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RESUMO

A pesquisa parte da investigação sobre a produção poética que realizo em coautoria com a 
artista Anieli Martins e consiste na criação do Centro Compacto de Devaneio: laboratório poé-
tico, localizado na Rua das Flores, nº 63 na cidade de Pedro Osório/RS - nossa cidade natal. 
Neste espaço são realizados encontros com os moradores da Rua das Flores e cercanias. 
Além das experiências produzidas no próprio Centro realizamos ações em outros lugares da 
cidade como a elaboração e distribuição de impressos múltiplos como: Panfletos, adesivos 
e a ação Propagandeando Poesia realizada com uma bicicleta sonora. A instauração deste 
lugar e as ações que lá ocorrem levantam questões relativas à cidade de Pedro Osório e suas 
especificidades no que tange a sua geografia e sua condição de região atravessada pelo Rio 
Piratini, que seguidamente transborda seus limites tomando as ruas e as construções. Evi-
denciamos os laços com a arte contextual, ou seja, é um trabalho processual que se realiza 
em contexto real - no espaço urbano e em situações existentes. O desenvolvimento de minha 
produção parte da relação que eu estabeleço - junto a Anieli - com a cidade, o rio, as pessoas 
e as memórias.  Nosso intuito é inserir a produção em seu corpo social, embora muitos traba-
lhos realizados em locais específicos tenham sido apresentados em galerias. Interessa-nos 
ativar o rio como algo que transborda história e marcas sensíveis.  

PALAVRAS-CHAVE

Centro Compacto de Devaneio; Rio Piratini; Arte Contextual; Pesquisa em Poéticas Visuais. 
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ABSTRACT

The present study proceeds from the investigation on the poetic production that I make along 
with artist Anieli Martins and consists of the creation of the “Centro Compacto de Devaneio: 
laboratório poético” (Reverie Compact Center: poetic laboratory), located at Rua das Flores, 
n. 63, in the town of Pedro Osório/RS – our hometown. In that space, meetings are held with 
residents of Rua das Flores and its vicinity. Besides the experiences produced at the Center 
itself, we carry out actions in other sites in the city. These actions include creating and distribu-
ting various printouts such as leaflets and stickers, and the action “Propagandeando Poesia” 
(Advertising the Poetry), carried out with a bicycle equipped with PA speakers. The creation 
of the Center and the actions that take place there raise questions about the town of Pedro 
Osório and its specificities concerning its geography and its condition as an area traversed by 
the River Piratini, which often bursts its banks and floods streets and buildings. We evince the 
bonds with contextual art, that is, it is a processual work that is performed in a real context – in 
the urban space and existing situations. The development of my production comes from the 
relationship that I establish – together with Anieli – with the town, the river, the people and the 
memories. It is our intention to insert the production in its social body, although many of the 
works that had been produced from actions in specific places were shown in galleries. We are 
interested in depicting the river assomething that overflows with history and sensitive marks.

KEYWORDS

Centro Compacto de Devaneio; River Piratini; Contextual Art; Research in Visual Poetics. 
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Minha mãe me deu um rio.
Manoel de Barros 
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Fig.1. Eu e minha irmã Tulipa sobre os escombros da ponte de rodagem, que foi arrastada com a enchente de 13 
de Abril de 1992. Rio Piratini. Pedro Osório/RS. Outubro de 1992. Fonte: Arquivo pessoal.
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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa versa sobre a produção poética que realizo em coautoria 

com a artista Anieli Martins e consiste na criação do Centro Compacto de Devaneio: 

laboratório poético, localizado na Rua das Flores, nº 63, na cidade de Pedro Osório/

RS - nossa cidade natal. Neste espaço cotidiano realizamos ações comuns como ca-

fés, almoços, projeções de filmes que são compartilhados com os vizinhos através de 

encontros marcados ou ao acaso, ou seja, em algum momento criamos um evento/

encontro onde convidamos os moradores das cercanias, mas em outras ocasiões so-

mos surpreendidas pelo interesse dos moradores em frequentá-la.      

Neste espaço também elaboramos propostas que são realizadas em outros 

lugares da cidade e cercanias, como a distribuição de impressos múltiplos: Panfletos, 

Camisetas, Bótons e Adesivos, além da ação Propagandeando Poesia - realizada 

com uma bicicleta sonora guiada por um morador da cidade, que a utiliza habitual-

mente para veicular propagandas comerciais, anúncios, reclames, entre outras, pelas 

ruas do município. 

Os trabalhos são oriundos de procedimentos poéticos que estamos desenvol-

vendo desde 2012. No período que antecede esta pesquisa realizamos uma série de 

ações que intitulamos Paisagem Líquida (2012-2015) projeto experimental que utiliza 

a cidade de Pedro Osório como campo para a produção poética atentando à sua 

condição de região atravessada pelo Rio Piratini, que em algumas épocas enche e a 

inunda.
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As ações que fizeram parte do projeto Paisagem Líquida e que se desdobra-

ram nas ações atuais surgiram de uma experiência singular que mantemos com esse 

pequeno município onde residimos. Pedro Osório é uma cidade do sul do Brasil que 

registra em sua história três grandes enchentes (1959, 1983 e 1992), que destruíram 

muitas construções como casas, olarias e as duas pontes - ferroviária e rodoviária - 

que ligam as cidades de Pedro Osório e Cerrito.

Paisagem Líquida se refere a este lugar específico onde os habitantes vivem 

em função dessa massa líquida que transborda em alguns períodos do ano. Volta e 

meia o assunto de qualquer roda de conversa retorna ao tema das enchentes, pois a 

paisagem da cidade se transforma a cada movimento do rio. 

Fig. 2. Nauita Meireles e Anieli Martins. A SALA - Paisagem Líquida. Registro de ação. Pedro Osório/RS. 2012. 
Fonte: Arquivo pessoal.
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As ações intituladas A Sala, O Quarto e Cine-Esperança, realizadas respectiva-

mente em 2012 e 2013, consistiram na instalação de objetos do interior de nossa casa 

para as margens do rio Piratini (fig.2; fig.3; fig.4 e fig. 5), dialogando como o imaginário 

pessoal e coletivo dos habitantes da cidade, no que tange às mobílias flutuantes e às 

casas à deriva - objetos deslocados de seu lugar comum em consequência das cheias 

do rio. As ações envolveram outras pessoas que nos auxiliaram a deslocar os objetos 

e quando instalada na margem do rio a comunidade foi convidada a vivenciar nossas 

proposições. 

Fig. 3. Nauita Meireles e Anieli Martins. A SALA - Paisagem Líquida. Registro de ação. Pedro 
Osório/RS. 2012. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 4. Nauita Meireles e Anieli Martins. O QUARTO - Paisagem Líquida. Registro de ação. Pedro Osório/RS. 2013. 
Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig.5. Nauita Meireles e Anieli Martins. Cine - Esperança. Paisagem Líquida. Registro de ação - Pedro Osório/
RS. 2013. Fonte: Arquivo pessoal.

O trabalho são as ações realizadas no rio e o envolvimento com a comunidade, 

mas consideramos os registros fotográficos e fílmicos como integrantes do projeto, 

pois possuem força poética e operam como dispositivo de visibilidade e compartilha-

mento das ações em outros meios e contextos. As imagens foram apresentadas em 

exposições que ocorreram em outros locais e cidades, em formato de postais, vídeos 

e fotografias. (fig. 6).
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Fig.6. Nauita Meireles e Anieli Martins. Postais - Dispositivo de Compartilhamento. 10x15 cm. 
Tiragem ilimitada. 2012|2015. Fonte: Arquivo pessoal.

Na época éramos motivadas apenas pelas experiências que já havíamos vi-

venciado e pelas narrativas de familiares e amigos, entretanto na presente pesquisa 

as motivações poéticas partem de estudos sobre os aspectos sociais, críticos e geo-

gráficos do município de Pedro Osório encontrados em documentos e livros, além de 

narrativas pessoais e coletivas. 

Paisagem Líquida foi apresentada como Trabalho de Conclusão de Curso em 

Artes Visuais e é antecedente para o estudo teórico e prático apresentado nessas 

páginas. Outrossim, evidenciamos os laços com a arte contextual, ou seja é um tra-

balho processual que se realiza em contexto real - no espaço urbano e em situações 

existentes.

Paul Ardenne no livro Un arte contextual aponta a primeira qualidade de uma 

arte “contextual”: Sua relação direta e sem intermediários com a realidade, deste 
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modo os projetos de arte contextual possuem uma lógica de implicação que vê a obra 

de arte diretamente conectada a um sujeito que pertence a uma história imediata.   O 

artista neste sentido se converte em produtor de acontecimentos, lógica que o difere 

dos artistas chamados realistas que buscam no mundo que os circunda temas para a 

criação plástica e o destino continua sendo pictórico. (ARDENNE, 2002).

Ou seja, o desenvolvimento de minha produção parte da relação que eu esta-

beleço - junto a Anieli - com a cidade, o rio, as pessoas, e as memórias.  Nosso intuito 

é inserir a produção em seu corpo social, embora muitos trabalhos realizados em 

locais específicos tenham sido apresentados em galerias.  Tanto atuamos no espaço 

urbano como em espaços expositivos, o que nos interessa é ativar o rio como algo 

que transborda história e marcas sensíveis.  

Partindo desta premissa as questões levantadas e desenvolvidas no curso de 

mestrado são: Como a criação do Centro Compacto e as ações que lá ocorrem ou 

que emanam desse espaço como os Panfletos: Rebelião das águas, os Adesivos, e 

a ação Propagandeando Poesia - realizada com uma bicicleta sonora, entre outras, 

podem gerar um tipo de espaço físico e mental que revelam diferentes aspectos da 

cidade de Pedro Osório? Como posso dar a ver, ou revelar outro modo de conceber 

a relação entre a cidade de Pedro Osório e seu rio, por meio de ações e impressos 

artísticos? 

