
                                                                                                                                         1

A PALAVRA POÉTICA COMO FORMA DE INTERVENÇÃO URBANA

Anderson Marta Valfré 

1. Introdução

Neste trabalho, busco identificar a presença da palavra poética na cidade enquanto

uma das formas artísticas de intervenção urbana partindo, para isso, do estudo de

duas edições do projeto Transvê Poesias que vão permitir qualificar melhor a questão.

É  preciso  considerar  que  a  poesia  possibilita,  por  meio  do  jogo  criado  por  suas

metáforas,  a  criação  de  um  mundo  lúdico,  no  qual  o  poético  emerge  como  uma

sensação, emoção, portanto, transcendendo a linguagem escrita. Tal é a necessidade

de se entender a poeticidade e sua inserção no contexto urbano, já que uma obra ou

ação poética em via pública possibilita interações diretas, mesmo que breves. Trata-se

de investigar certos conceitos como intervenção temporária (FONTES, 2013), espaço

em obra (TASSINARI,  2001) e jogo (SILVA, 2005), para o entendimento de nossa

questão – a poesia como forma de intervenção urbana. 

Tais  conceitos  e  questões  serão  examinados  a  partir  da  intervenção  poética

realizada pelo Projeto Transvê1 observando, nesse percurso, desde a sua preparação

até a montagem, já que consistem em um mesmo modus operandi.  A partir  disso,

destacaremos  o  efeito  ou  o  impacto  provocado  em  cada  uma  das  edições

selecionadas. Logo após, voltamos nossa atenção para o modo como o poético se faz

presente  nas intervenções urbanas e  sua importância  para  a criação  de espaços-

tempo efêmeros e transitórios que, por sua vez, nos permitem experimentar outras

maneiras de conviver e de partilhar o espaço público das cidades. 

2. As facetas da intervenção urbana e poética

1 A Transvê Poesias é uma organização que acredita na transformação do mundo por meio
do acesso a arte, educação de qualidade, literatura e sustentabilidade. Pensamos sempre
nas pessoas que irão se conectar conosco, por isso, nosso agir requer consciência, ética,
qualidade e simplicidade. Por meio da simplicidade sensibilizamos o outro sobre a vida. Em
2014, o projeto surgiu realizando Intervenções Poéticas em espaço urbano, com o intuito de
levar  a  poesia,  reutilizando  materiais,  incentivando  a  leitura  e  promovendo  reflexões
sustentáveis  e  novos  autores/poetas.  Para  mais  informações,  acessar:
https://www.transvepoesias.com/ 
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Toda  obra  artística  possui  seu  compromisso  junto  ao  público,  sobretudo,

determinadas expressões que contam com o espectador como parte integrante da

obra  em  processo  para  que  possa  acontecer  como,  por  exemplo,  o  teatro,  a

performance e a intervenção. No caso da intervenção urbana, eixo do nosso trabalho,

sua eficácia ou realização depende da relação entre o espaço público e o público, ou

seja, da interação entre os três fatores: a obra, o local e o público, afinal, “a cidade é o

cenário da arte pública, é a tela do artista que intervém no espaço urbano” (SILVA,

2005, p. 21). 

O termo ou conceito de intervenção compreende distintos significados e campos

sociais de acordo com a área de entendimento ou de atuação. Na medicina, ela ocorre

quando  há necessidade  de submeter  o paciente  a operação cirúrgica,  na política,

surge como manifestação e intervenção militar - momento em que as tropas militares

são acionadas para conter uma determinada situação que fugiu do controle do Estado

-, nas artes, é um modo de intervir no espaço cotidiano, urbano. O que há em comum

nesses exemplos é que a intervenção é estabelecida a partir da instauração de um

novo  contexto,  temporário  ou não (não há um tempo determinado),  direcionado  à

atuação do poder de uma instituição ou pessoa sobre determinado assunto, pessoas

ou economia. Há sempre um ato de romper com algo estabelecido, e é isso que nos

interessa, pois uma obra em espaço urbano tende à ressignificação da paisagem em

função de um novo contexto proposto pelo “espaço em obra” no jogo. 

