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RESUMO  
Este trabalho discute aspectos políticos da arte a partir da análise do processo investigativo 
de instauração da obra Piscina, de autoria do artista visual Sandro Ka, realizada em Porto 
Alegre/RS, em 2015. A análise explora as relações entre obra, público e contexto como 
elementos determinantes em práticas de intervenção urbana tendo como referencial teórico 
central proposições do filósofo francês Jacques Rancière. 
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ABSTRACT 
This paper discusses the political aspects of art from the analysis of the investigative process 
of establishing the work Piscina, authored by visual artist Sandro Ka, held in Porto Alegre, 
Brazil, in 2015. The analysis explores the relationships between work, audience and context 
as key elements in urban intervention practices with the central theoretical propositions of the 
French philosopher Jacques Rancière. 
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Práticas de intervenção urbana, propostas como ações políticas, evidenciam 

problemáticas específicas desse espaço de atuação atravessado por complexos 

agenciamentos e tensões. Ao incorporarem questões próprias do contexto do 

espaço público, trabalhos artísticos elaborados na e para a rua articulam-se a seu 

amplo espectro de significação e, assim, provocam transformações em seu status 

quo. Esses trabalhos, como dispositivos de questionamentos sócio-culturais 

determinados pelo estabelecimento de relações entre obra, espectador e espaço, à 

medida que interferem na paisagem como acontecimentos/situações, também a 

transformam. Podem, assim, ser compreendidos como ações políticas. 

É a partir dessa perspectiva norteadora que venho desenvolvendo, desde 2013, uma 

série de estudos e proposições de trabalhos artísticos voltados para o espaço 

público. Compreendidas como ações-dispositivo, essas propostas configuraram-se 

como um conjunto de obras envolvendo instalações instauradas a partir de e em 

relação a monumentos e equipamentos urbanos em situação de abandono e 

deterioração. 

De modo diferente de processos de investigação artística que se estabelecem no 

itinerário ateliê-galeria, o percurso criação/processo/modos de exibição no espaço 

público agencia modos de ação e de se relação singulares. Por vezes, imensuráveis e 

incontroláveis. O momento da instauração – da realização efetiva do trabalho – em 

práticas de intervenção urbana é apenas uma etapa do processo. Sua realização é uma 

articulação ampla com diversos espaços, tempos e agentes; percorre um processo 

metodológico vivo e dinâmico, aos modos de uma pesquisa em arte que é elaborada à 

medida que se vai fazendo, “a partir do processo de instauração de seu trabalho 

plástico assim como a partir das questões teóricas e poéticas, suscitadas pela sua 

prática” (REY, 1996, p. 82). As escolhas artísticas, portanto, perpassam e orientam os 

métodos: a obra de arte “[...] é ao mesmo tempo um processo de formação e um 

processo no sentido de processamento, de formação de significado” (p. 85). 

À medida que se estabelecem no espaço público, esses trabalhos evidenciam 

problemáticas relacionadas a diferentes formas de recepção, determinadas pela 

articulação entre público, obra e contexto. Dão visibilidade a diferentes modos de 

compartilhamento, que se operam a partir de trocas sensíveis e que se inscrevem, 



 

1984 MODOS DE COMPARTILHAMENTO: ARTICULAÇÕES POLÍTICAS  
ENTRE PÚBLICO E CONTEXTO EM PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO URBANA 
Sandro Ouriques Cardoso / Doutorando PPGAV – UFRGS 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

no âmbito da política, a partir dos dissensos. Ou seja, que se produzem a partir das 

diferenças e do encontro de diferentes modos de ver e se relacionar com o mundo.  

Entre essas proposições, realizei, em 2015, a instalação Piscina (figura 1), na zona 

central da cidade Porto Alegre/RS. Como um playground infantil, a ação 

desenvolveu-se a partir da conversão efêmera de uma fonte desativada numa 

piscina de bolinhas. Chamando a atenção aos processos de destruição a que 

elementos patrimoniais estão submetidos no espaço público a partir da re-

significação de um bem patrimonial, a ação promoveu situações de 

compartilhamento e convocou reflexões acerca da sensibilização para os possíveis 

modos de ocupação e de existência no espaço público.  