Assim, a partir das dúvidas, iniciei um processo que me levou ao encontro de 

livros, documentos e imagens da cidade alagada na Biblioteca Pública municipal, as-

sim como muitos relatos através da conversa com antigos moradores. O encontro com 

esses documentos principalmente a descoberta do livro Rebelião das águas escrito 
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pelo Frei Cândido Maria em Setembro de 1960, que apresenta narrativas e imagens 

em preto e branco da enchente de 1959 em Pedro Osório, revela-me uma outra cida-

de até então desconhecida. Esses documentos são referências teóricas para a atual 

investigação desencadeando novas proposições poéticas como os Panfletos: Rebe-

lião das águas.

No primeiro capítulo que intitulo A cidade praticada. Encontrar a casa apre-

sento ao leitor as motivações da pesquisa, o reencontro com a casa da (bisa) avó 

Faustina e os primeiros movimentos de ocupação e ativação através de ações que a 

transformam em espaço potente para laboração da pesquisa sobre a cidade, o rio e 

seus habitantes. Utilizo BACHELARD e SERRES como referência para pensar esse 

espaço na sua dimensão poética.

Em A cidade reinventada. Centro Compacto de Devaneio é a casa da avó já 

ocupada.  Espaço instaurado onde se realiza encontros com os moradores das cerca-

nias, a realização de impressos múltiplos como os Panfletos: Rebelião das águas que 

exibem imagens e textos da enchente de 1959 em Pedro Osório, assim como a ação 

Propagandeando poesia realizada com uma bicicleta sonora. Apresento neste capítu-

lo projetos de artistas como Louise Ganz e Raquel Stolf que utilizam o espaço urbano 

como campo de produção, investigando-os através do conceito de Arte Contextual. 

No último capítulo A cidade percebida. O pequeno turista verso sobre as 

ações que ocorrem em outros lugares da cidade como as inserção de Adesivos, Ca-

misetas e Bótons com o símbolo do Centro Compacto de Devaneio e algumas consi-

derações sobre o fenômeno do Grand Tour pela perspectiva de Valéria Salgueiro.   
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Fig. 7. Mapa satélite de Pedro Osório/RS. 2018.
Fonte: http://mapasapp.com/satelite/rio-grande-do-sul/pedro-osorio-rs/
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Fig. 8. Placa da Rua das Flores. 2012. Fonte: Arquivo pessoal.
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1. A CIDADE PRATICADA
    Encontrar a casa.

O mundo meu é pequeno, Senhor. Tem um rio e um pouco de árvores.
Nossa casa foi feita de costas para o rio. Formigas recortam roseiras da avó.

Nos fundos do quintal há um menino e suas latas Maravilhosas. Seu olho exagera o azul.
                                                 Manoel de Barros

A Redescoberta da casa

 Durante minha formação como artista/docente meu interesse e olhar estavam 

em pequenos acontecimentos cotidianos, deslocamentos sutis e muita vontade de 

produzir e ativar Pedro Osório, cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul onde 

moro e de onde me deslocava diariamente para estudar Artes Visuais na Universidade 

Federal de Pelotas/RS em companhia de minha tia Anieli Martins que frequentava o 

mesmo curso.

Em 2012 finalizamos o curso de Artes Visuais - licenciatura e logo após inicia-

mos o curso de bacharelado em Artes Visuais, período onde desenvolvemos o projeto 

Paisagem Líquida (2012-2015) pesquisa poética relacionada diretamente com a cida-

de de Pedro Osório e seus habitantes. Caminhamos, conversamos com os morado-

res, deslocamos nossos móveis para o Rio Piratini. Criamos um contexto efêmero de 

relações.   

Ativamos casas desabitadas nas margens do rio Piratini, prédios históricos 

como a Pharmacia da rede Ferroviária e a antiga estação de trem através da limpeza 

dos espaços e a ocupação por um período determinado. Ocasião onde realizamos 
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almoços com músicos locais, encontros com os vizinhos, além do evento Chá de Ou-

tono na Pharmacia (2014).

Fig. 9. Jecão. Importante nome da música e cultura local. O primeiro almoço realizado na Pharmacia foi por convite 
dele. Faleceu em 2017 antes de ver o desfecho da pesquisa. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 10. Chá de Outono na Pharmacia. 2014. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Após a experiência em ocupar as ruínas causadas pelas cheias do rio e am-

plos espaços vazios da cidade estávamos em busca de um local que possibilitasse a 

formação de uma relação prolongada com as pessoas, uma habitação com aspecto 

de casa, palpável e seguro. Encontramos na Rua das Flores uma pequena casa, an-

tigo açougue desabitado, pois localiza-se em uma região que é invadida pelas águas 

quando chove. Morada que chamou nossa atenção pela presença de duas portas de 

entrada sendo a casa muito pequena - compacta, de imediato pensamos: Uma porta 

para cada uma de nós! 

O lugar estava vazio, exceto pela presença de um antigo balcão de madeira. 

Conseguimos um acordo com o proprietário e utilizamos o prédio por mais ou menos 

um ano sem nenhum custo financeiro. Era uma pequena casa, com pisos hidráulicos 

que foram surgindo com a limpeza, grandes janelas com vista para o pátio que de tão 

extenso e alagado parecia um rio. Limpamos, pintamos e vivenciamos aquele lugar 

de outra maneira. Habitar aquele lugar possibilitou conhecer melhor a rua e os nossos 

vizinhos. Pintamos a casa de azul e no dia seguinte o vizinho ao lado pintou a sua da 

mesma cor.  Fizemos amizade com aquelas pessoas.

Segundo ARDENNE a produção do artista contextual não tem como caracte-

rística excluir o estado das coisas, mas sim apontar e/ou elaborar alternativas para 

situações/lugares, reinventando realidades através de ações ínfimas onde um lugar 

específico como uma rua, bairro, comunidade, meios de comunicação etc. são ativa-

dos pela ação do artista, muitas vezes em parceria com os habitantes do lugar. 

Outra qualidade do artista contextual é o diálogo que pretende estabelecer com 

as pessoas envolvidas nos contextos elegidos como matéria poética/política, a troca 
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com o outro pode mudar o 

rumo do trabalho ao apontar 

outros caminhos/soluções.  

Nesse tipo de projeto a no-

ção de público é distinta da 

que tradicionalmente encon-

tramos em galerias e museus 

onde o público é espectador 

da obra, aqui a presença do 

outro (morador) pode mudar 

o rumo do projeto.

Fig.11. Centro Compacto de Devaneio. Pedro Osório/RS. Rua das Flo-
res, 27. Processo de Pintura. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig.12. Nauita Meireles e Anieli Martins. Centro Compacto de Devaneio. Pedro Osório/RS. Rua das Flores, 27. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig.13. Nauita Meireles e Anieli Martins. Centro Compacto de Devaneio. Pedro Osório/RS. Rua das Flores, 27. 
Processo de limpeza. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 14. Chuva na Rua das Flores. Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Fig. 15. Vizinhos do Centro Compacto de Devaneio. Rua das Flores, 27. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig.16. Centro Compacto de Devaneio. Rua das Flores, 27. Fonte: Arquivo pessoal.  
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Depois da desapropriação do espaço lembramo-nos da pequena casa que fora 

da minha bisavó Ana Faustina e que há muito tempo encontrava-se fechada, assim 

como o açougue.  A casinha localiza-se na Rua das Flores, nº 63, em frente à casa de 

minha avó materna Vanda Maria. Como ainda buscávamos um espaço concreto para 

a realização do projeto decidimos nos apropriar do lugar.  

 1.1 A casa da avó como espaço alternativo na arte contemporânea

A casa da avó possui quatro dependências, é uma pequena residência locali-

zada na Rua das Flores, nº 63 - uma das ruas mais antigas da cidade muito estreita 

por isso de mão única. Morada de aproximadamente meio século, pouco conservada. 

Apresenta muitos sinais do tempo. Depois da morte da avó a casa foi fragmentada e 

distribuída aos meus tios que realizaram algumas mudanças estruturais com objetivo 

de ampliar o lugar, resultando em significativa interferência na fachada.

A casa possui um extenso pátio nos fundos, lugar de encontro dos primos na 

infância. As brincadeiras inventadas, o barulho do trem, esse era nosso lugar predi-

leto. Hoje entrando na casa e abrindo a porteirinha para o pátio muitas lembranças 

assomam. O pátio da avó ainda preserva as árvores frutíferas e a mais amada árvore 

Manacá-de-jardim ou Manacá-de-cheiro que vim a descobrir que se chamava assim 

há pouco tempo, pois sempre a conheci como arvorezinha da avó, carinhosamente 

nomeada pelos familiares.  Tenho muitas mudas em minha casa assim como meus 

tios e primos.  A casa ainda possui um jardinzinho frontal e lateral.
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Fig. 17. Bisavó Ana Faustina da Costa Rosa com seu filho mais velho Joares. Arquivo pessoal.
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Fig.18. Bisavó Ana Faustina com sua vizinha e amiga Dona Celeca no pátio da casa. Arquivo pessoal.     



52

Essa pequena casa abriga muitas memórias e histórias que são contadas prin-

cipalmente por minha mãe que possui um carinho especial por esse lugar. Era seu 

refúgio na infância. Quando criança residia na cidade vizinha - Pelotas, nas férias de 

verão vinha para Pedro Osório de trem e ficava hospedada nessa casa. São muitas 

lembranças que frequentam esse espaço, os objetos... A penteadeira de madeira que 

foi utilizada na ação O Quarto: Paisagem Líquida (Fig. 4), uma pintura do pátio da avó 

Faustina produzida por minha mãe no ano de 1988 (Fig.20) que representa a avó na 

porta de casa, o poço, os Cinamomos e as laranjeiras que ainda hoje resistem.