O espaço público tem sido palco para distintas manifestações culturais e artísticas

há  muitos  séculos,  conforme  podemos  perceber  no  teatro  de  rua/cortejos/jogos.

Entretanto, nos últimos tempos, passou a ser ocupado por variadas ações artísticas

que visam romper com o espaço-tempo demarcado socialmente, culturalmente, para a

arte  no  mundo  e  na  vida  e,  por  outro  lado,  sugerem  formas  improvisadas  ou

temporárias  de  convivência  distintas  daquelas  praticadas  nas  metrópoles  e  ou

megacidades: 

No passado a arte pública manifestava-se por meio da colocação de

bustos em praças públicas; já no início do século XX apresenta-se

pela  inserção  de  esculturas  modernas  em  ambientes  urbanos,

passando pelos happenings, os grafites, a land art, a arte específica
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do lugar, até chegar nas intervenções que acompanham o fluxo das

megacidades. (SILVA, 2005, p.92) 

Podemos observar que, em alguns dos casos citados, a produção artística se vale

do espaço público enquanto lugar de maior visibilidade ou de destino final das obras,

porém, em outros casos, elas surgem justamente do diálogo travado com o espaço

público,  levando  em  conta  sua  especificidade  e  efemeridade,  segundo  observou

Canton: “o diálogo de artistas com o espaço público gradativamente expandiu-se e

modificouse” (CANTON, 2009, p. 21). O que vemos nas grandes cidades é um conflito

entre  a  intervenção  urbana  e  o  fluxo  cotidiano  dos  passantes  que,  por  sua  vez,

marcaria  o  desequilíbrio  na  paisagem  urbana,  conforme  salientou  a  autora:  “essa

legião de anônimos, esse mundo de aglomerados, é, afinal, nosso próprio espelho, e

nele se refletem múltiplas facetas. É a síntese da nossa história, torta e repugnante,

emocionante  e  inesperadamente  bela”  (IDEM,  p.  22).  Portanto,  caberia  ao  artista

chamar a atenção para essa história torta e repugnante, de alienação e privatização

dos  espaços  públicos,  por  meio  de  ações  passageiras,  elementos  rápidos,  como

grafites, outdoor, que se destacam dentro de temáticas emergentes. 

Nesse sentido, a relação do sujeito com a cidade sofreria algum tipo de mudança

em virtude da alteração na percepção provocada pela arte como intervenção ou como

uma  forma  de  acontecimento  que  recorta,  enquadra  e  redefine  o  campo  de

experiência e de visibilidade do cotidiano ou do rotineiro da vida urbana: 

Um ‘acontecimento’  pode significar um desastre natural devastador

ou o último escândalo protagonizado por uma celebridade, o triunfo

do  povo  ou  uma  brutal  transformação  política,  uma  experiência

intensa proporcionada por uma obra de arte ou por uma decisão de

foro íntimo. (ZIZEK, 2017, p.7) 

Trata-se de  fazer  frente  às  mudanças  aceleradas  que esvaziam as cidades  de

espaços de convivência para a população em função da interferência crescente dos

interesses privados que, por sua vez, modelam os diferentes usos sociais em torno de

suas finalidades comerciais e financeiras: “O lugar do público, que seria o lugar de

todos,  passa  ao  status  de  lugar  de  ninguém.  É  abandonado,  maltratado,  sujado,

ignorado,  sucateado”  (CANTON,  2009,  p.  42)  ou,  como complementa  Zizek:  “é  o
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espaço público  propriamente dito  que está desaparecendo”  (ZIZEK,  2017,  p.  164).

Esse desaparecimento, segundo autor, é reflexo das concessões e acordos da política

contemporânea com o poder econômico vigente,  em que o público e o privado se

correlacionam em um diálogo complexo e conflituoso, mas, no fim, parece ser tudo

espaço privado, com uso aberto ao público. 