Piscina se instaurou a partir da apropriação de um monumento/mobiliário urbano que 

não funcionava como deveria, sujeito ao esquecimento em meio às incontáveis ofertas 

possíveis num espaço tão diversificado como o centro de uma cidade grande. Para 

além de uma experiência sensorial, sua realização convocou, inevitavelmente, uma 

mirada ao contexto de destruição sobre a qual obras de arte pública eventualmente 

estão submetidas, ao qual a fonte A Samaritana (1925), de  (Alfred Adloff, 1874 – ano 

de morte não identificado) – locus definitivo de realização da ação – é um exímio 

exemplar, assim como o antigo chafariz Afluentes (1866/1867), de (José Obino, 1835–

1879) – projeto original de realização da ação da instalação. 
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Fig. 1 – Piscina, 2015 
Praça da Alfândega, Porto Alegre/RS 

Fotografia: Ariane Laubin 
 

Entre 2013 e 2014, primeiro ano de minha pesquisa de mestrado1 minhas intenções 

investigativas estiveram voltadas à realização da ação Piscina junto a Afluentes 

(figura 2). Desde o início, o antigo chafariz foi idealizado como trabalho central em 

minha pesquisa por conta de seu potencial discursivo vislumbrado em virtude de seu 

histórico conturbado sobre sua presença e permanência no espaço público: uma 

jornada de quase 150 anos de deslocamentos pela cidade, desde sua inauguração 

até 2014, quando é conduzido para o atual de exibição.  

Afluentes2 foi o primeiro monumento público instalado em Porto Alegre. Em seu 

formato original, era constituído por estruturas de ferro e partes escultóricas em 

mármore em estilo neoclássico, com representações mitológicas greco-romanas 

representando os rios Gravataí, Jacuí, Caí e Sinos (afluentes) circundando o Guaíba 

– este representado como menino, uma alegoria da “Liberdade”.  Tratava-se de um 

projeto não-original inspirado na Fontana dei Quattro Fiumi (1648–1651), de Gian 

Lorenzo Bernini (1598–1680), localizada em Roma e que faz homenagem aos 

quatro grandes continentes e seus principais rios: o rio africano Nilo, o asiático 

Ganges, o americano Rio da Prata e o europeu Danúbio. Na versão local, os rios 

homenageados são os que dão origem ao povoamento da cidade.  
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Utilizado como equipamento urbano fornecedor de água potável à região central da 

cidade, sua localização original era na Praça da Matriz (Praça Marechal Deodoro) 

local onde se manteve intacto até 1911 – período em que a cidade passou por um 

processo de urbanização –, quando é desativado, cedendo lugar ao atual 

Monumento a Julio de Castilhos (1913), de Décio Villares (1851–1931) (ALVES, 

2004; GIBROWSKI, 2014). 

A partir do momento de sua desativação, o chafariz inicia um longo processo de 

desmonte e transladações pela cidade. Após sua desativação, várias partes são 

extraviadas – algumas vendidas a coleções privadas e outras, transformadas em pó 

de mármore. A partir de 1924, uma onda de comoção pública capitaneada pelo 

jornal Correio do Povo provoca a Intendência Municipal de Porto Alegre (atual 

prefeitura municipal) e recuperar as partes do antigo chafariz e a reinstalá-lo – a 

partir das sobras – em 1935, na Praça Dom Sebastião, no bairro Independência. 

Contudo, processos de vandalismo e uma reinstalação mal sucedida por apresentar 

apenas as quatro esculturas dos “afluentes”, além de estar em composição diferente 

do projeto original, levam a um novo descontentamento popular e midiático entre os 

anos 1960 e 1970 que motiva a prefeitura a recolher o conjunto escultórico visando 

sua salvaguarda. Em 1994, após promessas de nova instalação junto ao Parque 

Farroupilha, Afluentes é recolocado ao acesso do público: volta à Praça Dom 

Sebastião e, mais uma vez, em 1996, é reinstalado numa composição mais próxima 

ao projeto original, num formato de espelho d’água circular protegido por um gradil 

de ferro (ALVES, 2004; GIBROWSKI, 2014). 

