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RESUMO: Este artigo apresenta o desenvolvimento da pesquisa “Xilo no Poste”, xilogravuras de 
postes de luz impressas em papel reciclado e coladas em postes de luz pelos caminhos de três 
diferentes cidades: Santa Maria/RS, São Paulo/SP e Montevideo/UY. A ideia inicial do trabalho 
era a de utilizar da linguagem da xilogravura no espaço urbano, com a finalidade de aproximar a 
linguagem ao transeunte. Seguindo este pensamento, o objetivo desdobrou-se na proposição de 
compartilhar a partir de intervenções urbanas uma reflexão sobre a cidade, fazendo com que o 
indivíduo que percorre as ruas desacelere por um momento o seu olhar e ainda que, de uma 
forma redundante e tautológica, reflita sobre a imagem xilográfica colada no poste de luz. 
 
Palavras chave: Xilogravura, Intervenção Urbana, Postes de Luz. 
 
 
RESUMEN: En este artículo se presenta el desarrollo de la investigación "Xilo en el Poste", que 
se basa en una intervención urbana donde copias de grabados en madera, que tienen como tema 
imágenes de postes de luz, son impresos en papel reciclado y pegados en postes de luz a lo 
largo de distintas calles de tres diferentes ciudades: Santa Maria / RS, São Paulo / SP y 
Montevideo / UY. La idea inicial de la intervención era utilizar el lenguaje del grabado en madera 
en las zonas urbanas, de modo a acercar este lenguaje al transeúnte. Posteriormente el objetivo 
fue el de proponer una mirada, aunque de forma redundante y tautológico, sobre el propio tema 
del poste de luz, planteando una mirada reflexiva sobre la intervención artístico y su entorno en 
el espacio urbano. 
  
Palabras clave: Grabado en madera, Intervención Urbana, postes de luz. 
 

 

 
A percepção do excessivo entrelaçamento dos fios de luz, suas interligações e formação 

de redes, sempre me fazem refletir sobre o potencial e a estética singular de cada poste 

de luz, já que estes, ainda que conectados e atendendo a um mesmo fim, assumem uma 

função e uma estética própria. Assim a partir de uma série de fotografias intituladas 

“Linhas Urbanas”, surgiu o projeto Xilo no Poste. 

Ele teve início quando ao percorrer as ruas da cidade de Santa Maria/RS, eu observava 

e fotografava cenas urbanas, no entanto, sempre me deparava diante de vários fios de 

rede elétrica, o que muitas vezes tornava-se um incômodo, pois estes dificultavam a cena 

a qual gostaria de fotografar. Desse desconforto surgiram as primeiras fotografias de 

postes de luz, o que acabou por configurar-se no foco de interesse de meu trabalho. 
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Sendo natural de uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul – 

Crissiumal - onde não há estes emaranhados de fios em demasia, e sim algo mais limpo, 

comecei a me interessar e fotografar os postes com todos aqueles fios se entrelaçando. 

Iniciei então uma pesquisa buscando resolver a cena de tal maneira que não 

demonstrasse um desconforto ou poluição visual, e sim algo esteticamente agradável aos 

olhos. Inicialmente comecei a fotografa-los de vários ângulos para mostrar que também 

poderia existir beleza em um emaranhado de fios, os quais parecem ter vida própria sobre 

as nossas cabeças.  

Paulatinamente comecei a focalizar o trabalho no entrelaçamento de fios em excesso, os 

quais se interligam entre vários outros postes formando uma rede. Esta valorização da 

unicidade estética acabou se transformando em um trabalho no qual cada poste assumia 

uma identidade própria.  

Foi assim que, deste caos aparente, de uma pesquisa inicialmente fotográfica resultou 

uma série de fotos capazes de revelar uma visão contemporânea desta realidade. 

 

 

Figura 1: Sem Título, fotografia série “Linhas Urbanas”, 46x32cm, 2013. 
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A xilogravura 

Após as variadas experimentações no campo gráfico, optei pela linguagem da xilogravura 

para desenvolver esta pesquisa, pois como eu tinha uma trajetória de trabalhos 

realizados com esta linguagem, sentia domínio na mesma, e também porque esta técnica 

me proporcionaria uma maneira mais rápida de reprodução da imagem gravada na matriz 

o que atenderia meu intuito de intervir diretamente nos postes de luz e realizar uma 

investigação gráfica nas disciplinas afins no Curso de Bacharelado em Artes Visuais da 

UFSM. 