No caso brasileiro, a discussão a respeito da arte como uma forma de intervenção

urbana remonta a meados da década de 60 (em pleno golpe militar) com o artista

Hélio  Oiticica2 ,  no  Rio  de  Janeiro.  Seguiu-se  uma  leva  de  diversos  movimentos

urbanos  e  coletivos  que  buscaram  ocupar  o  espaço  público  como,  por  exemplo,

“Apocalipopótese”, organizado por Lygia Pape, Antônio Manoel e Rogério Duarte no

aterro do Flamengo, em 1968, ou os “acontecimentos poéticos urbanos” que Oiticica

promoveu em 1979 no bairro do Caju, no morro da Mangueira. (SILVA, 2005, p. 85).

Esse último acontecimento artístico tinha por intuito estimular o “delírio ambulatório”3 e

“poetizar o urbano”. Outro exemplo,  ainda em períodos de repressão, é o de Artur

Barrio com suas intervenções em espaços públicos visando chamar atenção para o

autoritarismo operante no Brasil,  sobretudo, em “Trouxas,  do Corpo a Terra”,  ação

realizada em 1970 no Ribeirão Arrudas em Belo Horizonte. 

Nos  últimos tempos,  a  intervenção  vai  assumindo outras  temáticas  emergentes

como a  resistência  perante  a  especulação  imobiliária,  a  privatização  dos espaços

urbanos pelo comércio, o esvaziamento da sua função cidadã devido ao abandono do

poder público, alterando também a própria relação entre arte e política em virtude de

seu entrelaçamento numa mesma ação. Isso pode ser observado nos trabalhos do

artista  Eduardo  Shur,  sobretudo,  “Pets  Monumental  Rio  Tietê  Metrópole

Materialidade”4 (2008)  que chama nossa atenção para a morte do rio,  a morte da

cidade,  a  perda  da  relação  das  pessoas  com  o  natural,  além  de  promover  o

imaginário, o lúdico, elemento metafórico importante para a obra artística, conforme

podemos  perceber  em seu outro  trabalho  “SOBREVIVÊNCIA”5 (2008),  intervenção

urbana  com coletes  salva-vidas  em  16  monumentos  históricos  da  cidade  de  São

Paulo. Trata-se de mudar o olhar das pessoas sobre a cidade, pois fomos educados

para aceitar suas mudanças sem oferecer resistência ao seu poder discriminatório.

2 Acessar; https://teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-07052014-
100822/publico/Tesefinal.pdf 

3 Ver imagens 1, 2 e 3 no anexo (final do artigo). 
4 Ver imagens 4 no anexo. 
5 Ver imagem 05 no anexo. 
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Assim,  torna-se  importante  “reciclar  o  olhar  do  espectador  e  a  forma  como

enxergamos a paisagem urbana, o modo como nos relacionamos com a natureza”

(SHUR, 2012, p. 121). 

Ao  longo  desses  mais  de  cinquenta  anos  de  intervenções  urbanas  no  Brasil,

podemos observar a existência de diferentes vertentes e conceitos que foram surgindo

ao longo do tempo e podemos discriminá-los levando em conta a relação entre espaço

e obra,  espaço e espectador,  espectador  e obra.  Quando falamos em intervenção

urbana,  estamos  considerando  algo  mais  que  um  modo  de  expressão,  pois  a

entendemos como uma linguagem artística que existe  em simbiose com o espaço

urbano,  como  o  espaçotempo  de  realização  da  obra.  Neste  sentido,  nem  toda

expressão  artística  que  acontece  em  um  espaço  urbano  pode  ser  vista  como

intervenção, pois o que irá caracterizar essa modalidade é sua organização, intenção

e condição na qual a obra se propõe intervir no olhar, no espaço e no espectador que

com ela se conecta. 

Ao estar na rua, a obra já oferece uma relação diferenciada com o espectador se

pensarmos nos espaços fechados e exclusivos de apresentação da arte como, por

exemplo,  as galerias  e museus,  pois  surge “enquanto possibilidade de um diálogo

poético e participativo entre o autor e o fruidor” (SILVA,2005, p. 30). O deslocamento

para um local aberto e público altera o próprio espaço particular de obra, pois seu

contorno se torna incerto em contato com a cidade. Mesmo que pensada e planejada

para  aquele  determinado  contexto,  não  possui  uma  moldura  que  a  condiciona  e

delimita seu espectro de abrangência. 

