 
reúne na frente da imagem se tornasse a própria fonte da aura, o 
“distante” aparecendo pontualmente para aureolar a obra, a qual lhe 
delega seus poderes. (BOURRIAUD, 2009, p. 85). 

A inclusão do espectador na obra de arte, segundo Júlio Plaza (2002), segue o 

seguinte percurso: 

Participação passiva (contemplação, percepção, imaginação, 
evocação etc.), participação ativa (exploração, manipulação do 
objeto artístico, intervenção, modificação da obra pelo espectador), 
participação perceptiva (arte cinética) e interatividade, como relação 
recíproca entre usuário e um sistema inteligente. (PLAZA 2002, p.10) 

Segundo Plaza (2002), a participação passiva corresponde à abertura de primeiro 

grau, a participação ativa à abertura de segundo grau – ambas conforme Umberto 

Eco (1988) – e a participação perceptiva à abertura de terceiro grau.  
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Na Abertura de primeiro grau, a obra é aberta e o espectador atua como observador, 

contempla, julga, emite valores acerca daquilo que observa. No segundo grau, o 

espectador é convidado a participar da obra, é a chamada obra de participação na 

qual ele se constitui como elemento indispensável, torna-se agente sobre a própria 

obra, podendo interferir, manipular e modificar. 

Na abertura de terceiro grau, ficam as obras que são geradas por interfaces digitais. 

São as chamadas obras interativas, e o termo interatividade é usado para defini-las: 

“Esta abertura, mediada por interfaces técnicas, coloca a intervenção da máquina 

como novo e decisivo agente de instauração estética” (Plaza 202, p.9). 

Seguindo os pressupostos enunciados por Plaza (2002) e Eco (1988) sobre questão 

da “Obra Aberta”, associados à “Estética Relacional” de Bourriaud (2009), Lucia 

Quintiliano defende, a partir de sua pesquisa pessoal, a hipótese de um quarto grau 

referente às chamadas obras ou projetos relacionais, os quais incluem as relações 

humanas na sua constituição, onde o público é chamado a uma participação 

sensível, corporal, espiritual, transferindo sua forma de ser às do artista ou 

propositor na constituição da obra, podendo até mesmo prescindir de uma obra 

como mediação ou resultado material final, pois esse resultado pode ser o próprio 

processo, a própria relação. 

Nota-se que, no projeto “Ultramar-Ilha Diana”, a arte foi intermediadora das relações 

humanas a partir do seu agenciamento, pois foram já nas discussões sobre o fazer 

artístico que se articularam as parcerias entre todos os que atuaram no projeto. 

A intermediação das relações humanas a partir de seus objetos estéticos 

A reentrada na comunidade, após a fase de estudos do lugar, deu-se mediante a 

realização de oficinas de arte para as crianças da comunidade. Elas aconteceram 

em momentos bem distintos, em várias fases, em etapas que contribuíram para o 

amadurecimento da proposta do projeto “Ultramar”, e com ações que também 

evoluíram durante o processo. 

As oficinas tinham como objetivo: provocar o fortalecimento dos contatos 

principiados pelo artista no ano anterior e intervir no espaço urbano da comunidade, 
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apresentando às crianças uma experiência artística com o uso do estêncil, uma 

técnica típica do grafite da geração dos anos oitenta (BOEMER, 2013). 

Para a realização da proposta, nossa prática aconteceu em conformidade com o 

pensamento de Bourriaud (2009, p. 21) somado a Maffesolli, uma vez que tivemos a 

compreensão de que “uma das potencialidades da imagem é seu poder reliance 

[sentimento de ligação], retomando o conceito de Maffesolli: bandeiras, siglas, 

ícones, sinais, criam empatia e compartilhamento, geram vínculo”. Nessa ação, 

foram utilizadas imagens das próprias crianças da comunidade em situações 

cotidianas, resultando numa intervenção que ocupou a varanda da Brinquedoteca – 

um espaço de convivência infantil – proporcionando uma experiência única que, 

segundo Lima, “inaugura para alguém a possibilidade de existir frente a um outro, 

através da articulação de signos que constitui e apresenta as vivências deste existir 

de um modo singular” (2011, p.188).  

 

           Foto  4 - Intervenção na Brinquedoteca-espaço de ludicidade (2012), Lúcia Quintiliano 

A proposição segue as mesmas características das proposições urbanas com o uso 

do estêncil: elabora-se uma máscara que dá vazão à tinta que fixa a imagem no 

suporte escolhido. A proposta solicitou a presença da criança, não somente com a 

concessão de uso de sua imagem, mas no próprio fazer. Desta maneira, vai se 

articulando a presença do outro no fazer artístico, nesses termos específicos: “Arte 

Relacional” (BOURRIAUD, 2009, p.151) e “interformatividade” (VALENTE, 2008), 

pois foi a partir do fazer, e das questões relacionais que emanaram desse fazer, que 

se formaram os vínculos que contribuíram no desenvolvimento do projeto “Ultramar”.  
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Foto 5 - Uma das crianças pintando a sua própria imagem (2014), Lúcia Quintiliano 