É nessa configuração (figura 2) e localização que me aproximo do monumento 

enquanto objeto de pesquisa e passo a desenvolver análises da viabilidade para a 

execução de um projeto de intervenção urbana, a partir de levantamentos históricos 

e documentais. Além dessa peculiaridade quanto a processos de resistência na 

paisagem, o levantamento de informações sobre o antigo chafariz Afluentes 

despertou-me a atenção às constantes processos de depredações e violações a que 

as obras de arte pública na zona central de Porto Alegre vêm sistematicamente 

sendo submetidas, assim como a situação de abandono, degradação e desativação 

da maioria das fontes da cidade. Sua condição, no momento – sobretudo a bacia 
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constantemente vazia –, me conduziu à proposta da reativação enquanto uma 

piscina pública de bolinhas. 

 

 
Fig. 2 – Afluentes, 2014 

Praça Dom Sebastião, Porto Alegre/RS 
Fotografia: Sandro Ka 

 

Entretanto, em meio ao processo de pesquisa, uma nova transladação ocorre: em 

2014 a Praça Dom Sebastião é interditada para uma reforma e o conjunto 

escultórico, mais uma vez deslocado. O destino escolhido é o Jardim da Estação 

Moinhos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), no bairro Moinhos 

de Vento. A medida, com recomendação do Ministério Público Estadual do RS, 

visava proteger o monumento que, no novo local, estaria mais protegido, visto que o 

jardim é cercado, tem acesso controlado de público e possui horários restritos de 

funcionamento, com fechamento à noite e horários limitados durante o dia. Nesse 

novo local, o monumento estaria, aparentemente, mais controlado.  

Para a realização do projeto Piscina, a nova situação se colocava bastante oportuna, 

visto que resolveria alguns dos problemas identificados anteriormente na Praça Dom 

Sebastião, como falta de segurança e a situação de abandono. No novo espaço, por 

ser aparentemente um contexto mais estável, imaginei que seria mais fácil de 

desenvolver a ação. No entanto, por motivos de impasse no diálogo com o órgão 

responsável pelo novo locus, após meses, o projeto dirigido ao novo espaço não se 

concretizou. 
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Pausa. 

Nesse contexto determinado pela falta de controle sobre os acontecimentos e 

possibilidade de acesso ao conjunto escultórico desejado, retomo o mapeamento de 

espaços potentes à realização do projeto e identifico a fonte d’A Samaritana como 

uma possibilidade viável de execução do projeto. A escultura hidráulica– que dá 

nome à fonte – é uma réplica da original fundida em bronze instalada inicialmente 

junto a um espelho d’água na Praça Montevidéo, em frente à sede da Prefeitura 

Municipal de Porto Alegre. Em 1935, a escultura foi transladada do sítio genuíno 

seguindo para o atual local, não antes sem passar por novos deslocamentos: em 

2002, após inúmeros atos depredatórios, foi removida em definitivo da praça e 

levada para o depósito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM), voltando 

ao local como réplica.  

Em 2015, retomei as negociações com a gestão pública, junto à Secretaria Municipal 

da Cultural (SMC) – especificamente em diálogo com a representação do PAC 

Cidades Históricas, antigo Projeto Monumenta.  

O novo contexto se mostrava bastante favorável e novos passos começavam a ser 

dados para a execução da obra Piscina: de forma protocolar, na SMAM, no setor 

responsável pela liberação e autorização de espaços públicos para eventos em 

geral. Nesse caso singular, a Praça da Alfândega, espaço solicitado para realização 

do trabalho, por ser um sítio tombado como patrimônio público produz demandas 

específicas para liberação de uso. Todavia, embora o pedido curioso tenha 

produzido estranhamento aos servidores, o projeto foi finalmente autorizado para 

sua realização.  

