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RESUMO 
Propondo intervenções artísticas em superfícies urbanas, a partir de elementos de cidades 
interioranas, o texto apresenta vivências neste âmbito, em uma experiência coletiva. O 
intuito foi aproximar o contexto da produção contemporânea em artes visuais de tais 
comunidades, locais que, em geral, ficam à margem das manifestações artísticas, 
usualmente concentradas em centros urbanos maiores. Assim, integrantes do Grupo Arte e 
Design, inserindo-se em uma comunidade e, a partir deste meio específico, realizaram 
propostas artísticas em espaços públicos e expositivos, gerando interação com a 
comunidade na perspectiva de possibilitar com que os processos experenciados 
coletivamente pudessem instigar outros modos de subjetivação do indivíduo em sua relação 
com a arte. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
Proposing artistic interventions in urban areas, from inner cities elements, the text presents 
experiences in this area, in a collective experience. The aim was to bring the contemporary 
context of production in visual arts such communities, places that generally are on the 
margins of artistic events, usually concentrated in larger urban centers. Thus, Art and Design 
Group members by entering into a community and, from this particular medium, made artistic 
proposals in public and exhibition spaces, generating interaction with the community with a 
view to enabling that experencied processes collectively could instigate others the individual 
modes of subjectivity in its relationship with art. 
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Um processo de aproximação com a vida de quem habita determinada cidade revela 

muito sobre como se consolidam as relações ali experimentadas, entre o sujeito e o 

ambiente. A partir do momento em que o ambiente em que se vive é modificado, 

podem ser modificadas as relações e construções subjetivas individuais, as quais 

são instauradas nestas relações com o meio e reverberam diretamente na maneira 

como o sujeito se configura. Neste âmbito, a arte pode desempenhar o papel de 

gerar uma trama de possibilidades que favoreça ações colaborativas em processos 

de aproximação com o outro a partir da sua presença. 

Embora as cidades interioranas estejam distantes fisicamente de pólos 

desenvolvidos, a comunicação e o encurtamento das distâncias fazem com que 

grande parte das regiões sejam integradas às recentes tecnologias, o que as inclui 

na velocidade dos fluxos contemporâneos. Nos locais onde a evolução crescente é 

evidente, caminha-se lado a lado às referências históricas que construíram as 

pequenas cidades, como é o caso da vivência de que trata este texto. 

Ações artísticas podem ser desencadeadores positivos neste processo, permitindo 

descobrir o que parece estar velado na trajetória pela cidade, ao oportunizar uma 

sensibilização diante da história do lugar e dos detalhes daí advindos. Por essa 

perspectiva, as manifestações artísticas podem colocar a população local diante de 

contextos que acionam uma reflexão sobre sua própria identidade.  

Nesta direção, como parte de uma proposta artística, tornou-se valorosa a vivência 

realizada coletivamente em São Pedro do Sul, RS, visto que houve a oportunidade 

de não somente conhecer a cidade, mas, sobretudo, observar particularidades que, 

muitas vezes, poderiam passar despercebidas. Aspectos que remetem ao 

imaterial/cultural, às práticas e registros, à tradição oral, até ao material/físico 

(portas, calçadas, casas, igrejas, monumentos), tudo pode tornar-se referencial para 

uma produção em artes visuais a partir da “poética” do local.  

Ao explorar visualmente texturas, cores, formas, temáticas entre tantas outras 

possibilidades, percebe-se que valorizar as cidades é também preservar o seu 

espaço de memória, principalmente, através da cultura artística que reflete a própria 

cidade. Segundo o que reflete Pierre Nora (1993 apud MOMBELLI; TOMAIM, 2012) 
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acerca da memória, esta não existe mais; o que ficou foram os “locais de memória”, 

pois não há mais meios de memória. 

A memória precisa ser transformada em algo tangível, palpável, 
traduzida em uma materialidade capaz de se opor a sua essência 
dicotômica que transita entre a lembrança e o esquecimento [...]. 
Esses lugares podem ser materiais ou imateriais. São lugares 
carregados de uma vontade de memória, pois não é a memória em 
si, mas aquela apropriada, ressignificada, transformada em fonte 
para e pela história. Nestes lugares de memória, as pessoas se 
reconhecem, se identificam, criando um sentimento de pertença e de 
formação de identidade. (NORA, 1993 apud MOMBELLI; TOMAIM, 
2012, p. 48–49)  

Por esse viés, toda a iniciativa que objetiva valorizar a cidade e mantê-la viva por 

meio da arte pode tornar-se significativa. A cidade convida e os artistas também se 

sentem convidados a ver não somente com os olhos, mas com a sensibilidade de 

quem deseja cultivar o que São Pedro do Sul oferta. Isso tem seu lugar de 

importância para e na contemporaneidade artística. 