Essa é uma das características da obra contemporânea no campo das artes visuais

que, segundo Tassinari (2001), compreende o “espaço em obra”, ou seja, um espaço

em  processo  de  constituição  na  relação  entre  o  “mundo  da  obra”,  o  “mundo  em

comum” e a “relação espectador obra”. 

Primeiro, o espaço da obra e o espaço do mundo comum comunicam-

se por meio dos sinais do fazer da obra, e, numa tal comunicação,

sob um aspecto o espaço do mundo comum se altera,  sob outro,

permanece  inalterado.  Segundo,  também  o  mundo  da  obra  e  o

mundo em comum comunicam-se por sinais do fazer, e, do mesmo

modo, o mundo em comum se altera e persiste. Terceiro, a relação do

espectador (TASSITARI, 2001, p. 94) 
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Dessa forma, segundo salientou o autor,  teríamos um duplo movimento entre o

espaço da obra e o espaço do mundo, que é ao mesmo tempo de inclusão e de

exclusão no espaço e no mundo da obra: 

O momento  de exclusão  vem da  impossibilidade  de o  espectador

desconectarse de todo do espaço em comum, visto que um espaço

em obra necessita ter aí seus apoios. A obra solicita ao espectador

para o seu mundo, mas ela só se individua completada pelo mundo

em comum que o  espectador  não abandona inteiramente,  mesmo

quando a obra o conecta intensamente a ela. (IDEM, p. 95).

O espaço da obra e o espaço do mundo comum se comunicam em função dos

sinais do fazer da obra que, de um lado, alteram a percepção do mundo comum e, por

outro lado, permanecem inalterados. Com isso, a relação do espectador com a obra

não suspende, de todo, sua relação com o mundo comum, em virtude do espaço em

obra que solicita sua interação ou participação para sua individuação. Assim, situado

entre o espaço da obra e do mundo em comum, o espectador se vê diante de uma

linha tênue que lhe permite transitar entre o interno e o externo a obra. Esse caráter

limiar ou de trânsito entre a obra e o mundo em função do espaço em obra pode nos

ajudar a iluminar também o sentido da “intervenção temporária”, segundo observou

Fontes (2013): 

A intervenção temporária é a que se move no âmbito do transitório,

do pequeno, das relações sociais,  que envolve participação, ação,

interação  e  subversão,  e  é  motivada  por  situações  existentes  e

particulares,  em  contraposição  ao  projeto  estandartizado,  caro,

permanente e de grande escala. (FONTES, 2013, p. 61). 

O que nos salta aos olhos é o lugar limítrofe do espaço em obra enquanto meio de

interseção entre ela e o mundo transformando e redefinindo, nessa via de mão dupla,

o contexto da arte e do cotidiano. Ambos saem contaminados deslocando a fronteira

de  sua  dimensão  estética  e  política.  Vale  lembrar  que  o  espaço  público  na

contemporaneidade não apresentaria os mesmos significados de décadas anteriores,

pois,  geralmente,  era  pensando  em  oposição  ao  privado  entendido  como  íntimo,

pessoal,  particular,  familiar,  conforme salientou Zizek (2017): “para ser considerado
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público, o espaço de minha convivência e interação com os outros (ou da ausência

disso) deve ser coberto por câmeras de segurança.” (ZIZEK, 2017, p. 162). 

Desse modo, o espaço público se tornou um lugar de controle exercido pelo poder

centrado em tecnologias de vigilância e subordinado às instâncias, sem controle, do

capital que torna privado o uso feito das cidades por moradores, turistas e a população

em geral, especialmente quando os espaços coletivos se converteram em locais de

passagem e do consumo.  Logo,  ao pensarmos na realização  de uma intervenção

urbana,  temos  que  analisar  em  qual  espaço  estou  introduzindo  a  obra,  quais  as

instituições que a cercam, pois como menciona Fontes (2013), “a cidade se dá onde o

público e o privado se mesclam” (FONTES, 2013, p. 117). 