BACHELAR no livro A Poética do Es-

paço ao se referir à evocação das lembran-

ças da casa adiciona o valor de sonho: Nun-

ca somos verdadeiros historiadores, somos 

sempre um pouco poetas. (BACHELARD, 

1888, p. 26).   E segue a casa abriga o de-

vaneio, a casa permite sonhar em paz (...). 

Ao devaneio pertencem valores que marcam 

o homem em sua profundidade. (BACHE-

LARD, 1888, p. 26).

Segundo o filosofo a casa não se vive 

somente no dia-a-dia, no curso de uma his-

tória, mas também pelos sonhos que guar-

dam tesouros que nos transportam à infân-

cia. É graças à casa que um grande número Fig.19. Fotografia 3x4 da minha mãe quando crian-
ça. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig.20. Detalhe da pintura O pátio da avó Faustina realizado por minha mãe Vanda Eliever Martins Meireles. 
1988. Fonte: Arquivo pessoal.     
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de nossas lembranças estão guardadas. Algo fechado deve guardar as lembranças, 

conservando-lhe seus valores de imagem (BACHELARD, 1998, p. 25):

Se não tivesse existido um centro compacto de devaneios de repouso na 
casa natal, as circunstâncias tão diferentes que envolvem a vida verdadeira 
teriam confundido as lembranças. Afora umas poucas medalhas com a efígie 
dos nossos ancestrais, nossa lembrança de criança contém apenas moedas 
sem valor. É no plano do devaneio, e não no plano dos fatos, que a infância 
permanece em nós viva e poeticamente útil. (BACHELARD, 1998, p. 35.)

Para Bachelard não podemos reviver as durações abolidas, só podemos pen-

sá-las na linha de um tempo abstrato e sem espessura. E continua: É pelo espa-

ço, é no espaço que encon-

tramos os belos fósseis de 

duração concretizados por 

longas permanências. O in-

consciente permanece nos 

locais. As lembranças são 

imóveis tanto mais sólidas 

quanto mais bem especiali-

zadas (BACHELARD, 1998).

O reencontro com a 

morada da avó Faustina e a 

leitura do livro A Poética do 

espaço, de Bachelard, nos 

fizeram laborar sobre a ideia 
Fig. 21. Objetos encontrados do interior da casa da avó Faustina. 2016. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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da casa como Centro Compacto de Devaneio. Lugar de guarda das memórias da in-

fância e potente para invenção de novas memórias coletivas e pessoais.  O espaço 

ficou por muito tempo desabitado, acabou servindo de lugar de guarda de objetos 

da família. Encontramos vestígios de armários, camas e pequenos objetos.  Alguns 

achados foram mantidos como um sofá rosa anos 60. Ao abrir a porta e as janelas 

permitindo a circulação do ar e das pessoas, a casa ganha vida e se atualiza. Novas 

gerações agora vão frequentá-la, assim como vizinhos e amigos.

Michel Serres no texto Tempo, erosão: faróis e sinais de bruma discorre sobre o 

livro O Tempo passa da escritora inglesa Virginia Woolf publicado originalmente como 

segundo capítulo do livro Ao Farol. No livro a casa de praia dos Ramsay foi abando-

nada, deixada sozinha, de maneira poética Woolf nos revela detalhes da degradação 

do espaço quando ninguém está ali para ver: todos esses livros precisavam ser es-

tendidos na grama, sob o sol; havia o gesso caído no vestíbulo; a calha em cima da 

janela do escritório tinha entupido deixando a água entrar; o tapete estava arruinado 

(WOOLF, 2013, p. 37). SERRES ao discutir a obra utiliza o conceito de Neguentropia1:

Quando ninguém está mais ali presente, cozinhando, jogando cartas, pas-
seando no jardim, pintando, entre a árvore e a sebe, o conjunto formado à 
janela, tal como em Rafael, pela mãe e o filho... reina a degradação, à qual, 
muito idosa, fraquejando das velhas pernas, a Sra. McNab, a criada, pano de 
prato na mão, se opõe muito precariamente, uma vez que ela própria a sofre, 
num corpo alquebrado, as costas doendo, uma fala confusa. A degradação, a 
desordem, o desabamento: a entropia. (SERRES, 2013, p. 70)

________________________________________________

1 Entropia negativa, como ficará claro ao longo do texto. O Aurélio e o Houaiss não registram a palavra. O Aulete 
sim: “Num sistema, a função representativa do grau de ordem e de previsibilidade”. É também utilizada a forma 
“negentropia”. (SERRES, 2013. p. 94)
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A pesar do abandono, de tempos em tempos a Sra. McNabe e a Sra. Bast, an-

tigas criadas detinham a decomposição com baldes e vassouras:

Ao som do chiar das dobradiças e do ranger dos parafusos, do estalar e do 
espocar do madeirame inchado pela umidade, parecia estar se dando algum 
nascimento laborioso e renitente enquanto as mulheres, abaixando-se, le-
vantando-se, resmungando, cantando, batiam portas e estalavam panos, ora 
no andar de cima, ora nos porões. (WOOLF, 2013, p. 47)

SERRES afirma que a percepção pode ir contra a entropia das coisas: Como 

se opor a entropia? Como ir contra a degradação e até mesmo contra a morte? (...) A 

percepção corta a grama e pega os ratos:

Engano-me, exagero? Não: a percepção (...) propicia ordem na desordem. 
Ela vai contra a entropia do mundo; melhor ainda, ela o aperfeiçoa. Ver o 
mundo nos torna encantados, mas nossas visões também o tornam encanta-
do. Se nossas percepções realmente percebessem, nós faríamos com que o 
mundo se tornasse encantado. (SERRES, 2013, p. 83-84)

O tempo também passa na casinha nº 63 da Rua das Flores. Com baldes, 

vassouras e apoio indispensável da família buscamos nos opor a degradação, a de-

sordem e o desabamento da casa. Pedro Osório é uma cidade com um histórico de 

enchentes, a Rua das Flores por sua localização é uma das primeiras zonas a sofrer 

com as cheias do rio Piratini. Os pátios viram pequenos cursos d’ água, nessas situ-

ações os moradores ficam em estado de alerta acompanhando e cuidando as águas.

Seus objetos vão sendo encaixotados e alocados nas estantes mais altas de 

suas casas e/ou deslocados para pontos mais seguros da cidade em casas de amigos 

e familiares. É todo um imaginário que se forma em torno do rio Piratini e das mudan-
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ças que provoca na vida das pessoas quando transborda de seu leito. Expressões 

como: Esse tomou água de enchente! Quando referido a algum antigo morador que 

acaba sempre voltando a essa pequena cidade em algum momento da vida.

Fig.22. A casa da avó Faustina. Processo de limpeza, na imagem da e/d meu primo João Miguel que mora ao 
lado do Centro, Anieli e seu filho Noé, eu Nauita e a Vó Vanda. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig.23. Nauita Meireles e Anieli Martins. Centro Compacto de Devaneio. Pedro Osório/RS. Rua das Flores, 
63. Processo de limpeza. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig.24. A casa da avó Faustina. Detalhe do sofá. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 25. Processo de limpeza da casa da avó Faustina. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 26. Processo de limpeza da casa da avó Faustina. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 27. Processo de limpeza da casa da avó Faustina. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.
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Sua localização é um dos fatores do pouco interesse em habitá-la. As chuvas 

mais intensas fazem os pátios transbordarem, mas apesar do risco de inundação, os 

moradores antigos da Rua das Flores ainda resistem em estado de alerta acompa-

nhando o movimento das águas. É muito comum que em dias de chuvas abundantes 

a população se dirija até o camping municipal para acompanhar o movimento do rio. 

É em estado de alerta que abrimos a casa!  Com essa ação pretendemos um 

contato direto com os habitantes da rua e cercanias transformando os cafés e almo-

ços em dispositivos para compartilhar memórias sobre a rua, a cidade, o rio e seus 

habitantes.  

Fig.28.  Dia de chuva na Rua das Flores. 2016. Arquivo pessoal.
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Fig.29.  Dia de chuva na Rua das Flores. 2016. Arquivo pessoal.



65

Fig. 30. Símbolo do Centro Compacto de Devaneio. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.
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2. A CIDADE REINVENTADA
    Centro Compacto de Devaneio.

Feliz é aquele que todos os dias tem Fílide ao alcance dos    
                                  olhos e nunca acaba de ver o que ela contém. 

                                               Ítalo Calvino

A casa da avó como CENTRO COMPACTO DE DEVANEIO – laboratório po-

ético e observatório da cidade e de seu rio. A instauração deste lugar levanta ques-

tões relativas à cidade de Pedro Osório e suas especificidades no que tange a sua 

geografia e sua condição de região atravessada pelo Rio Piratini, que seguidamente 

transborda seus limites tomando as ruas e as construções. 

As ações que lá ocorrem como: almoços e cafés possuem a característica de 

resgatar o diálogo com os habitantes e a história da cidade principalmente no diz res-

peito às enchentes municipais, pois muitos documentos como livros, jornais e álbuns 

de fotografias foram levados com o transbordamento do rio.  Muito do que conhece-

mos sobre os anos de 1959, 1983 e 1992 período das grandes cheias do rio Piratini é 

através do diálogo com moradores mais antigos.

Todo um imaginário vem à tona quando pensamos no rio Piratini... As fotogra-

fias que foram levadas com a correnteza, os objetos, as pessoas e as casas à deriva. 