Em suma, os olhares absortos das crianças, ao lidarem com a pintura, inspiraram 

uma temática. Uma temática que cria forma, signos, significados e alteridade e que 

extrapola os limites da ilha, ocupando outros espaços, estendendo-se a novos 

cantos, criando novas formas para compor a imagem, que serão apresentadas e 

refletidas posteriormente.                                                                                            

A correspondência da comunidade e a promoção do diálogo com os demais 

moradores teve maior impacto com a intervenção no interior da “Capela do Bom 

Jesus da Ilha Diana” (2012), realizada por Lúcia Quintiliano. O espaço é pensado 

com a articulação das formas que vêm da geometria das marcas que ficam no papel 

quando se desfaz uma peça de origami. Uma composição que forma um conjunto de 

cruzes, que é pintado em dourado, numa alusão às igrejas barrocas, dando 

visibilidade à imagem do Cristo que ocupa o centro do altar. As figuras também 

acompanham as paredes laterais e as bases das janelas.  

 

Foto 6 - Intervenção na Capela do Bom Jesus da Ilha Diana (2012), Lúcia Quintiliano 
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A intervenção aconteceu concomitantemente às oficinas com as crianças, um 

acontecimento que faz “suscitar a revelação do já existente e sair à luz outras tantas 

realidades encobertas” (MANO, 2008, p.102). A capela é o espaço simbólico que 

representa a fé e a união dos moradores: ela foi edificada com a ajuda de todos, e 

isso lhes confere sentimentos de propriedade com relação ao espaço pois, embora 

pertença à Arquidiocese de Santos, é a comunidade que autoriza a intervenção em 

seu interior.  

As articulações para o fazer artístico 

A contemplação do Edital8que trouxe o apoio financeiro e institucional ao projeto 

intensificou as relações entre o artista propositor e a artista convidada a oferecer as 

oficinas às crianças, passando a acompanhá-lo, desde então, nas fases que se 

sucederam, dando-lhe também suporte com os registros fotográficos. 

A apresentação do projeto “Ultramar” foi feita em 2013, em uma reunião com toda a 

comunidade, na qual o artista comparece e expõe a sua proposta, convidando-os a 

uma ação participativa. Num segundo momento, foram realizadas as visitas às 

casas. Nesta etapa, entrou em contato com todos os moradores, em conversas que 

definiam as composições e cores que seriam utilizadas. O artista buscou não 

interferir na escolha, solicitando uma cor básica e outras duas para detalhes e 

faixas; dessa conversa surgiam novas novas ideias para as composições. 

 

Foto 7 - O artista com moradora durante a escolha da tinta 

E destes encontros surgiu um pensamento espacial referente à localização e relação 

cromática entre as casas, pois os moradores muitas vezes determinavam suas cores 

de acordo com as escolhas do outro. Este processo criou uma trama relacional, 
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onde um morador apresentava o artista ao seu vizinho, antecipando a sua história 

antes de anunciar sua presença.9  

A ação possibilitou olhar o lugar com uma postura reflexiva e de indagação frente à 

realidade deste mesmo lugar (SANTOS, 2010), num processo que consolida as 

relações já existentes, abrindo espaço para as novas que se constituíram 

posteriormente. 

Os trâmites do processo 

Após a definição das cores pelos moradores, houve a visita do técnico das tintas 

Coral que avaliou as condições das moradias, determinando a quantidade de tinta 

necessária para o desenvolvimento do projeto, ação resultante também do 

encaminhamento de técnicos que ofereceram oficinas práticas aos moradores e aos 

agentes da Secretaria de Serviços Públicos de Santos (grupos de pintores), para um 

maior aproveitamento do material disponibilizado pela empresa. 

A pintura da fachada e dos muros do Bar do Chilico, somados aos desenhos que 

reiteram a iconografia no lugar, não deixaram esfriar as relações já constituídas, 

enquanto se aguardava o material para começar o projeto. A ação envolveu todas as 

integrantes da casa, numa ação colaborativa, constituindo-se também um processo 

de “hibridação interformativa” (VALENTE, 2008), no qual cada participante 

completou o gesto do outro imprimindo suas formatividades, anunciando o projeto 

“Ultramar”. 

 

Foto 8 - “Ultramar-Ilha Diana”, 2013 - Maurício Adifnolfi. Muretas e fachada do Bar do Chilico 
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Embora o forte do produto pesqueiro da comunidade não seja a pesca do 

caranguejo, ele foi o ícone escolhido para a representação, pois ao se andar pela 

ilha é muito comum se avistar pequeninos caranguejos circulando por entre a 

urbanidade. Esses caranguejinhos são chamados pelos nativos de “maria mulata”; 

trata-se de um pequeno Aratu10. A “maria mulata” é a forma iconográfica que foi 

apropriada para simbolizar a adaptação dos seres às intempéries da vida – e para 

representar as invasões territoriais, pois a urbanidade invade o mangue e os seus 

seres invadem a urbanidade, questões que deram vazão à criação da série 

“Invasão” (2013) por Lúcia Quintiliano, artista parceira do “Ultramar”. Invadindo o 

continente: calçadas, parques e espaços expositivos de arte – focos da invasão –

atraindo olhares para o lugar e para as questões que dela emerge. 