Se é na cidade que, atualmente, as intervenções artísticas assumem seu contorno

poético e político contemporâneo, então, precisamos caracterizar melhor o lugar nela

reservado à palavra poética situada entre o espectador, a obra e o espaço público.

Vale  ressaltar  a  função  de  jogo  da  intervenção  poética  que  trabalha  via  o

agenciamento  da  imaginação,  pois,  para  existir  interação  é  preciso  disposição  do

espectador para entrar no jogo proposto pelo espaço em obra no e do mundo que

reclama sua participação. 

A compreensão de uma obra aberta se faz aos poucos, à medida em que o público

entra  no jogo e  constrói  as imagens  acerca da manifestação artística  com a qual

interage, pois, “ao projetar a obra, utiliza-se do conjunto das emoções presentes no

espaço urbano, seja uma manifestação política, um encontro de amigos, o brincar na

praça, o caminhar, o festejar” (SILVA, 2005, p 30). O jogo estabelece uma ponte de

passagem entre o espaço da obra e o do mundo comum constituindo, por sua vez,

uma experiência lúdica limiar capaz de ressignificar ambos os universos ao seu modo.

Esse jogo se configura no espaço em obra:  “na medida que um espaço em obra

carrega  um  jogo  de  entra-e-sai  do  mundo  em  comum.  Jogo  que  o  espectador

acompanha  por  seu  olhar,  também ele  um jogo  de  inclusão  e  exclusão  da obra”

(TASSINARI,  2001,  p.145).  Portanto,  nessa  condição,  se  faltar  o  envolvimento

intersubjetivo do público haverá, por sua vez, a ausência do artístico, que vem à tona

pelo jogo proposto pela obra. 

Do ponto de vista da intervenção temporária, a participação individual e coletiva na

construção do espaço em obra no mundo passa, antes de tudo, pela sua inserção no

jogo enquanto parte constitutiva da sua forma em aberto (FONTES, 2013, p. 60). A
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intervenção necessita que o espectador entre no jogo prático e imagético. Ou seja,

que o artista use da proposição de regras, convidando os passantes a participarem da

construção da obra que se efetiva. 

Enquanto tática de conquista do espaço, a cidade ocasional revela

sua dimensão ativa, seu impulso lúdico, sua capacidade de descobrir

potencialidades, de recuperar lugares ou mesmo “poetizar” no espaço

urbano.  A  intervenção  temporária  tem a  capacidade  de  colocar  o

espaço “em ação”, em movimento (FONTES, 2013, p. 53). 

O espectador é impulsionado, por meio do jogo, a penetrar, constituir ou participar

do espaço-tempo lúdico do espaço em obra. A intervenção poética também joga com

esse limiar,  no qual,  as palavras oscilam entre a pagina escrita  e a praça pública

destacando sua função plástica e ou imagética. Desse modo, propõe ao espectador

uma forma de deslocamento entre o imaginário e o mundo comum, e viceversa. A

validação dessa poeticidade está na aderência ao jogo pelo espectador que depende,

dentre outros fatores, do tempo-espaço próprio de cada obra. 

A partir dessa relação do jogo com o lúdico, a poeticidade se desdobra em três

instâncias: a obra, o lugar e o espectador, pois, afinal de contas, o espaço poético

existe  apenas  na  relação  com  o  espaço  do  mundo  em  comum.  Portanto,  sua

configuração é sempre transitória e depende do modo pelo qual nos apropriamos da

poesia.  Por  fim,  cabe enfatizar  a  função objetiva  que o artista  busca com a obra

considerando  todas  as  influências,  visuais,  relacionais,  que  contextualizam  a

intervenção urbana e potencializam o diálogo entre mundo da obra e o mundo comum,

diálogo instituído pela intervenção poética que redefine a presença no espaço urbano. 