   

Imagens do Centro da Cidade de São Pedro do Sul, RS, 2016 
Registros dos autores 

A arte contemporânea abre um campo de possibilidades para diferentes produções 

em arte. Deste modo, a vivência artística de forma colaborativa vem ao encontro do 

pensamento contemporâneo, onde diversas propostas acontecem em cooperação. 

Muitos grupos e indivíduos acham-se envolvidos em projetos que visam - através do 

engajamento e comprometimento de todos - encontrar o que está nas entrelinhas de 

uma história a ser ressignificada, como nesse caso, por meio de olhares distintos e 

que se materializa através de exposições artísticas com base em referências da 

própria cidade, ou seja, suas imagens. Como refere Georges Didi-Huberman (1998), 
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a imagem é carregada de significados e diante dela não se consegue ficar 

indiferente. 

Com a realização da vivência artística, as singularidades da cidade de São Pedro do 

Sul são ressaltadas a partir do momento em que são feitas pesquisas e trabalhos 

em torno dela. Assim, com olhares estrangeiros, ao se conhecer e se estar em 

contato com a cidade e seu cotidiano, permite-se perceber a riqueza da mesma, em 

sua história e sua essência.  

Neste sentido, uma (co)laboração pelo viés da arte pode instigar positivamente a 

população a valorizar seu contexto e intensificar sua conexão com o local onde vive. 

Nas proposições do Grupo Arte e Design, a população foi convidada a participar, 

atuando ativamente na ressignificação de elementos de seu cotidiano. Os processos 

participativos e coletivos deram-se de diferentes formas, nos distintos momentos e 

atividades. O fato de se colocar a cidade no centro destas produções buscou 

provocar, nos próprios habitantes, o gesto do olhar e da ação criativa sobre seu 

entorno. Dialogar, apreciar e participar ativamente foram ações implicadas no 

processo. 

 

 

Laboratório de Estêncil, produção com moradores de São Pedro do Sul, RS, 2015 
Registros dos autores 

 

Nesse contexto, através de encontros no centro da cidade e em escolas do interior 

do município, o grupo abriu espaço para pensar a arte e produzir poéticas pessoais 

incorporadas na coletividade. Partilhar conjuntamente o processo de um trabalho 
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colaborativo, em que cada participante precisa ter comprometimento e engajamento 

nos projetos que ultrapassam os limites da UFSM e das pesquisas individuais, 

mostrou-se essencial. No contato com os escolares, crianças e jovens, a vivência 

realizada em São Pedro do Sul foi uma experiência muito singular, levando para a 

escola propostas de práticas artísticas variadas em que as atividades fossem 

distintas daquelas que os alunos já tivessem tido oportunidade de experienciar, 

possibilitando, também a eles, outras vivências. A interação com a comunidade 

escolar iniciou por apresentar as propostas de pesquisa do Grupo Arte e Design e 

dialogar sobre suas experiências pessoais, através das linguagens do desenho, 

estamparia, fotografia, entre outros. 

A importância do trabalho coletivo está em abranger as percepções distintas de cada 

integrante, construindo um resultado que é a soma das visões particulares 

conectadas ao mesmo objetivo. As ações artísticas colaborativas na cidade 

tornaram-se uma troca, ou seja, a experiência e a oportunidade de (co)operar com 

uma comunidade por meio da arte, trazendo outros olhares que, de certa forma, 

contribuíram para uma reconfiguração daquele espaço vivenciado o qual, pode ser 

(re)conhecido pelos moradores da cidade. 

No deslocar-se, exercitado em um novo lugar, resulta uma apreensão de detalhes 

da cidade, imperceptíveis à visão cotidiana, agregando contribuições singulares à 

experiência e vivência como artistas transeuntes. Isso se deu, recebendo influências 

desse meio, ou também interferindo e modificando o espaço local, por exemplo. As 

produções foram instalações, interferências, ou mesmo fotografias que carregaram 

consigo o registro daquele determinado espaço, transmitindo e repetindo registros 

em um outro ambiente, físico ou virtual, acrescentando e relacionando valores 

daquele local e tempo originário. Dessa forma, imagens/registros da cidade somam-

se a uma bagagem de vivências, podendo gerar produções que transportem 

memórias da cidade para outros locais. 