 

        Foto 9 - Invasão, 2013 – Lúcia Quintiliano. Intervenção no Bar do Chilico, ação com as moradoras 
do lugar 

A reiteração da iconografia em seu próprio espaço possibilitou ao morador a ampliar 

a sua percepção para o meio em que vive, fazendo-os notar peculiaridades que no 

dia-a-dia não notam. 

Paisagens Comuns 

Toda prática artística tem início com um conjunto de decisões que implica desde a 

escolha das ferramentas, dos suportes, dos temas, a escolha de uma atitude com a 

qual o artista habitará esses materiais (BOURRIAUD, 2011, p 129).  

No projeto “Ultramar-Ilha Diana”, essas decisões – por se tratar de um trabalho 

coletivo – incluíram os vínculos com as instituições parceiras, bem como o 
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envolvimento das pessoas que colaboraram com o artista no desenvolvimento da 

ação. Um processo que requereu tempo como nos alerta Pierre Lévy: “Tempo para 

implicar as pessoas, tempo para tecer as relações, que irão fazer surgir às 

paisagens comuns” (2011, p.111). 

Indo-se ao encontro dos conceitos de Bourriaud (2009), nota-se que em “Ultramar-

Ilha Diana”, a sociabilidade funda o sentido das suas ações, pois as relações 

humanas se integram ao seu conteúdo sem, contudo, descartar o valor estético do 

projeto, no qual o artista ainda coloca em discussão conflitos sociais e políticos 

mediante apropriação artística, pois propõe uma ação que sai do âmbito restrito ao 

meio artístico.  

A partir do seu período gestacional, já se podem observar as relações interpessoais 

despontando através do pensamento artístico e se fortalecendo mediante o fazer. 

Esse fato nos remete a Pareyson referindo-se ao processo de criação: “um tal fazer, 

que enquanto se faz, se inventa o por fazer e o modo de fazer” (1997, p.26), pois 

cada etapa desenvolvida determinava o que havia por se fazer e o como fazer na 

outra, em percursos que foram mediados não somente pelo objeto estético mas 

também, e enfaticamente, pelas relações humanas que iam se constituindo durante 

o seu fazer. Desta forma, um dos fatores fundamentais que determinou o ritmo das 

ações foi também o entrosamento entre os agentes envolvidos.  

O projeto “Ultramar” levanta discussões referentes ao fazer coletivo, questões 

ligadas ao ato criador que nos remetem a Duchamp (1986, p.73): “a luta pela 

realização do ato criador é uma série de esforços, sofrimentos, satisfações, recusas, 

decisões, que tanto podem ser conscientes, ou não, pelo menos no plano estético”. 

Como lidar com todas estas questões coletivamente? O projeto “Ultramar” vem nos 

fornecendo pistas de como solucioná-las e, pelo que já se pode observar, o sucesso 

de uma criação coletiva está fundada na qualidade dos vínculos relacionais que se 

constituem para o seu fazer. 

Por fim, ao refletirmos esta etapa da ação, evocamos novas possibilidades para o 

surgimento de um novo olhar frente ao trabalho que emerge da esfera das relações 

humanas. Dessa forma, ao refleti-las, revigoramos as forças para o trabalho criativo 



 
 

1151 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

em coletividade, em ações relacionais nas quais o outro se constitui matéria viva 

para o próprio fazer. 

 
NOTAS 

                                                           
1Contemplado pelo edital nº16/2012, do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo – PROAC. 
2 Maior complexo portuário da América Latina. 
3 Pelo programa “Tudo de cor para você”. 
4 Através de Claudio Trovão – chefe da Regional de Caruara. 
5 Residência artística realizada pelo artista Maurício Adinolfi – numa das maiores favelas de palafitas da América Latina. 
Prêmio Interações Estéticas I e II, Residências Artísticas em Pontos de Cultura. Funarte – Ministério da Cultura/BR.  
6 Empresa Brasileira de Terminais Portuários. 
7 Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
8 Edital nº16/2012, do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo – PROAC. 
9Anotações diárias do processo: Neste processo, o artista não chegava invadindo, ou seja, não ia de pronto 
batendo nas portas; ele chegava, sentava na pracinha do lugarejo e esperava. Esperava até a sua presença ser 
percebida; não esperava muito, pois logo alguém o avistava, vinha ao seu encontro e o conduzia à casa que 
solicitava. A partir de então, começava a se traçar uma trama. Um morador levava ao outro, e assim por diante, 
sempre anunciando a história do morador ao qual estava conduzindo; a sua presença era anunciada da seguinte 
maneira: “o moço da tinta”!   
10Aratu: Amases angustipes, bastante comum em meio à vegetação adjacente a estuários; é uma das espécies 

mais adaptadas à vida continental, suportando longos períodos emersas, e só dependendo de água salobra para 
a reprodução. Frequentemente, são encontradas nos bolsões de água depositados no interior de bromélias, por 
esse motivo, são conhecidas também como “caranguejo-de-bromélia”. In Planeta Invertebrados. 
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