Minha mãe sempre conta a história de um colchão que foi deixado por ela e meu pai 

na frente de nossa casa na tentativa de salvá-lo da água que tomava conta da cida-

de em 1992. Assim como o colchão, vários objetos foram deixados pelo caminho na 

pressa em abandonar a casa. 
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Fig.31.  A casa do povo atingida pelas águas na altura de “um homem e meio”. 1959. 
Fonte: MARIA, Frei Candido. Rebelião das águas. Porto Alegre: Editora Tipografia Champagnat, 1960. 

O que permanece são as histórias dos habitantes. Lembrança + Invenção. O 

que resistiu como objetos, documentos e construções apresentam a marca das águas. 

Segundo Frei Cândido Maria: As águas retiram-se deixando as casas assinadas com 

faixas pretas (MARIA, 1960, p. 38).  

Encontramos na biblioteca pública municipal alguns documentos sobre a histó-

ria da cidade, como livros, fotografias e jornais.   Manoel Luiz Magalhães morador de 

Pedro Osório na época da enchente de 1992 publicou um livro intitulado Guerra Si-

lenciosa, sobre a enchente de mesmo ano. No livro-diário o autor apresenta imagens 

vivenciadas por ele durante a cheia do rio.  Magalhães finaliza o primeiro capítulo com 

uma lembrança:

A última lembrança do domingo de páscoa, de brilhante sol, foi a visão da 
Av. Alberto Pasqualini toda “embandeirada” (varais de roupas e tecidos da 
loja do Sr. Lauri Motta, improvisados entre as árvores). Inesquecível cenário 
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________________________________________________

2 Documentário disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=mrceWdnuPGY

Fig. 32. Frames do documentário sobre a enchente de 1992 em Pedro Osório/RS. 
 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mrceWdnuPGY

que ficará gravado na memória de todos aqueles que viveram a enchente de 
1992. (MAGALHÃES, 1992, p. 54).

Sobre a enchente de 1992 também existe um documentário2 produzido pela 

RBS TV e transmitido na época.  Esse documento fílmico apresenta imagens da cida-

de submersa, construções em ruínas, estabelecimentos comerciais no centro com as 

mercadorias expostas ao sol e entrevistas com alguns habitantes. 
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Fig. 33. Frame do documentário sobre a enchente de 1992 em Pedro Osório/RS. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mrceWdnuPGY
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Fig. 34. Fotografia da enchente de 1992 em Pedro Osório/RS. Vista da torre da Igreja Matriz. Fonte:https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=1894573417253656&set=a.899956216715386.1073741831.100001030488706&-

type=3&theater
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Em outro livro publicado em 1960 Rebelião das águas em Pedro Osório (Ex – 

Olimpo e Cerrito) de Frei Cândido Maria, o leitor é conduzido ao ano de 1959 a partir 

de narrativas de moradores e imagens do fotógrafo Ramão Barros que ilustram a 

reportagem da primeira grande cheia do rio Piratini, cujo nível subiu 28 metros em 

poucas horas.   Quarta-feira, 15 de Abril de 1959:

A rua fronteiriça à Santa casa converteu-se em verdadeiro curso d’água... 
Nem sequer os barcos conseguiam vencer à caudalosa corrente... Dois tripu-
lantes de uma canoa só conseguiram salvar-se passando oito horas agarra-
dos a um frágil cinamomo... Na rua do Sr. Leontes Freitas, mais dois dedos 
de altura que as águas subissem, e sua residência seria invadida também... 
Várias casas, no Cerrito, foram presas pelas águas... A avalanche da massa 
líquida extendia-se numa largura de 4.300 metros. Eram duas vilas quase 
totalmente submersas. (MARIA, 1960, p. 26)

Sobre a enchente de 1983 encontramos fotografias que foram compartilhadas 

por moradores em redes sociais e o livro Pedro Osório, Sim Senhor! publicado em 

1990 por Pedro Caldas que dedica um capítulo às enchentes municipais. Segundo o 

autor:

Noite de 15 de Fevereiro de 1983, terça-feira de carnaval. A população se 
diverte em vários locais. Chove já a alguns dias, com pouca estiagem. Os 
foliões que passam de um lado a outro do rio, observam ao cruzarem a pon-
te que as águas estão agitadas e sobem a cada hora (...). Naquela noite o 
dilúvio veio mais uma vez (...) jogou a baixo a ponte ferroviária, umas 300 
residências foram atingidas, cerca de 15 demolidas e outras 50 danificadas 
parcialmente.(...) Algumas casas conservam ainda, assinaladas em desta-
que sobre uma nova pintura, a marca até onde as águas subiram (...) e são 
mostradas com certo fascínio, com orgulho: “Olha só! Dois metros e vinte 
centímetros”. (CALDAS, Pedro, 1900, p. 114-116)
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Pedro Osório registra em sua história três grandes enchentes que alteraram o 

modo de vida dos moradores, as casas margeadas pelo rio foram parcialmente desa-

bitadas fazendo a cidade se expandir para longe da massa líquida.  Apesar de registrar 

três grandes cheias, todo ano principalmente no inverno, época de maior intensidade 

de chuva o grande volume de água avança sobre o camping municipal, arrastando os 

brinquedos de madeira da pracinha e deixando as estruturas das churrasqueiras, bar 

e banheiros parcialmente submersas. Nos últimos anos a situação tem se mantido 

estável, embora algumas localidades ainda sofram com o alagamento.

Fig. 35. Enchente em Pedro Osório e Cerrito. 1983. Fonte: Nilvia Porto Feijo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519298674813908&set=pcb.1519300234813752&type=3&theater
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Fig. 36. Enchente em Pedro Osório e Cerrito. 1983. Fonte: Nilvia Porto Feijo. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519298621480580&set=pcb.1519300234813752&type=3&theater
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Fig. 37. Enchente em Pedro Osório e Cerrito. 1983. Fonte: Nilvia Porto Feijo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1520245694719206&se-

t=a.873862939357488.1073741827.100002013710999&type=3&theater
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Fig. 38. Enchente em Pedro Osório e Cerrito. 1983. Fonte: Nilvia Porto Feijo.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p h o t o . p h p ? f b i d = 1 5 2 0 2 0 0 8 4 8 0 5 7 0 2 4 & s e -
t=a.873862939357488.1073741827.100002013710999&type=3&theate
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Fig. 39. Camping Municipal de Pedro Osório. Outubro de 2015. Arquivo pessoal.
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Fig. 40. Camping Municipal de Pedro Osório. Outubro de 2015. Arquivo pessoal.
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Fig. 41. Camping Municipal de Pedro Osório. 2015. Fonte: Arquivo pessoal.
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Com o Centro Compacto de Devaneio propomos a criação de um dispositivo 

para dar a ver de uma outra maneira a cidade, a Rua das Flores e o rio Piratini. Deta-

lhes e ações ínfimas como um almoço coletivo, pequenos diálogos gravados e exibi-

dos em outros contextos.  Elaboramos mecanismos de compartilhamento e circulação 

de imagens encontradas em um antigo livro na biblioteca pública, como os Panfletos: 

Rebelião das águas - impressos que circulam imagens da cidade alagada e uma pá-

gina no Facebook3  onde compartilhamos registros das ações. 

Fig. 42. Página do Centro Compacto de Devaneio do Facebook. 2016|2018. Fonte: Arquivo pessoal.
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________________________________________________

3 https://www.facebook.com/Centro-Compacto-de-Devaneio-861577417220849/

São pequenos desvios no cotidiano que partilham um outro modo de interagir 

com o rio, as ruas e a cidade. As fotografias dos objetos e pessoas que fazem parte 

do Centro Compacto de Devaneio passaram a ser expostas em outros contextos, um 

modo de dar a ver a casa e as ações que lá ocorrem. (Fig.43)

Fig. 43. Registros do Centro Compacto de Devaneio na Exposição Cruzamentos e Fluxos na Arte Contemporâ-
nea. Encontro UFSM e UFPEL. Sala Carriconde. UFSM. 2017. 
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Fig. 44. Centro Compacto de Devaneio. Rua das Flores, 63. Pedro Osório/RS. Fonte: Aquivo pessoal. 2016.
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Fig.45. Nauita Meireles e Anieli Martins. Centro Compacto de Devaneio. Pedro Osório/RS. Rua das Flores, 63. 
Processo de limpeza. Fonte: Arquivo da artista.
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Fig.46. Centro Compacto de Devaneio. Pedro Osório/RS. Rua das Flores, 63. Processo de limpeza. Fonte: Arquivo 
pessoal. 
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Esse outro modo de fazer e viver o ordinário me fez reler o texto Un Arte Con-

textual do crítico e teórico de arte Paul Ardenne. O Autor aborda no capítulo Igual e de 

outra maneira a relação das práticas artísticas contemporâneas e a ação direta que 

produzem na sociedade através da concepção de micropolítica dos projetos:

Para el artista contextual modificar la vida social, contribuir a su mejora, de-
senmascarar convenciones, aspectos no vistos o inhibidos, es como hablar 
igual (como todo ciudadano al que concierne la vida pública en un medio de-
mocrático) y de otra manera (utilizando medios de orden artístico capaces de 
suscitar una atención más aguda, más singular que la que permite el lenguaje 
social). (ARDENNE, 2006, p. 26)

Optamos por “outra maneira” de mobilizar os aspectos poéticos da cidade. 

Priorizamos por vivenciá-la e acioná-la em seus dispositivos. É possível inventar no-

vos modos de se relacionar com o entorno citadino? De que forma essas novas rela-

ções são possíveis? Que táticas são necessárias para esse novo olhar e ação sobre 

a cidade, levando em conta a própria experiência com o espaço realizada através de 

deslocamentos, mas também o encontro com documentação histórica, geográfica e 

política que apresentam novos olhares para o mesmo espaço?