As dinâmicas colaborativas em um ambiente alheio ao convívio usual do Grupo Arte 

e Design, desvelaram o olhar conflitante entre o imaginário vazio de visitante frente à 

imersão e ao volume factual do estar, do fazer-se presente. Identificam-se, nesse 

volume, semelhanças pessoais que não se permitem como um todo preencher os 
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vazios do imaginário inicial, porém, constituem espectros visuais que permeiam a 

produção e revelam mais que uma identidade ou leitura local. Permite-se, assim, a 

poética uma relação entre subjetividades, em que o observador reconhece 

naturalmente, na dinâmica e o que é percebido, como subjetividade comum no 

volume “estranho” visitado (DIDI-HUBERMAN, 1998).  

Neste contexto, os momentos ambivalentes vivenciados com/na cidade de São 

Pedro do Sul tornaram possível determinar uma cartografia afetiva inicial como 

coletivo, diante da cartografia geográfica oficial. Tal prática igualmente propicia uma 

reflexão que amplifique a afetividade de quem se faz presente cotidianamente. Isso 

ocorre fomentando as iniciativas artísticas locais com olhares instigados por suas 

minúcias e particularidades, compartilhadas e/ou percebidas, individualmente e 

coletivamente.  

Como referem Guattari e Rolnik (1993, p. 11), o inconsciente age em diferentes 

instâncias, formando micropolíticas guiadas pelo desejo. Os territórios 

ressignificados pelos desejos não são delimitáveis ou palpáveis, vivem em conflitos 

e, conforme a natureza da sua delimitação, tendem a se desestruturar. “Vivemos 

sempre em defasagem em relação à atualidade de nossas experiências”, afirmam 

Guattari e Rolnik (1993, p. 12), o que leva a compreender que as experimentações 

artísticas dentro dessas micropolíticas colaboram para o mapeamento de desejos e 

para o registro de efêmeras experiências cotidianas. 

As atividades desenvolvidas na vivência referida neste texto, emergiram do local e a 

ele retornaram, através de manifestações diversas oriundas das próprias vivências, 

experienciadas e compartilhadas. Sobre o assunto, vale lembrar as reflexões do 

filósofo e crítico de arte Reinaldo Laddaga. Abordando questões pertinentes à 

produção artística atual, o autor menciona que “toda produção de arte é produção de 

mais de um”, ressaltando o fato de que os artistas operam também em relação ao 

que acontece em torno deles, ou mesmo para além de seu contexto, de seus 

círculos (LADDAGA, 2013, p. 15). Ou seja, sua produção reflete reações ao entorno 

e não se constitui somente a partir de práticas anteriores do artista. O autor remete, 

neste ponto, ao aspecto de que toda produção da arte é social, no entanto, refletindo 

acerca das complexidades de tal implicação, bem como na compreensão do social 
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no contemporâneo, sobretudo a partir do pensamento do sociólogo Danilo 

Martuccelli1 (2007), acerca de novas formas de individualização. Laddaga (2013) 

destaca ainda, nas colocações do sociólogo, a ideia de que nada existe em cada 

sujeito que não seja produto das relações vividas, o que remete a “viver em um 

mundo hipercomplexo sobre o qual nenhum dos atores possui controle”, com a 

consciência de se ter “um saber incompleto e inadequado sobre si mesmo” 

(LADDAGA, 2013, p. 28).  

Igualmente, em outro estudo anterior, o autor reflete sobre a constituição de um 

novo regime prático das artes, gerando novas ecologias culturais, a partir das quais 

a produção artística se realiza através de comunidades experimentais, processos 

abertos e cooperativos, em espaços/laboratórios ao ar livre. Isso inclui o espectador 

como um colaborador ativo. Em tais processos produzem-se conexões e vínculos, 

reunindo campos diversos, operando, portanto, fora de um pensamento disciplinar. 

Essas produções são focadas nas interações com uma comunidade, na cooperação, 

na colaboração, no compartilhamento de saberes. 