3. A intervenção da Transvê Poesias

A “intervenção  Poética”  é  uma forma de  intervenção  urbana  que  caracteriza  o

projeto Transvê Poesias6 . A intervenção consiste na preparação e na apresentação

6 O projeto é coordenado por mim, Anderson Valfré, de forma independente, desde seu princípio, com 
início no primeiro período da graduação em artes cênicas da UFOP, em abril/2014. A Transvê Poesias 
possui outras ações, tais como, oficinas literárias e produções culturais, com mais de cinco anos de 
trajetória. Contamos com uma equipe coletiva de responsáveis que se divide nos núcleos: coordenação, 
produção, editorial, pedagógico e audiovisual, sendo esses que gestam todas as ações do projeto. Além 
disso, ao longo desses anos de trabalho, estamos consolidando uma rede nacional de parceiros que 
impulsiona o projeto por diversas regiões do Brasil. https://www.transvepoesias.com/ 
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das  garrafas-poemas.  Trata-se  de  garrafas  long  neck,  cobertas  de  jornais  e

sobrepostas  por  um  poema,  que  são  penduradas  em  espaços  urbanos  ficando,

durante  um  tempo  não  delimitado,  disponíveis  para  serem  lidas  e/ou  levadas

gratuitamente7 . Os objetivos das intervenções poéticas promovidas pelo projeto têm

sido a reutilização de materiais recicláveis (jornais e garrafas long necks), a promoção

da  poesia,  o  incentivo  à  leitura  e  o  impulso  ao surgimento  de novos  escritores  e

escritoras. Os materiais utilizados compreendem garrafas long necks, jornais, fio de

nylon,  poemas impressos e saquinhos plásticos.  O jornal serve como cobertura de

toda a garrafa que, em seguida, recebe um poema impresso finalizando o processo de

confecção das garrafaspoemas, seguida de um saquinho plástico transparente, para

proteção e fio de nylon para pendurar, que a recobre toda. A escolha dos locais para

exposição  (instalação)  das  garrafas  costuma  ser  feita  de  maneira  diversa,  pois,

depende do evento, do público envolvido, do espaço disponível, dentre outros fatores.

Geralmente,  penduramos  as  garrafas  em  espaços  urbanos  como,  por  exemplo,

praças,  pontos  de  ônibus,  postes,  lixeira,  arvores,  todo  local  que  possibilite  dar

visibilidade a intervenção proposta e seja de fácil acesso ao espectador.  As garrafas

com  poemas  ficam  penduradas  para  serem  levadas  gratuitamente  por  qualquer

pessoa. Vale mencionar que, ao longo de mais de cinco anos, o projeto passou por

treze estados brasileiros realizando, nesse percurso, noventa e uma intervenções em

vinte e nove cidades diferentes e disponibilizando sete mil e seiscentas garrafas com

poesia até novembro de 2019.  Aqui,  restringimos a pesquisa e discussão às duas

edições realizadas em períodos, contextos e condições bem distintas. 

A primeira edição selecionada aconteceu nos dias  26 e 27 de agosto de 2017

dentro da sétima Virada Sustentável de São Paulo/SP8 , onde o projeto realizou três

Intervenções Poéticas em parques da cidade: Ibirapuera, Trianon e Mário Covas. Ao

todo,  penduramos  quinhentas  garrafas  com  poesia  nesses  espaços.  Entretanto,

vamos privilegiar  a intervenção ocorrida no parque Trianon, no dia 27 pela manhã.

Nesse local,  foram penduradas cento e cinquenta garrafas dentro do período de 4

horas.  Contávamos, nesse dia,  na equipe do Projeto Transvê com Aleone Higidio,

encarregado  da  cobertura  em imagem e  vídeo;  Cacau  Shinoda,  responsável  pela

montagem e Anderson Valfré, coordenador geral. 