Como dar a ver ou relevar essas novas cidades que vão surgindo com a pes-

quisa? Estas questões são um ponto de partida para as investigações e invenções do 

Centro Compacto de Devaneio.   Periodicamente realizamos um encontro na Rua das 

Flores, nº 63, com alguns moradores próximos do Centro Compacto. A instauração 

deste lugar permitiu criar uma situação de encontro e partilhas ao possibilitar a proxi-

midade com os vizinhos da casa da avó.  
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Fig.47. Vizinhos no Centro Compacto de Devaneio. 2016. Arquivo pessoal. 
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Nas conversas os moradores são 

convidados a contar sobre os locais que 

circulam na cidade, histórias pessoais 

com o entorno. Alguns vizinhos já haviam 

anteriormente participado como colabo-

radores do projeto Paisagem Líquida, de 

modo que também foram questionados 

sobre a experiência de vivenciar aquele 

trabalho. Nossa produção relaciona-se 

diretamente com a vida e a relação par-

ticular que mantemos com certos lugares 

- buscamos revelar e dar a ver esses pe-

quenos detalhes cotidianos.

2.1 Outros espaços na arte contemporânea

A criação de espaços independentes e autogestionados por artistas e coletivos 

é recorrente na arte contemporânea.  Gordon Matta-Clark artista estadunidense inau-

gura em 1971 em colaboração com diversos artistas o restaurante FOOD no Soho em 

Fig. 48. João e Jordano. Vizinhos do Centro Compacto 
de Devaneio. 2016. Arquivo pessoal.
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Nova York. O ato de cozinhar era um dis-

positivo para o contato com o outro, além 

de estabelecer novas relações com a 

arte e o espaço urbano.  FOOD recebeu 

como convidados artistas como Donald 

Judd e Roberth Rauschberg. Matta-Clark 

produziu uma extensa documentação so-

bre essa experiência como fotografias, 

textos e vídeos.

Fig. 49.   Gordon Matta-Clark.  FOOD. 1971. Fonte:  
Food: an exhibition by White Columns, New York, cura-
ted by Catherine Morris, October 3, 200
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Fig.50. Gordon Matta-Clark.  FOOD. 1971. Fonte: FOOD: an exhibition by White Columns, New York, curated by 
Catherine Morris, October 3, 2000. 
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Fig.51. Gordon Matta-Clark. FOOD. 1971. Fonte: MORRIS, Catherine. FOOD: an exhibition by White Columns. 
New York. White Columns. 2000.
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No livro da artista Claudia Paim, Táticas de Artistas na América Latina a autora 

apresenta um levantamento de espaços independentes e autogestionados por artistas 

e coletivos na América do Sul. A partir desse material tive contato o projeto itinerante 

Museo de La Calle4 desenvolvido pelo coletivo Cambalache em Bogotá, Colômbia. 

Esse projeto teve início 

em 1998 na Calle do Cartu-

cho em Bogotá e durante três 

anos percorreu diferentes ruas 

em diversas cidades da Améri-

ca Latina. A escolha dos luga-

res de instalação do museu se 

dava através de algum conhe-

cimento sobre o contexto da 

rua e o diálogo com os habitan-

tes dos lugares. 

Os outros ocupantes da rua eram os catadores de papel com seus carrinhos, 

que inspiram a adoção de El Veloz - carrinho usado para transportar o museu. O Mu-

seo de La Calle é composto por inúmeros objetos ordinário, que podem ser negocia-

dos mediante troca de outro objeto. O dinheiro não é moeda aceita:

Com esse modo de fazer, o Cambalache provocava duas desterritorializa-
ções: uma na ideia de museu e outras na maneira de negociar. Vigente nas 

Fig.52. Coletivo Cambalache. Museo de La Calle.
Fonte: http://museodelacalle.blogspot.com.br/

________________________________________________

4 Mais informações no site: http://museodelacalle.blogspot.com.br/ 
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grandes cidades. O coletivo incluía a obrigatoriedade do contato, da conver-
sa, da barganha, sem colocar em questão o valor monetário. (PAIM, 2012, p. 
63)

Fig.53. Coletivo Cambalache. Museo de La Calle. Fonte: http://museodelacalle.blogspot.com.br/

Outro projeto apresentado por PAIM é o Casa Tomada, formado por um Cole-

tivo de artistas de Cali, Colômbia, que realizam exposições em diferentes bairros da 

cidade usando casas desocupadas. E apresentam-se como:

(...) um coletivo que através da colaboração, da interação. Investigação e 
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criação busca estabelecer nexos com outros artistas, coletivos, espaços e 
comunidades diversas como uma nova forma de abordar a prática artística 
contemporânea. (PAIM, 2012, p. 87)

Para atrair o público os artistas organizaram shows com bandas locais. Em 

2004 realizaram o primeiro Casa Tomada, onde um flyer foi distribuído pelo bairro con-

vidando para a inauguração, além de conversas informais com os moradores da re-

gião. A Casa Tomada ocorreu em três edições, algumas com editais abertos a outros 

artistas com interesse em participar das exposições. Na casa, além da exposição dos 

trabalhos, foi organizado um espaço para leituras, debates, visitas guiadas e venda de 

uma pequena publicação (PAIM, 2012).

No Brasil encontramos a produção de espaços outros idealizados por artistas 

e coletivos de artistas. Como os projetos da arquiteta e artista Louise Ganz (Thislan-

dyourland) de Belo Horizonte que em parceria com outros artistas/arquitetos/mora-

dores cria situações relacionadas à natureza, à arte e à cidade. Como os projetos 

Cozinhas temporárias: pelos quintais do Jardim Canadá5 realizado no ano de 2012 

em parceria com a artista Inez Link no bairro jardim Canadá, na cidade de Nova Lima, 

região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo Brígida Campbell no livro Arte para uma cidade sensível o projeto 

Cozinhas temporárias: pelos quintais do Jardim Canadá idealiza uma cidade em que 

as trocas acontecem de modo horizontal, neste bairro elas investigam o alto grau de 

produção de alimentos, muitas hortas foram encontradas em terrenos baldios, quin-

________________________________________________

5 Mais informações no site: http://thisland.tumblr.com/post/135143579827/cozinhas-tempor%C3%A1rias-pelos-
-quintais-do-jardim
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Fig. 54. Louise Ganz e Inez Link. Cozinhas temporárias: pelos quintais do Jardim Canadá. 2012. Fonte: CAM-
PBELL, Brígida. Arte para uma cidade sensível. São Paulo: Invisíveis produções, 2015. 



95

Fig.55. Louise Ganz e Inez Link. Cozinhas temporárias pelos quintais do jardim Canadá. 2012. Fonte: 
http://thisland.tumblr.com/post/135143579827/cozinhas-tempor%C3%A1rias-pelos-quintais-do-jardim.
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tais e vasos. A partir da negociação com os vizinhos e a escolha de um lugar para a 

cozinha, partilharam uma refeição com os moradores do bairro utilizando os alimentos 

encontrados no local. (CAMPBELL, 2015)

Outro projeto desenvolvido por Louise Ganz é o Lotes Vagos (2005 -2008)6 

desenvolvido em parceria com o artista Breno Silva, este projeto visa transformar os 

lotes vagos das cidades em espaços públicos. Segundo Louise Ganz:

A intenção do projeto é transformar lotes de propriedade privada em espa-
ços públicos temporários, para uso coletivo, através de intervenções por 
toda a cidade, e propiciar a moradores de vários bairros o acesso a espaços 
próximos, onde possa ocorrer qualquer atividade não-oficial cuja visão não 
seja puramente de lucro e empresarial, cujo caráter vago e de indetermina-
ção possa permanecer e cuja proximidade, devido à existência de lotes em 
qualquer bairro, mobilize as pessoas para o uso cotidiano desses espaços. 
(GANZ. ARS - São Paulo. vol.6 no. 11. São Paulo  2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1678-53202008000100013)

O projeto inicia com uma caminha-

da pela cidade em busca desses lotes, 

logo após são feitas negociações com os 

proprietários que emprestam por períodos 

acordados. O uso que se faz dos lotes são 

diversos - festas de casamento, lugar para 

descanso, hortas públicas, salões de be-

leza (CAMPBELL, 2015).
Fig. 56. Louise Ganz e Ines Link. Lotes Vagos. Quar-
to com camas sob torres de alta tensão. 2008. Fonte: 
http://lotevago.blogspot.com.br/
________________________________________________

6 Mais informações no site: http://lotevago.blogspot.com.br/
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Os projetos apresentados são 

referência para minha pesquisa, pois 

apresentam relações diretas com os con-

textos onde se realizam - buscando o di-

álogo com o espaço e seus habitantes.  

Apesar de observar que nesses projetos 

são outros contextos ativados produzin-

do diferentes relações com os lugares - 

as cidades em sua maioria são capitais, 

extensas e populosas. É o modo de arti-

cular as relações com o espaço e os ha-

bitantes que me interessa nesses traba-

lhos. O modo de revelar singularidades 

através de dispositivos como almoços e 

encontros e propor novos modos de vida 

no espaço urbano.

2.2 Panfletos: Rebelião das águas

O Centro Compacto de Devaneio passou a ser o local de encontro e observató-

rio de Pedro Osório. Na biblioteca pública municipal tivemos acesso ao livro Rebelião 

das águas de D. Frei Cândido Maria escrito em 1960 sobre a primeira cheia registra-

da no município em 1959. A biblioteca na época possuía apenas um exemplar para 

Fig.57. Louise Ganz e Ines Link. Lotes Vagos. 2008. 
Fonte: http://lotevago.blogspot.com.br/



98

consulta local, o bibliotecário emprestou-nos o volume para fazermos uma fotocópia.

As páginas contemplam relatos de moradores além de imagens do fotógrafo 

Ramão Barros. As fotografias em preto e branco nos revelam as duas pontes devas-

tadas, casas com a marca da água na fachada - sinais que permanecem ainda hoje 

em algumas construções - casas em ruínas e à deriva no imenso rio que transformou 

a pequena cidade. 