Nesta perspectiva, houve espaço para outras interações, para além da cidade de 

São Pedro do Sul, mas tendo sempre a cidade como originária das manifestações e 

produções. Assim, a partir de um traçado (des)conhecido, enviado por um artista 

“estrangeiro” ao local, mas propositor de uma das ações compartilhadas no espaço 

urbano, foi experienciada outra parte da vivência pelo grupo de artistas, integrantes 

do Grupo Arte e Design. Através da “Ação Lugar”2, como um coletivo, o grupo 

propôs, disponibilizou e realizou outras ações direcionadas ao contexto de tal 

comunidade e de espaços específicos (por exemplo, uma mostra artística local).  
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Imagens captadas em São Pedro do Sul, RS, durante uma das ações, 2016 
Registros dos autores 

 

A vivência artística em uma comunidade vem a ser um passo primordial no caso de 

uma produção que privilegie o coletivo. Propõe um movimento de sair de si, 

visualizar e criar novas paisagens. Nesta ação, a paisagem visitada e vivenciada (e 

já o foi em momentos anteriores) provoca o gesto de um registro examinador, aquele 

que verifica, apreende, olha minuciosamente. Neste deslocar-se, parar em esquinas, 

não seguir e, depois, girar e prosseguir, de forma individual e coletiva, permitiu-se 

um desvelar de texturas, cores, padrões, geometrias, identidades e singularidades 

de um espaço que foi se reconfigurando em/nos olhares estrangeiros.  

Por meio deste contato acionador, as manifestações resultantes podem dialogar 

com a cidade, refletindo suas potencialidades, peculiaridades e valores, e, 

emprestando-lhe, provocativamente, novos recortes nas janelas de suas paisagens. 

Relacionam-se, assim, muitos dos envolvidos: o que capta a imagem, o que a 

observa, o que carrega seu significado histórico e cotidiano, o que a transforma 

continuamente por meio da dinâmica de seus desejos. 
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Frames de vídeo realizado na vivência artística em São Pedro do Sul, RS, 2016 
Registros dos participantes  

 

Envolvidos voluntariamente pelo entorno local, os participantes da vivência artística 

em São Pedro do Sul tornam-se, primeiramente, receptores do que a cidade oferece 

como cenário imagético. Após, imersos no contexto urbano, a ação de registro 

individual e singular de cada envolvido é captada por dispositivos móveis, os quais 

serviram como mediadores para apresentar diversos olhares de um lugar ímpar. 

Brunet (2008) define estas situações como “tomar parte voluntariamente em; interpor 

a sua autoridade; tornar-se mediador; interceder; ingerir-se; ser ou estar presente; 

assistir; participar”; tais projetos, em geral, não possuem a intenção de transformar o 

espaço público, mas sim, de estar presentes, participar, integrar este espaço. 

Assim, a cidade se revela para além dos mapas e cartografias referendadas, ela 

delineia seu trajeto a partir do imaginário e das afetividades experenciadas pelos 

participantes da vivência os quais, mesmo não possuindo uma relação particular 

anterior com moradores, ruas e edificações passam, a partir desta aproximação, a 

ver a cidade com base em suas vivências e repertórios pessoais. 

A vivência proposta neste ambiente urbano inicialmente desconhecido de São Pedro 

do Sul, vivida por integrantes do Grupo Arte e Design, deu-se em caráter temporário, 

sem alterações permanentes no espaço físico em suas intervenções, porém, 

trazendo atenção para a cidade novamente.  

São olhares forasteiros, distanciados, os quais, revelando aos habitantes detalhes, 

sutilezas de formas, texturas e cores, desvelam, por exemplo, parte da riqueza 

visual presente em suas esquinas e ruas, em seus prédios, em seu viver. Tal 
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interação com o lugar possibilita e oferta uma outra percepção do local, destacando 

seu potencial para o artístico, ao enxergar, no urbano, formas de se vivenciar a arte 

também em São Pedro do Sul. 

 

 
Notas 
1 “

Sua consciência individual nunca foi tão social, sua experiência do social nunca foi tão individual”, 
MARTUCCELLI, Danilo. Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine. Paris: Armand Colin, 
2007, p. 278. 

2
 “Lugar” é uma ação urbana criada por Tom Lisboa, artista e professor de cinema e fotografia, radicado em 

Curitiba, PR. Iniciada em 2008, em Tóquio, a ação já aconteceu em vários locais do país e do mundo. A edição 
realizada em São Pedro, RS, através do Grupo Arte e Design, foi a 30ª proposta pelo artista e foi apresentada 
via Instagram (Fonte: sintomnizado.com.br). 
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