Deste modo, sendo possível obter uma quantidade maior de impressões, desloquei o 

motivo dos postes da academia para as ruas. Refazendo um percurso gráfico já 

experimentado com o trabalho da xilogravura, decidi retornar as imagens reinterpretadas 

ao seu lugar, sua origem. Com este movimento, meu objetivo foi o de evidenciar um 

elemento tão corriqueiro da paisagem urbana, o poste, de forma a dar visibilidade ao 

banal. Simultaneamente, passei a refletir e a questionar o espaço expositivo das obras, 

que poderiam sensibilizar (ou não) o observador comum e anônimo. Estas intervenções 

em espaços urbanos me pareciam abrir a possibilidade de focar “novos olhares” em 

“outras imagens”, propondo um apelo reflexivo distinto daquele a que o transeunte é 

interpelado cotidianamente. 

Deste modo, imagens impressas a partir de procedimentos gráficos manuais, calcadas 

em suportes também provenientes de um exercício de manualidade, retomam um 

percurso histórico desenvolvido por trabalhos em arte gráfica, mas desta vez 

redimensionados à realidade artística e inseridos no cotidiano de diferentes cidades no 

contexto atual.  

O conceito do pôster lambe-lambe foi uma referencia neste exercício de divulgar o 

trabalho, especialmente dada a rapidez, fugacidade e efemeridade do trabalho impresso 

sobre papel também utilizado nesta vertente urbana. Este ato de intervir no espaço 

urbano se associa a vertente da arte urbana, onde tem a ideia de retomar esse espaço 

público que nos foi tirado pela publicidade excessiva. É uma vertente que acaba tendo 

um cunho político, de manifesto, pois acabas retomando o espaço público que é da 
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população, uma retomada do espaço urbano onde te expressas. Se caminhas pelas ruas 

estás ocupando o espaço, e porque não ocupar com arte? 

Dessa maneira, após todo o processo; da produção da gravura, da confecção do papel, 

da cola, da escolha do poste; concluo que o ato de colar é a parte que consolida o 

trabalho.  

Penso que com estas intervenções a rua se torna uma galeria para o meu trabalho, onde 

eu o aproximo ao público, e permito que um número maior de pessoas possa ver e pensar 

sobre o que me proponho.  

Já as intervenções que a xilogravura venha a sofrer após a colagem; o fato de alguém a 

arrancar, ou o próprio descolamento com a ação do tempo, se tornam consequências 

deste ato, e que leva a algumas reflexões. 

As intervenções 

Nas primeiras experiências tive inúmeras dificuldades com a cola e o tipo de papel, onde 

resultou na definição do uso da cola de farinha e o papel reciclado, o qual eu própria 

confecciono. Este papel adere melhor ao concreto do poste e fixa por mais tempo. Com 

a confecção do papel, também reforço à ideia do efêmero, já que o papel reciclado vai se 

desmaterializando com as ações do tempo, diferente de uma folha de papel a qual se 

descola inteira, este vai se desfazendo aos poucos. 

Dessa maneira, foram realizadas diversas matrizes contabilizando em um total de 10 

matrizes. No momento da impressão não segui a tradição da tiragem, as impressões 

advieram conforme as intervenções se desenvolviam, resultando assim em uma média 

de 50 impressões de cada matriz. Depois de realizada as intervenções, foi possível obter 

uma ideia aproximada de quantos postes receberam as colagens, analisando nas três 

cidades que ocorreram, pode-se dizer que foram mais de 60 postes. 

As intervenções urbanas ocorreram de madrugada em ruas as quais caminho 

seguidamente, por dois motivos; para que pudesse acompanhar o processo pós-

colagem, e por caminhar nestes trajetos tenho o conhecimento do fluxo, assim me 
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sentindo mais segura para realizá-las. A questão do “medo” determinou/restringiu o 

trabalho, fazendo com que em todas as vezes que aconteceram as intervenções, não 

estivesse sozinha na rua. Uma insegurança me acompanhou, pois além do medo de ser 

abordada por alguém desconhecido de madrugada, tive medo da repressão policial. 

Porém, esse sentimento ficou mais evidente em Santa Maria/RS, pois quando tive a 

oportunidade de intervir em Montevideo/ UY e São Paulo/SP não senti esta insegurança. 

Acredito que por serem cidades maiores, com um fluxo maior de pessoas, uma vida 

urbana mais acelerada, fiquei mais confortável para colar. 

 

 

Figura 2: Registro pós-colagem, Rua Coronel Niederauer, Santa Maria/RS. 2013. 

 

Outras intervenções 

Com este trabalho pude participar de três momentos distintos no percurso que vinha 

fazendo: no Projeto Bocas de Tormenta, Montevideo/UY, da exposição coletiva “Ex-paço 
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da casa”, no Ateliê Casa 9, Santa Maria/RS e no evento de artes gráficas 4º SP Estampa, 

São Paulo/SP. 