Entretanto, findada a etapa aparentemente mais complexa dessa nova fase de 

produção, surge um nova situação: um grupo de moradores de rua iniciaram uma 

ocupação com barracas de lona e barracos de papelão e outros materiais na área ao 

redor da fonte. A instalação de grandes proporções no espaço se configurava como 

uma espécie de residência fixa, se destacando a outras formas de ocupação mais 

comuns do espaço da rua.   
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Para além de uma problemática exclusivamente ligada a questões de produção 

executiva para a realização de uma ação artística, a nova situação instalava um 

novo problema de ordem sócio-política ao contexto da pesquisa. Provocou, em mim, 

profundos reposicionamentos e trouxe à tona questões frente às circunstâncias 

dadas. Como lidar com esse obstáculo, aparentemente incontornável, no meio do 

caminho do meu projeto? Meu projeto, no meu espaço? Ou meu projeto no espaço 

deles? Ou um projeto num espaço comum?  

Em que medida esse espaço estava sendo de fato compartilhado e de que modo a 

nova situação me colocava frente ao meu problema de pesquisa, como num 

espelho, revelando o que seria de fato uma ação política que sangra o 

estabelishment? Qual o sentido de uma intervenção artística efêmera que se auto-

intitula política, que pede para ser reconhecida pelo sistema legitimado de arte, 

frente a uma instalação real que muito diz sobre a vida e suas circunstâncias 

intangíveis e intocáveis, senão imensuráveis? O que representa uma proposta de 

intervenção urbana, de intenções político-estéticas, frente a uma ocupação política 

da vida real, de existência concreta e concretamente transformadora; frente a uma 

realidade tão invisível à cidade quanto o monumento abandonado? E qual a 

importância da invisibilidade de um monumento frente à invisibilidade de seres 

humanos? 

Com esse novo impasse, dada a profusão de questionamentos, procurei novamente 

orientações aos entes públicos para saber como atuar e buscar uma solução ética 

frente à situação. Se, por um lado, a situação reafirmava a noção de espaço em 

disputa da rua, sedimentava a ideia de não-compartilhamento, uma vez que eu 

também ficava imobilizado, sem poder fazer uso comum daquele espaço.  

Assim, a noção de espaço público e de compartilhamentos públicos se refazia 

conceitualmente à medida que também me via impedido de ocupá-lo e de exercer o 

direito de ir e vir enquanto cidadão – embora numa situação evidentemente 

hierarquizada por relações de poder. Mais uma vez, me questiono: o meu uso, 

artístico e estético, teria uma valoração maior ou mais importante do que a ocupação 

realizada por aquelas pessoas em situação de rua? Em que medida minha postura 
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ao solicitar acesso ao espaço não configuraria um processo de gentrificação3, uma 

atitude burguesa ou classista?  

Mais uma vez me deparei com um reprocessamento imediato dos sentidos que até 

então vinha atribuindo aos usos “políticos” do espaço que, nesse momento, foram 

imediatamente colocados em xeque. Em mais uma parada e num momento de 

reavaliações me que questionei: o que eu, como artista-pesquisador, quero e o que 

estou fazendo? 

Pausa. 

Na seqüência dos dias, entretanto, do mesmo modo que surgiu no local, a ocupação 

foi desfeita. Fora do alcance de nosso olhar, numa não-vista, o local voltou ao 

mesmo ponto em que o encontrara, como se ali não tivesse se operado nenhum 

outro acontecimento a não ser a situação cotidiana de abandono da fonte. Constatei, 

então, que os acontecimentos se fazem e se desfazem sem deixar rastros visíveis, 

mimetizando-se à diversidade do contexto urbano, embora tenham me marcado 

profundamente. 