Esse foi o primeiro contato que tivemos com imagens daquele período, todo co-

nhecimento que possuíamos acerca daquela história nos fora apreendido a partir de 

relatos de familiares e amigos. Pensamos num modo de circulação daquelas imagens 

que estavam úmidas e empoeiradas na estante da biblioteca e a ideia de um múltiplo 

como o Panfleto: Rebelião das águas veio à tona. 

Nesse veículo de circulação apresentamos uma imagem em preto e branco 

com a legenda e o número da página retiradas do livro Rebelião das águas, além do 

carimbo com o símbolo do Centro Compacto 

de Devaneio e o endereço eletrônico7.  Im-

pressos em papel comum em uma tiragem 

ilimitada, os Panfletos foram distribuídos de 

mão em mão durante uma caminhada pela 

cidade de Pedro Osório, além de serem dis-

tribuídos a pessoas próximas para que reali-

zassem a ação em outros lugares.  

________________________________________________

7 https://www.facebook.com/Centro-Compacto-de-Devaneio-861577417220849/?fref=ts

Fig.58. Panfletos: Rebelião das águas. 2016/2018. 
Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig.59. Fotografia de Ramão Barros encontrada no livro Rebelião das águas de Frei Cândido Maria. 1960. Fonte: 
MARIA, Frei Cândido. Rebelião das Águas em Pedro Osório (Ex–Olimpo e Cerrito). Porto Alegre: Editora Tipo-

grafia Champagnat, 1960.  

Em 2017 quando a imagem (Fig.61) foi divulgada no site Facebook, um amigo 

que na época concluía sua pesquisa de mestrado em memória social e patrimônio 

cultural que versava sobre aspectos históricos e sociais do Rio Piratini, demonstrou 

interesse em descobrir a localização das pessoas retratadas na imagem. Como essa 

fotografia estava no livro Rebelião das águas, tive acesso à legenda que a acompa-

nhava: A cheia do rio Piratini contemplada da frente da farmácia do Sr. João A. Dias. 

Essa curiosidade mobilizou certo número de moradores a pesquisar sobre a farmácia 

do Sr. João A. Dias e sua localização.  

Com o Panfleto em mãos sai à procura desse lugar. Descobrimos que a vista 
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Fig.60. Fotografia de Ramão Barros encontrada no livro Rebelião das águas de Frei Cândido Maria. 1960. Fonte: 
MARIA, Frei Cândido. Rebelião das Águas em Pedro Osório (Ex–Olimpo e Cerrito). Porto Alegre: Editora Tipo-
grafia Champagnat, 1960.  
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que a imagem apresenta encontra-se na cidade vizinha – Cerrito.  A farmácia que 

permanece com o símbolo em alto relevo na fachada, localiza-se em um ponto alto 

da cidade, proporcionando uma visão singular das cidades de Cerrito e Pedro Osório.

O panfleto como meio popular de comunicação é utilizado por anunciantes de 

lojas, vendedores ambulantes, políticos em campanha eleitoral.  Mas esse impresso 

popular também é frequentemente utilizado por artistas que pretendem um contato 

Fig. 61. A cheia do rio Piratini contemplada da frente da farmácia do Sr. João A. Dias. Fotografia de Ramão Bar-
ros encontrada no livro Rebelião das águas de Frei Cândido Maria. 1960. Fonte: MARIA, Frei Cândido. Rebelião 

das Águas em Pedro Osório (Ex–Olimpo e Cerrito). Porto Alegre: Editora Tipografia Champagnat, 1960.  
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Fig. 62. Compartilhando a mesma vista da cidade. 1959|2017. Cerrito/RS. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig.63.  Compartilhando a mesma vista da cidade. 1959|2017. Cerrito/RS. Fonte: Arquivo pessoal. 
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mais direto com as pessoas, pois é tradicionalmente entregue de mão em mão, ação 

que supõe um diálogo entre quem entrega e quem recebe o impresso. 

Fig.64. Panfletos: Rebelião das águas. 2016/2018. Fonte: Arquivo pessoal.  
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Fig.65. Panfletos: Rebelião das águas. 2016/2018. Fonte: arquivo pessoal.  
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Fig.66. Panfletos: Rebelião das águas. 2016/2018. Fonte: Arquivo pessoal.  
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O grupo de artistas Dadaístas utilizou esse meio popular de comunicação nas 

suas ações na cidade de Paris como meio de converter e revelar os veículos banais 

como possíveis veículos da arte. O grupo na época se propunha a fazer arte com o 

cotidiano como maneira de aproximação da arte com a vida:

A exploração e a percepção acústica, visual e tátil dos espaços urbanos em 
processo de transformação não eram consideradas por si próprias como fa-
tos artísticos. (...) A cidade dadaísta é uma cidade da banalidade que havia 
abandonado todas as utopias hipertecnológicas do futurismo. A presença fre-
quente e as visitas aos lugares banais representam para os dadaístas um 
modo concreto de alcançar a dessacralização total da arte, com o fim de che-
gar a uma união da arte com a vida, do sublime com o cotidiano. (CARERI, 
2002, p. 72-73)

No dia 14 de Abril de 1921 o grupo reali-

za a primeira de uma série de ações no espaço 

urbano. Operação estética consciente dotada 

de muitos comunicados de imprensa, procla-

mações, panfletos e documentação fotográfi-

ca. (CARERI, 2002). A primeira visita/excursão 

acontece na Paris não turística em um jardinzi-

nho da Igreja de Saint-Julien-le-Pauvre. Segun-

do CARERI é primeira operação simbólica que 

atribuiu um valor estético a um espaço em vez 

de um objeto.

No Brasil o artista Paulo Bruscky utilizou Fig. 67. Panfleto: Visita/ Excursão Dada. 1921. 
Fonte: CARERI, Francesco. Walkscapes, 2002.
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diversos meios populares e de ampla circulação para a produção e distribuição de seu 

trabalho, sendo o pioneiro da arte postal no país. Na década de 70 Paulo Bruscky e 

Daniel Santiago lançam a arte classificada por meio de anúncios pagos na imprensa:

A página impressa de um jornal convencional alinhava várias proposições 
muito caras aos artistas naquele momento como, por exemplo, encontrar ou-
tros espaços de exposição para troca de informações artísticas além de ga-
lerias e museus, ir ao encontro do público muito mais amplo e diversificado, 
finalmente, eliminar qualquer possibilidade de fazer obra-objeto-mercadoria.
(FREIRE, 2006, p. 46)

Segundo Cristina Freire tratava-se, no limite de fazer poesia marginal e vê-la 

circular em circuitos alternativos, es-

tratégia orientada para criar ruídos 

nos mecanismo de controle de infor-

mação.

Segundo Zózimo através do 

anúncio Composição Aurorial, a du-

pla Bruscky e Santiago buscava pa-

trocinadores para realizar o seguinte 

projeto: “expor uma aurora tropical 

artificial colorida provocada pela ex-

citação dos átomos dos componen-

tes atmosféricos a 100 km de altitu-

de” (ZÓZIMO, 2011, p. 38).Fig. 68. Paulo Bruscky. Arte Classificada. Máquina de Filmar 
Sonhos, 1977.  Fonte: FREIRE, Cristina. Paulo Bruscky: Arte, 
arquivo e utopia. São Paulo: Cia Ed. de Pernambuco, 2006. 
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(...) a potência poética dos anúncios que operam seguindo essa lógica pode 
estar, muito mais, na imprecisão do pensamento que imagina a ação propos-
ta por Bruscky e Santiago do que no próprio conteúdo anunciado.  Assim, o 
jornal impresso se porta como meio expansivo de inserções ruidosas, muitas 
vezes invisíveis. (...) No caso de Bruscky e Santiago, a transgressão de cer-
tos sistemas de informação e de redes comunicacionais, exemplificada pela 
arte postal ou pelos anúncios em jornais, pode representar a ampliação do 
lugar social da arte. (ZÓZIMO, 2011, p. 38)

Artistas atuais como os que inte-

gram o coletivo Poro de Belo Horizonte 

formado por Brígida Campbell e Marcelo 

Terça-Nada! similarmente utilizam meios  

de comunicação populares em sua pro-

dução.  A dupla atua desde 2002 com 

intervenções urbanas e ações efêmeras 

buscando apontar sutilezas e trazer à tona 

aspectos da cidade não percebidos pela 

aceleração da vida cotidiana. 

Utilizam constantemente em suas 

ações: cartazes, postais, panfletos, adesi-

vos, faixas de sinalização que são distribuídos pela cidade e disponibilizados no site8 

da dupla para serem impressos e empregados por outras pessoas em outras cidades/

situações.  Em um dos projetos realizados pelo Poro intitulado Propaganda política dá 

lucro!!! (2002-2010), vários santinhos impressos em tipografia foram distribuídos em 

Fig. 69. Paulo Brusck. Composição Aurorial. 1976. 
Fonte: FREIRE, Cristina. Paulo   Bruscky: Arte, arquivo 

e utopia. São Paulo: Cia Ed. de Pernambuco, 2006

________________________________________________

8 http://poro.redezero.org/ver/cartazes/
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locais públicos e afixados em bares, padarias e orelhões por várias cidades e pesso-

as.

Fig. 70. Poro. Propaganda política dá lucro!!! (2002-2010). Disponível para download no site: http://poro.redeze-
ro.org/intervencao/propaganda-politica-da-lucro/ .
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Fig. 71. Poro. Propaganda política dá lucro!!! (2002-2010). Fonte: http://poro.redezero.org/intervencao/propagan-
da-politica-da-lucro/ .
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2.3 Propagandeando poesia

A ação Propagandeando Poesia9 consistiu na circulação de uma bicicleta so-

nora que se deslocou por algumas ruas da cidade de Pedro Osório. Para a realização 

da ação contratamos Jorge Umaratã mais conhecido pelos habitantes como Kincas. 