Participei do evento Projeto Bocas de Tormenta, Montevideo/UY, onde foram realizadas 

intervenções nas bocas de lobo (bueiros) chamando a atenção da importância do 

saneamento básico naquela cidade. Apesar de fugir um pouco do trabalho que vinha 

realizando, creio que foi interessante e que agregou uma experiência diferente ao meu 

trabalho, onde as intervenções foram realizadas através da linguagem do stencil. O 

projeto que desenvolvi constituiu-se de um stencil no qual a ideia era de evidenciar os 

fios subterrâneos da rede elétrica que passam despercebidos embaixo das calçadas e 

ruas. Por ter sido meu primeiro trabalho com esta linguagem, a maneira que os criei 

tornou-se um pouco difícil de executar, sendo mais trabalhoso e precisando de ajuda de 

mais pessoas para realizar o mesmo. Neste aspecto, o trabalho coletivo, foi importante e 

se mostrou presente na maior parte do evento. 

 

 

Figura 3: Projeto “Bocas de Tormenta”, Montevideo/UY, 2013. 

 

Em outubro de 2013, participei de uma exposição coletiva intitulada “Ex-paço da casa”, 

no Ateliê Casa 9, o qual a ideia da mesma era, além de ocupar o espaço expositivo 
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existente na casa, ocupar os outros espaços de convívio (cozinha, sala, banheiro), 

questionando: qual o melhor lugar para a arte? Onde a arte deve habitar? A minha 

participação, além de expor trabalhos no espaço expositivo e nos de convívio, também 

foi na realização de uma intervenção no lado externo do ambiente proposto, onde colei 

xilogravuras em um pilar.  

 

 

Figura 4: Intervenção artística na exposição “Ex-paço da casa”, Ateliê Casa 9. Santa Maria/RS, 2013. 

 

Sendo selecionada para participar no 4º SP Estampa que ocorreu em maio deste ano na 

cidade de São Paulo, realizei intervenções em postes próximos a Galeria Gravura 

Brasileira, a qual é responsável pelo evento, onde foi possível seguir o princípio de ocupar 

o espaço urbano seja como forma de interpelar o transeunte, seja como forma de 

divulgação do meu trabalho. As xilogravuras foram coladas em postes de ruas adjacentes 

à Galeria, dessa forma criando um micro roteiro até chegar à frente da Galeria, onde 

culminou o foco da colagem. Pensando no fluxo das pessoas pelas ruas, as xilogravuras 

foram coladas de tal maneira que quem passasse pelos postes com o olhar distraído do 

cotidiano, pudesse perceber a xilo no poste. 
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Figura 5: Intervenção artística, 4º SP Estampa, Galeria Gravura Brasileira, São Paulo/SP, 2014. 

 

Reflexões 

Com o decorrer da realização deste trabalho em Artes Visuais, a possibilidade de retornar 

em alguns lugares onde havia realizado a colagem, me fez perceber que algumas 

gravuras estavam deterioradas pelo tempo, mas muitas outras apresentavam marcas de 

tentativas de arrancá-las, rasgadas nas extremidades, algumas inteiramente arrancadas. 

Assim, me deparei com os seguintes questionamentos: O que leva o transeunte a 

arrancar este tipo de trabalho? O transeunte percebe isto como trabalho? Será mesmo 

um transeunte qualquer ou um passante que sente a necessidade de retirar? São 

perguntas para as quais ainda busco respostas. 

Por outro lado, como uma espécie de voyer quando eventualmente passo perto de um 

poste em que há uma xilogravura colada, procuro observar quem passa nas 

proximidades, observo para ver se alguém as nota. Mas percebo que a correria do 

cotidiano não deixa o transeunte observar a redondeza por onde caminha. Então, por que 
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pretendo atrair a visão dos passantes reafirmando a figura do poste? Se os postes de luz 

e seus emaranhados de fios presentes em nosso cotidiano se tornaram algo naturalizado, 

as xilogravuras coladas nos postes podem vir a tomar este mesmo rumo? Virão a se 

tornar invisíveis aos olhos dos transeuntes? 

Será que é possível apreciar uma xilogravura, técnica tradicional de gravura, fora do 

museu ou da galeria? Ou será que colada em um poste ela é apenas passível de ser 

vista com raiva e desprezo por ser “sujeira”, “lixo”, coisa de gente “mal-educada”?  

Por que a publicidade, tão excessiva no nosso cotidiano, tem autorização de intervir em 

espaços públicos, sendo que quando um indivíduo vem a utilizá-lo é considerado ilegal, 

um crime? Por que o espaço público só pode ser ocupado mediante autorizações? Os 

interesses financeiros se sobressaem aos artísticos/ reflexivos? 

Ainda que não tenha respostas conclusivas a nenhuma das questões apontadas, estas 

são reflexões que me impulsionam a seguir pesquisando sobre tal proposta de 

intervenção no espaço urbano. Especialmente porque o anonimato público que a rua 

proporciona permite a exposição de um trabalho, capaz de fazer com que o transeunte 

em um dado momento de distração perceba outras imagens, e a partir de um olhar 

diferenciado e curioso, volte suas reflexões para certos detalhes da cidade, para o espaço 

que habitamos. 
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