Assim, três meses após a retomada deste trabalho junto à gestão pública, Piscina 

finalmente se realizou, dois anos após ser concebida originalmente como um 

projeto. A ação, de forma interativa e efêmera, se desenrolou numa proposta que 

interligou diversas etapas de produção e formas de envolvimento social. De forma 

efetiva, aconteceu após um longo período de planejamento, envolvendo etapas de 

realização de levantamentos, negociações e execução, marcadas por constates 

imprecisões e processos autônomos, incontroláveis. Proposta de modo a ser um 

acontecimento que provocasse estranhamento na paisagem, numa manhã do mês 

de agosto de 2015, uma piscina pública com 4500 bolinhas de plástico multicoloridas 

surgiu no Centro de Porto Alegre, reativando uma distinta fonte abandonada, 

potencializando seu papel no imaginário coletivo e na paisagem urbana 

convertendo-se num acontecimento ininterrupto de dez horas.  

Ao longo do dia, a ação interativa foi sendo percebida pelos usuários da praça, 

reunindo dezenas de pessoas e apropriada pelos mais diferentes públicos, 

revelando diversos extratos sócio-culturais completamente articulados: desde 
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frequentadores habitués do local a pessoas completamente desconhecidas, todos 

numa situação efetiva de compartilhamento do espaço público. Aos poucos, foi 

sendo percebida, mesmo que alguns olhares aparentemente desinteressados, 

acostumados a não ver, passassem sem notar ou dar importância sequer para o 

acontecimento. Ao longo do dia, dezenas de pessoas se reuniram e interagiram na 

ação, desde freqüentadores da praça – como usuários, pessoas em situação de rua 

ou bastante empobrecidas, aparentemente – até pessoas consideradas iniciadas no 

campo das artes. Criou-se, então, uma situação efetiva de compartilhamento do 

espaço. Em forma de brincadeira e relacionando diferentes públicos possíveis da 

arte, a experiência possibilitou a partilha comum daquele lugar até o final do dia 

quando a ação se desfez, como se ali nenhuma situação tivesse se operado. 

A realização da obra evidenciou a necessidade do estabelecimento de diálogo e do 

manuseio de procedimentos ligados a outros campos do conhecimento. Limitações 

jurídicas até limitações de caráter ético, como as inúmeras tentativas de marcação 

de reuniões com entidades responsáveis, a situação de reformulação do projeto 

original, bem como uma ocupação dos moradores de rua na forma de “residência 

fixa” junto a fonte, são elementos que exemplificam esse hall diverso de situações e 

articulações intricadas. Piscina deu visibilidade à complexidade de operações que 

são partes fundamentais do processo que envolve práticas de intervenção urbana 

que se propõem a dialogar com múltiplos agentes e em diferentes instâncias, 

revelando aspectos comumente invisibilizados na instauração de obras de arte.  

Além disso, o estranhamento e a ativação daquele local converteram a ação em um 

acontecimento midiático, de amplo impacto e cobertura jornalística. Despertou a 

atenção dos principais veículos de mídia locais – jornais, TV e internet – e se 

configurou numa ação “viral”, se consideradas suas articulações em rede, seus 

modos de alcance e sua reverberação. No dia seguinte a sua execução, a ação foi 

destaque nos principais jornais impressos do estado do RS, ocupando espaços de 

destaque em áreas editoriais não-convencionais para a cobertura de acontecimentos 

de âmbito artístico-cultural, além de diversos sites e blogs de notícias locais. 

Também foi destaque na rede social Facebook, registrando centenas de 

compartilhamentos e milhares de curtidas. Na perspectiva do campo da 

comunicação, a divulgação espontânea da obra revelou uma condição que aponta 
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para novas possibilidades de intervenção política, mensuração da ação artística e, 

também, de legitimação no campo artístico. 

O processo de criação de Piscina tornou visíveis múltiplas formas de relações que 

se estabeleceram a partir das especificidades natas de práticas voltadas a espaços 

não convencionais da arte, revelando problemáticas outras. De um projeto não 

realizado a midiático, a ação pode ser analisada a partir do encadeamento de 

situações distintas que vão desde a sua idealização no início do mestrado, passando 

pela não realização de sua primeira versão, até sua concretização de fato. Isso 

confirma algumas de suas hipóteses, como a impossibilidade de controlar processos 

artísticos como esse e a potência política de intervenções com essas características 

instauradas no espaço público, num contexto intermediado por diversos 

agenciamentos e em relação a diferentes públicos. Tomar ciência dessas 

especificidades ao longo de cada ação me encaminhou à percepção da importância 

da inserção contextual e da diversidade de público como modos de 

compartilhamento – meios próprios da política e inerentes a esse espaço que inter-

relacionam e articulam questões discursivas referentes ao contexto e ao público, 

peças fundamentais em ações voltadas ao campo da intervenção urbana. O 

compartilhamento, aqui, também é compreendido como um meio político. 