Jorge trabalha há mais de 10 anos com propagandas sonoras, anunciando na sua 

bicicleta acoplada com caixas de som os mais diversos acontecimentos do município 

- de anúncios de lojas de conveniências até notas de falecimento e convite para enter-

ros. Convite que deixa os visitantes/turistas da cidade perplexos.

O projeto inicial era utilizar esse meio de comunicação convencional para exibir 

falas de diversos moradores da cidade que entrevistaríamos no Centro Compacto 

de Devaneio. Proporíamos que as pessoas que por ali passassem relatassem algum 

fato relativo às enchentes municipais. Como choveu muito nos dias que antecederam 

a ação não realizamos as entrevistas, mas como já havíamos acordado com Kincas 

mantivemos a proposta.

No lugar da fala dos moradores a bicicleta sonora transportou as poesias O 

Rio que fazia uma volta, Mundo pequeno e Aurorretrato Falado de Manoel de Barros 

disponibilizadas no site youtube10. As poesias são narradas pelo próprio Manoel e o 

áudio percorreu algumas ruas de Pedro Osório por pelo menos 3 horas.

Produzimos camisetas com o símbolo do Centro Compacto de Devaneio que 

foi utilizada por Jorge Umaratã durante a ação. Acompanhamos a saída de Jorge do 

________________________________________________

9 Registro disponível em: https://www.facebook.com/861577417220849/videos/937596819618908/
10 https://www.youtube.com/watch?v=eB5_l2NdRLc
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Centro Compacto com sua bicicleta, alguns vizinhos saíram de suas casas para escu-

tar a poesia. Pedro Osório é uma pequena cidade de interior, silenciosa, de modo que 

o som que a bicicleta propaga tem a potência de ser escutado.

De acordo com Genes Leão Bento no livro Raízes de Nossa História quando 

alguém falecia nas vilas de Cerrito e Olimpo, atuais cidades de Cerrito e Pedro Osório, 

saíam quatro jovens - duas de cada lado da rua, batendo de casa em casa convidando 

as pessoas para o enterro, o sino da igreja também batia três vezes lentamente. 

Posteriormente foi instalado um sistema de voz de alto falante que divulgava 

todas as notícias da vila. Com o tempo o serviço passou para os cuidados de Armin-

do Melo e Waldomiro Veleda que tinham uma bicicleta com uma corneta adaptada e 

ligada a um gravador, que divulgava uma fita gravada com o texto do convite para o 

enterro até mesmo o som das batidas do sino (BENTO, 2005). Ou seja, existe na ci-

dade certa tradição em exibir notícias e anúncios em meios moventes como bicicletas, 

motos e carros. 

Fig. 72.  Kinkas durante a ação Propagandeando Poesia.  Pedro Osório/RS. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 73. Kinkas durante a ação Propagandeando Poesia. Pedro Osório/RS. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 74. Kinkas durante a ação Propagandeando Poesia.  Pedro Osório/RS. Fonte: Arquivo pessoal.
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A artista Raquel Stolf realiza em 2006 a micro-intervenção sonora Grilo que 

consistiu no deslocamento de uma bicicleta sonora com o áudio de um grilo pelas 

ruas de Belém. A micro-intervenção sonora foi proposta a partir de um desdobramento 

da primeira faixa do disco FORA [DO AR] composto por 33 proposições sonoras.  A 

intervenção consiste em veicular (em carros, motos ou bicicletas que fazem anúncios 

sonoros) o áudio de um grilo, a partir das 18:00 horas, em trajetos do centro  de algu-

mas cidades. De acordo com a artista: 

“Grilo” soa mini afetos ou calmarias compactadas.  Mini–lembrança da noite, 
da manhã aberta encostada na madrugada. Da tarde que acaba e não cabe 
mais no dia. (...) Uma micro-paisagem ou uma imagem sonora da sensação 
sinestésica do dia ou da noite, nas entranhas da claridade morna e dentro da 
cabeça. “Grilo” é um fora dentro, um fora muito medula e molemente duro. 
(STOLF. http://muvi.advant.com.br/artistas/r/raquel_stolf/grilo.htm)

Segundo STOLF um dos pressupostos para Grilo consiste no conceito de pro-

posição artística, onde situações sonoras são propostas em espaços e tempos ha-

bitados – percorridos por alguém. Nessas situações, acontecem tanto relações de 

imersão e inserção nos múltiplos sons do espaço urbano, como são suscitadas pos-

sibilidades de interrupções mínimas ou pausas sonoras. (STOLF. http://muvi.advant.

com.br/artistas/r/raquel_stolf/grilo.htm)

Em 2008 publica o vídeo Grilo11 com os registros da ação acompanhadas dos 

comentários de Bacalhau, o motorista da bicicleta.  A intervenção Grilo tem a potência 

de criar uma descontinuidade no espaço urbano repleto de sons - músicas, anúncios, 

vozes, carros. Além de produzir estranhamento, pois normalmente se veicula nas bici-
________________________________________________

11 http://www.raquelstolf.com/?p=20
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cletas, motos e carros de sons, anúncios destinados ao comércio local. A micro-inter-

venção Grilo é poesia e resistência no contexto urbano.

Fig. 75. Raquel Stolf. Registros da micro-intervenção Grilo. 
2008. Fonte: http://www.raquelstolf.com/?p=20
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Fig. 76. Inserção de adesivos em diversos lugares. 2016|2018. Vinil adesivo, dimensões variadas, tiragem ilimita-
da. Fonte: Arquivo pessoal. 
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3. A CIDADE PERCEBIDA
    O Pequeno Turista.

Quando abrir a porta e assomar a escada, saberei que lá em baixo começa a rua;
não a norma já aceita, não as casas já conhecidas, não o hotel em frente;

a rua, a floresta viva onde cada instante pode jogar-se em cima de mim como uma magnólia,
onde os rostos vão nascer quando eu os olhar, quando avançar mais um pouco,

quando me arrebentar todo com os cotovelos e as pestanas
e as unhas contra a pasta de tijolos de cristal, e arriscar minha vida
enquanto avanço passo a passo pra ir comprar o jornal da esquina.

Cortázar

A cidade percebida depende de como nós revelamos moradores, lugares e ob-

jetos... Para nos não basta apenas morar na cidade, mas viajar por ela, ou seja, a ci-

dade rio em nossa produção e seus desdobramentos, a criação do Centro Compacto 

de Devaneio, os Panfletos: Rebelião das águas, a bicicleta que propaga poesia.  Por 

meio da arte se produz um desvio no cotidiano - a cidade não é vista apenas pelo seu 

viés funcional.  

Somos um Pequeno Turista. Nesta pesquisa o termo turismo é utilizado como 

dispositivo para a busca de novas experiências com a nossa cidade natal - atentando 

os detalhes minúsculos que a compõe. A viagem é considerada pelo viés de um deslo-

camento do olhar, procuramos por meio de passeios e caminhadas construir relações 

afetivas com o território.  Atentando a sutilezas que se transformam em material de 

pesquisa. Segundo Ludmila Brandão:

Qualquer que seja o deslocamento, desde a atravessar a rua para comprar 
maços de cigarros ou cruzar o planeta para alimentar a imaginação, estamos 
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sempre diante de algo como um rearranjo do mundo”. (BRANDÃO, 2012, p. 
58)  

Pequeno turista refere-se e joga com a denominação Grand Tourist. O Grand 

Tourist do século XVIII como era chamado o viajante amante da cultura dos antigos 

e de seus monumentos, possuía um gosto exacerbado por ruínas que beirava a ob-

sessão e um olhar armado no enquadramento de amplas vistas panorâmicas. Esses 

turistas usufruíam de tempo e recursos para realizarem as primeiras viagens registra-

das pela historiografia da prática social de viajar por puro prazer e por amor à cultura 

(SALGUEIRO, 2002).

O texto de Valéria Salgueiro apóia-se nos diários de três Grand Tourists: o 

novelista britânico Thobias Smollet, o poeta alemão Johann W. Von Goethe e o es-

pecialista inglês em antiguidades Richard Payne Knight. É a viagem por puro prazer 

e amor à cultura que fizeram esses três notáveis Grand Tourists se lançarem nesse 

deslocamento em busca de novos horizontes.  

No século XVIII já existiam diversos guias impressos para orientar o viajante na 

visita a lugares importantes consistindo de relatos de viagem e vista de lugares. Pes-

soas amigas e já familiarizadas com os lugares poderiam assumir a função de guias, 

bem como os moradores locais. Os guias transportavam os pertences do viajante 

necessários a uma visita mais distante, além de alimentos, água e pastas de artistas, 

como o fez Kniep, artista paisagista que acompanhou Goethe de Nápoles à Sicília 

(SALGUEIRO, 2002).

Não percorro longas distâncias para viajar, mas procuro manter o olhar atento e 

sempre encontro o novo ao observar a mesma coisa cotidianamente. Essa atitude se 
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revela em ações como os adesivos que são um signo desses deslocamentos pela ci-

dade. É como pequena turista que me coloco a investigar minha cidade natal, espaço 

que ainda habito, atentando aos detalhes cotidianos, dados topológicos, geográficos 

e históricos, pois são matérias para a produção artística.

Fig.77.  Registros de um deslocamento por Cerrito/RS. 2016. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 78. Registros de um deslocamento por Cerrito/RS. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.

Diferente desses pioneiros do turismo que atravessaram continentes em busca 

de novos horizontes, o Pequeno Turista realiza ínfimos deslocamentos até os limites 

da cidade, as movimentações nem sempre são físicas, muitas vezes são desvios na 

percepção e modo de uso dos espaços e trajetos. Tenho o hábito de me deslocar a 

pé pela cidade onde moro e sua vizinha Cerrito com o objetivo de observar o entorno.