A condição de “público” relacionado ao espaço urbano pede por estratégias 

articuladas a outros campos, agentes e instituições que influenciam na revisão e na 

tomada de constantes posturas políticas de minha parte. Em outras palavras, 

demandam um jogo de cintura apropriado num caminho que envolve muitas 

escolhas e posicionamentos ao longo das negociações, autorizadas ou não, para a 

realização das ações à medida que parte dos elementos da composição dos 

trabalhos é de domínio compartilhado, ou está inserida num campo de domínio 

público.  

Neste momento, a partir das constantes pausas e retomadas de estratégias, percebi 

que quaisquer intenções iniciais eram re-significadas e que trabalho ganhava uma 

inesperada abordagem a partir dessas novas interações determinadas pelo público e 

pelo contexto. Estabeleceu-se, pois, um processo vivo de trocas que colocou em 
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xeque quaisquer intenções artísticas e os modos de recepção daquelas pessoas e 

naquele lugar.  

Piscina, de modo singular e bastante ilustrativo, apropriada pelos mais diferentes 

públicos, revelando diversos extratos sociais completamente articulados, trazendo a 

questão do público à reflexão. A experiência – em forma de brincadeira, a partir da 

re-significação de um monumento –, em diversos momentos, possibilitou o 

compartilhamento da experiência e do espaço por pessoas de diferentes classes 

sociais, faixas etárias, identidades de gênero, orientações sexuais, raças/etnias, 

citando apenas as impressões mais evidentes a olho nu.  

Igualmente, a experiência dessa ação revelou, situações paradoxais, como a 

aproximação inicialmente arisca e depois extasiada de crianças em situação de rua  

e de outras crianças de classe média que se comportavam como se estivessem 

entrando num brinquedo pago em um shopping Center qualquer. Também reafirmou 

hierarquizações sociais, como no momento em que duas mulheres jovens brancas, 

aparentemente de classe média, se aproximaram da fonte e pedem para as mesmas 

crianças em situação de rua, pobres e negras, se retirarem da piscina para que 

pudessem fazer uma selfie. 

Em Piscina, como proposição de um trabalho de intervenção urbana, o papel do 

público na ação constitui-se como peça fundamental, determinante. 

Segundo Mantecón (2009) o papel do público se produz “no encontro com as ofertas 

culturais, não preexiste a elas” (p. 178). Ou seja, o público se estabelece nessa relação. 

Trata-se de uma posição em um contrato cultural; assume 
modalidades que variam historicamente, são produto da 
negociação desigual de pactos de consumo e vão se 
transformando em relação aos processos que ultrapassam o 
campo cultural. Dentro deste, o papel transforma-se em um 
referente identitário e de adscrição (oferece respostas às 
inquietudes sobre quem somos e a que lugar pertencemos) a 
partir do qual os públicos relacionam-se com o que é produzido no 
campo, com outros agentes do campo (artistas, críticos, outros 
públicos, etc.) e no exterior do campo, transcendendo a relação 
com as ofertas culturais e impactando outras dimensões da vida 
social. Ao pensar a noção de público neste sentido, reconhecemos 
que “ser público não é uma mera atividade; é uma condição, um 
modo de existência dos sujeitos” que se entrecruza com outras 
modalidades de ser em sociedade. (MANTECÓN, 2009, p. 178) 
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Em relação a essa noção estabelecida sobre as práticas de consumo cultural, 

Montecón (2009) refere-se às “formas de estar juntos” e “à situação literal da co-

presença” (p. 202). Desse modo, “ao entrar em relação com outras instituições e 

equipamentos coletivos, geram transformações nos modos de habitar e interagir nos 

âmbitos urbanos e rurais, maneiras diferentes de conceber as relações sociais e a 

vida cotidiana” (p. 204). 