No ano de 2016 realizei com minha irmã um passeio por Cerrito. Ao atraves-

sar a ponte nos deparamos com uma quantidade de bares, sendo o município mui-

to pequeno - possui aproximadamente 6 mil habitantes de acordo com o senso de 
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2010. Na avenida principal catalo-

gamos 10 bares numa distância de 

poucos metros.  Esse inventário se 

estendeu a outros lugares da cida-

de. Registramos através de foto-

grafias e textos essa experiência. 

Ao todo foram 14 bares cataloga-

dos. Conversamos com os donos e 

funcionários dos estabelecimentos, 

frequentamos esses lugares por al-

gum período.

São espaços movediços que abrem e fecham de um dia para outro, tivemos o 

cuidado de anotar os endereços. São pequenas descobertas que se fazem ao prestar 

atenção ao entorno. Neste período 

realizamos adesivos em vinil com 

o símbolo do Centro e anexamos a 

superfícies como janelas, portas e 

muros de casas abandonadas, bus-

cando criar outras situações ao ati-

var lugares em vias de desaparição.

Encontramos no livro Walks-

capes: O caminhar como prática es-

tética do italiano Francesco Careri 

Fig.79.  Bar no Cerrito/RS. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.

Fig.80.  Bar no Cerrito/RS. 2016. Fonte: Arquivo pessoal.
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produções artísticas oriundas de deslocamentos, ou seja, uma história da arte rescrita 

através de práticas de caminhar pelos espaços, desde os nômades pré-históricos até 

os artistas contemporâneos que utilizam o caminhar como tática para experimentar e 

deixar-se afetar pelos espaços atravessados.

Considero que ele revela como o andar é próprio do Homo Ludens, que rein-

venta e (re) significa o espaço, isso é claro no que tange a produção coletada nas 

páginas do livro, em que práticas de des-

locamentos são proposições de artistas. O 

caminhar como outro modo de experimentar 

o espaço e também como um meio de con-

ceber mapas, desenhos, narrativas e outras 

tantas manifestações artísticas.

Além de literaturas do campo da arte, 

que servem como fonte para nossos estu-

dos também apontamos o livro Guia Mora-

dor de Belo Horizonte organizado pela edi-

tora piseagrama que apresenta a cidade ao 

leitor através de temas como: bicas, cinema, 

futebol, hortas, pássaros diversos aspectos 

e fragmentos da cidade de Belo Horizonte. 

O guia, todavia, pelo título sugere ser 

um guia de turismo popular que nos traça 

percursos como o encontro de monumentos 
Fig. 81.  Livro: Guia Morador de Belo Horizonte. 
Piseagrama. 2013.
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que compõe o patrimônio das cidades, entretanto o Guia Morador de Belo Horizonte 

é uma espécie de guia afetivo feito por moradores que apresentam histórias da vida 

cotidiana selecionados por parâmetros afetivos. Guia Morador da acesso a uma cida-

de que não sai nos tradicionais guias turísticos que congelam lugares. É o habitante 

da cidade lançando um olhar outro para o lugar onde vive, descobrindo novas rodas e 

inventando novas funções para os lugares existentes.

3.1 Adesivos: Dispositivos de Mobilidade

Os impressos com o símbolo do CENTRO COMPACTO DE DEVANEIO são 

produzidos em vinil adesivo, possuem dimensões variadas e tiragem ilimitada. Essa 

proposta surge da escolha de deslocar/movimentar esse espaço para outras situa-

ções e compartilhar essa experiência com outras pessoas. O centro deslocado de seu 

lugar físico e localizável dá espaço a novas experiências quando anexado a outras 

superfícies e lugares. 

Quando distribuo os impressos a outras pessoas percebo que o Centro Com-

pacto é também um espaço mental e a inserção desta pequena imagem é capaz de 

ativar outras situações. É possível criar Centros Compactos de Devaneio em qualquer 

lugar da casa e nos espaços vagos e cheios de possibilidades da cidade.

Algumas pessoas me enviaram os registros das ações via E-mail, como tam-

bém postam no site Facebook, como o artista Fabrízio Rodrigues (Fig. 78) que du-

rante uma viajem ao Rio de Janeiro levou consigo alguns adesivos que utilizou pra 

compor paisagem em ônibus e construções, sinalizando de alguma forma seu trajeto 
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pela cidade. 

Michel Zózimo da Rocha aborda no livro Estratégias Expansivas: publicações 

de artistas e seus espaços moventes a publicação de artista como um veículo rizomá-

tico que dialoga com as sinalizações: editar, publicar, disseminar e circular, e observa 

que nem todas as publicações de artista possuem o formato-livro:

Indo além dos circuitos institucionais, tais publicações podem ser abordadas 
como espécies de estratégias expansivas, as quais empregam em suas poé-
ticas. A noção de unicidade, valoração e maleabilidade da obra são atualiza-
das por produções de tiragens múltiplas, possibilitando, ao trabalho artístico, 
uma possibilidade, uma porosidade em relação ao seu caráter institucional e 
geográfico. (ZÓZIMO, 2011, p. 13)

O adesivo que possui a característica de ser impresso infinitamente e anexado 

Fig. 82. Registros postados no Facebook por Fabrízio Rodrigues.
Inserção de adesivos nas janelas de ônibus– Rio de Janeiro, 2016. 
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a suportes variados levanta questões e dá a ver outros contextos possíveis para a 

produção artística. 

Fig. 83. Registros enviados por Tulipa Meireles.  Inserção de adesivo na janela de casa. Pelotas, 2016. 
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Fig. 84. Inserção de adesivos em diversos lugares. 2016. Vinil adesivo, tiragem ilimitada.
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 85. Inserção de adesivos em diversos lugares. 2016. Vinil adesivo, tiragem ilimitada. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 86. Inserção de adesivos em diversos lugares. 2016. Vinil adesivo, tiragem ilimitada. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 87. Inserção de adesivos em diversos lugares. 2016. Vinil adesivo, tiragem ilimitada. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Além dos adesivos produzimos camisetas e Bótons com o símbolo do Centro 

Compacto de Devaneio que foram compartilhados com pessoas próximas. Nossa in-

tenção era a utilização desses objetos em ações cotidianas - dispositivo de desloca-

mento do Centro Compacto a outros contextos.

Fig.88. Camisetas. 2016| 2018. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 89. Camisetas. 2016| 2018. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 90. Bótons. 2016| 2018. Fonte: Arquivo pessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mas a terra natal é menos uma extensão que uma matéria;
é um granito ou uma terra, um vento ou uma seca,uma água ou uma luz.

É nela que materializamos os nossos devaneios; é por ela que nosso sonho
adquire sua exata substância; é a ela que pedimos nossa cor fundamental.

Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à água, à água verde e clara,
à água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num

devaneio profundo, sem rever minha ventura...Não é preciso que seja o riacho
da nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe todos os segredos.

A mesma lembrança sai de todas as fontes. 
                                                                                                               Gaston Bachelard

Nestes dois anos de pesquisa no programa de Pós-Graduação - Mestrado em 

Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas criou-se uma movimentação em mi-

nha produção poética. A investigação em poéticas visuais permite organizar/transfor-

mar/elaborar o pensamento artístico, ao mesmo tempo que movimenta e transforma o 

próprio pesquisador/artista. 

Pedro Osório é uma pequena cidade do sul do Brasil, distante 53 km da cidade 

de Pelotas. Possui escassos investimentos em cultura, apesar do interesse de muitos 

moradores em atividades culturais e artísticas. O município conta com a figura do San-

tana - produtor cultural, que há muitos anos traz à cidade grandes atrações musicais.

Por que produzir arte contemporânea no interior do Brasil? Apesar de possuir 

características de cidade de interior os habitantes da cidade transitam por diferentes 

áreas e lugares. A proximidade com as cidades de Pelotas e Porto Alegre facilita esse 

intercâmbio. Muitos estudantes e trabalhadores deslocam-se diariamente para Pelo-

tas.
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Eu vivo em Pedro Osório e há muitos anos faço o trajeto Pedro Osório/Pelotas/

Pedro Osório - durante a graduação, o mestrado e agora como professora de Artes da 

rede municipal de Ensino de Pelotas.  Habito essa pequena cidade e sim é possível 

produzir arte contemporânea no interior do Brasil! A Anieli Martins igualmente é pro-

fessora de Artes na rede municipal de Ensino de Pedro Osório. 

Estamos constantemente elaborando propostas e questões contemporâneas 

aos estudantes, além de projetar levá-los ao Centro Compacto de Devaneio para vi-

venciarem a experiência de uma proposta artística contemporânea - contextual, rela-

cional, processual e que dá a ver a cidade em que habitam em um viés que é próprio 

da arte. Pois é senso comum nas escolas que a disciplina Arte sirva para decoração 

do espaço em datas comemorativas, e os objetos/produtos realizados pelos artistas 

sejam exclusivamente contemplativos e estáticos - circunscritos por uma moldura ou 

exibidos em pedestais.

Um projeto de arte contemporânea no contexto de uma cidade de interior, onde 

grande parte da população, incluindo os estudantes, possui pouco ou nenhum aces-

so à arte, apresenta certa relevância e é um dos fatores que nos fazem produzir em 

Pedro Osório.      

O CENTRO COMPACTO DE DEVANEIO nos permitiu redescobrir nossa cida-

de natal atentando a sua condição de região atravessada pelo rio Piratini que segui-

damente transborda seus limites. 

É em acessos de Devaneio que abrimos a casa da avó Faustina. 

Sejam Bem-Vindos!
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Fig. 91.  Aurora minha irmã mais nova em um amanhecer no rio Piratini.
Pedro Osório/RS. Verão| 2015. Fonte: Arquivo pessoal. 
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