Segundo Blanco (1999), a noção de contexto é determinada como uma rede de 

“inter-relações entre os componentes espacial e temporal – qualquer que seja sua 

escala – e objetual de um sistema constituído por esses elementos”, em relação a 

um espaço (tradução nossa, p.34). Assim, é possível refletir sobre as singularidades 

das práticas de intervenção urbana que, instaladas no contexto público da cidade, 

somam-se as problemáticas implicadas na diversidade desse lugar permeado por 

“interdições, contradições e conflitos”, palco do estabelecimento de relações “entre 

grupos sociais, entre grupos e espaços, entre interpretações do cotidiano, de 

memória e história dos lugares urbanos”, como um terreno apto aos “efeitos de 

choque de sentidos (negação, subversão ou questionamento de valores)” 

(PALLAMIN, 2000, p. 24).   

O envolvimento do público relacionado à questão contextual é determinante para a 

percepção acerca da dimensão política de obras da arte, como essas ações. 

Segundo Rancière (2012), esse caráter – condição contemporânea de algumas 

propostas artísticas – é constituído a partir de uma ideia de dissenso própria da 

política. Ou seja, uma política ligada ao conflito de “vários regimes de 

sensorialidades” coexistentes, viabilizados por sua eficácia estética e por sua 

imprevisibilidade. Ou seja, na “[...] eficácia de uma suspensão de qualquer relação 

direta entre a produção das formas da arte e a produção de um efeito determinado 

sobre um público determinado” (p. 58).  

A proposição de Piscina produziu possibilidades diversas de ser, a partir das 

desconexões e rupturas de um trabalho artístico que não se situa somente em uma 

única possibilidade de significação, mas, sim, na polissemia de sentidos que são 

frutos de dissensos. Sua dimensão política se centra em sua pluralidade de sentidos 

e não numa ideia hierárquica da relação entre artista e espectador. Estabelece-se na 
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situação contextual e na imprevisibilidade de sua instauração e não na relação 

transmissão-interpretação de mensagens. Implica, assim, na possibilidade múltipla 

de sentidos e no modo como se pode articular considerando seus diferentes 

espectadores. Segundo Bourriaud (2009), a “[...] obra de arte funciona como o 

término provisório de uma rede de elementos interconectados, como uma narrativa 

que prolonga e reinterpreta as narrativas anteriores” (p. 16). Ou seja, a obra é 

realizada tanto pelo artista quanto pelo espectador numa articulação 

contextualmente marcada. Portanto, conforme Freire (2006), se o público é parte 

integrante da criação, “[...] as variantes relacionadas aos diferentes contextos de 

exibição são também fundamentais para esta atividade criativa do público” (p. 35). 

Essas reflexões referem-se às colaborações e compartilhamentos de experiências 

entre artista e espectador como numa rede de relações. “Não é mais um ponto final: 

é um momento na cadeia infinita das contribuições” (BOURRIAUD, 2009, p. 17), 

como o sentido de “eficácia estética” que refere-se a  

[...] eficácia da própria separação, da descontinuidade entre as 
formas sensíveis da produção artística e as formas sensíveis através 
das quais os espectadores, os leitores ou os ouvintes se apropriam 
desta. A eficácia estética é a eficácia de uma distância e de uma 
neutralização. (RANCIÈRE, 2012, p. 56) 

Proposta como uma intervenção política, Piscina produziu dissensos e interferiu nas 

coordenadas do representável, dando forma a um 

[...] tecido dissensual no qual se recortam as formas de construção 
de objetos e as possibilidades de enunciação subjetiva próprias à 
ação dos coletivos políticos. Enquanto a política propriamente dita 
consiste na produção de sujeitos que dão voz aos anônimos, a 
política própria à arte no regime estético consiste na elaboração do 
mundo sensível do anônimo, dos modos do isso e do eu, do qual 
emergem os mundos próprios do nós político. (RANCIÈRE, 2012, p. 
65, grifos do autor) 

Assim, é possível dizer que práticas de intervenção urbana como Piscina, propostas 

no contexto desta pesquisa são tipos de trabalho que se relacionam com esse 

conjunto de práticas artísticas desenvolvidas como possibilidades políticas da arte. 

Sua realização refletiu “uma incerteza mais fundamental sobre o fim em vista e 

sobre a própria configuração do terreno, sobre o que é política e sobre o que a arte 

faz” (RANCIÈRE, 2012, p. 52), reafirmando a imprevisibilidade da correlação entre o 
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espaço da rua como suporte, o público como participante e os aspectos culturais de 

cada cidade foram condicionantes para a instauração da ação artística instaurada na 

rua. Ao interagir, o público traz outras convicções, perspectivas e olhares. 

A realização desse trabalho evidencia, assim, que toda ação voltada ao espaço 

urbano é política à medida que se articula a diversas esferas e propõe inúmeros 

agenciamentos, seja de público, contextos e instituições. De modo revelador, as 

especificidades ligadas à sua realização possibilitaram a condução de uma pesquisa 

dinâmica e a compreensão, à medida que foi se desenvolvendo, dos limites entre o 

desejável e o realizável frente à impossibilidade de ter completo controle em ações 

que se propõem ao espaço público. De modo também elucidativo, sua realização 

trouxe à tona o conturbado histórico da situação recorrente de alguns monumentos 

públicos em sua relação com a cidade: trajetórias envoltas em descaracterização e 

desmonte, deslocamentos espaciais, difícil acesso a informações precisas sobre sua 

memória, indícios sobre processos truncados de falta de diálogo entre sociedade 

civil e gestão e, principalmente, apontamentos quanto à necessidade de reflexão 

sobre o sentido da existência, na atualidade, de obras de arte no espaço público. 

Sobretudo, evidenciou paradoxos e paradigmas da Arte Pública como questão 

pertinente na contemporaneidade. 

Por fim, práticas de intervenção urbana dão visibilidade a uma complexidade de 

outras operações que, neste caso, são partes fundamentais do processo. A 

realização da obra em si é, neste caso, somente uma etapa do processo de 

instauração de um trabalho que se realiza no espaço público. A obra, enquanto 

acontecimento, é o momento chave que conecta a intenção aos seus possíveis e 

incontroláveis desdobramentos. Um trabalho de intervenção urbana não se encerra 

em si: é um projeto de articulação ampla que envolve diversos agenciamentos. Em 

sua dimensão política, Piscina, enquanto proposição artística desenvolvida em um 

espaço compartilhado, revelou possibilidades outras de relações. Revelou relações 

humanas e, portanto, políticas, pois,  

Como o homem não é autárquico, porém depende de outros em sua 
existência, precisa haver um provimento da vida relativo a todos, sem 
o qual não seria possível justamente o convívio. Tarefa e objetivo da 
política é a garantia da vida no sentido mais amplo. (ARENDT, 2002, 
p. 17) 
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Notas 
1 Esse artigo foi produzido a partir de questões desenvolvidas junto à pesquisa Ações-dispositivo: estratégias de 
intervenção política no espaço público (PPGAV/UFRGS), orientada pela Profa. Dra. Ana Maria Albani de 
Carvalho, defendida em outubro de 2015. 
2  Tendo título original de Chafariz Imperador, ao longo do tempo o monumento passou a ser também conhecido 
por outros nomes, como “Fonte dos Quatro Rios”, “Afluentes do Guaíba”, “Rio Guaíba e seus Afluentes”, “Ninfas 
dos Afluentes” e “Mitologia Aquática do Guaíba”. Como opção para fins de orientação da leitura, tratarei o 
chafariz como Afluentes, o primeiro título com o qual me deparei durante a pesquisa. 
3  O conceito de gentrificação está associado à ação ou efeito de atribuir a lugares e espaços uma condição de 
enobrecimento. Nas grandes cidades, afeta diretamente o contexto de populações empobrecidas e, portanto, 
mais vulneráveis. 
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