7 https://www.youtube.com/watch?v=z29S9b0Sx1Q&t=30s
8 Programação do evento - http://www.neomondo.org.br/2017/08/24/virada-sustentavel-sp/ 
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No dia da realização da intervenção chegamos às oito horas e fomos instruídos por

uma pessoa da organização da Virada Sustentável, que nos apresentou o parque e

nos orientou para que as garrafas não fossem penduradas em árvores. Partindo desse

encaminhamento, analisamos melhor o lugar da intervenção considerando o alcance

de sua visualização pelo entorno da região. O local definido foi a portaria principal do

parque,  por  ser  um espaço de fluxo que conecta o  parque à Avenida Paulista.  O

portão de acesso era uma estrutura de metal com grades e, adentrando ao parque,

nos deparamos com bancos, lixeiras,  que também foram usadas para pendurar as

garrafas9 . 

A interação do público com a proposta foi imediata e, assim que a equipe começou

a  preparar  as  garrafas  para  pendurar,  as  pessoas  começaram  a  se  aproximar

querendo  saber  do  que  se  tratava.  A  primeira  hora  da  atividade  foi  destinada  a

pendurar  as  garrafas  e,  as  demais,  à  interação  com as  pessoas  que  mostravam

interesse  na  ação.  Ao  longo  do  tempo,  tivemos  momentos  marcantes  como,  por

exemplo,  a adolescente,  que ao ser entrevista por Aleone,  ficou encantada com o

poema e disse emocionada que “aquele poema era a vida dela”. Assim que Aleone

parou a filmagem, ela arrancou a garrafa e saiu correndo.  Outro rapaz saiu lendo

todas as garrafas e, quando entendeu que podia levar, começou a questionar qual

seria  o  valor  de  cada  garrafa.  Não  concordando  com  a  gratuidade,  após  alguns

minutos de insistência, explicamos que não era nosso objetivo transformar a garrafa

em um produto comerciável, mas se quisesse poderia contribuir com o projeto, com o

valor que decidisse. Logo, o rapaz sorriu e voltou a ler as garrafas, escolheu uma e

saiu silenciosamente sem realizar a doação. Houveram outras relações ricas, como

pessoas  que  começaram  a  declamar  ou  contar  histórias.  A  segunda  edição  aqui

investigada aconteceu como parte da programação do aniversário de quatro anos da

Transvê que, a cada ano, procura expandir seu raio de alcance por meio da definição

de uma temática para a comemoração do aniversário. Nesse sentido, a temática eleita

foi o Caminho da Estrada Real e a ação envolveu as cidades de Itabirito, Ouro Preto,

Mariana e Santa Bárbara/MG, durante o período de Abril e Maio/2018. A programação

extensa foi composta por uma oficina, três saraus e sete intervenções poéticas. Cada

cidade contou com uma equipe de apoio comandada por um produtor local10, que tinha

9 Ver, no anexo, as imagens 06 e 07 referentes à essa edição 
10 Produtores locais - Itabirito: Pedro Dias. Ouro Preto: Anderson Valfré. Mariana: Matheus 

Gomes. Santa Bárbara: Fernando Augusto. 
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o dever de tomar decisões e repassá-las à coordenação geral do projeto, composta

por  mim,  Anderson  Valfré,  e  Wellington  Phellipe.  Seguem  os  dados  obtidos  no

segundo  aniversário:  trezentos  e  cinquenta  poemas  recebidos  via  edital  “Mande

Poemas”,  que  lançamos  anualmente  para  o  aniversário;  trinta  e  quatro  poetas  e

poetisas16  de  vinte  e  cinco  cidades  do  Brasil.  Foram  distribuídas  quinhentas  e

cinquenta  garrafas  gratuitamente  durante  as  7  intervenções.  Ao  todo,  foram  22

pessoas envolvidas na organização, contando equipes locais e equipe geral11 . 

Em  Mariana/MG,  as  intervenções  ocorreram  no  mesmo  dia,  mas  em  horários

distintos  nos  bairros  Centro  e  Prainha.  Para  nosso  estudo  vamos  privilegiar  a

intervenção  ocorrida  na  Prainha  no  dia  20/05/2018  pela  manhã,  onde  foram

partilhadas sessenta garrafas poéticas em um curto espaço de tempo de uma hora e

trinta  minutos.  A  Equipe  contou  com:  cobertura  fotográfica  de  Guilherme  Oliveira

(Cineasta);  cobertura  em  vídeo  de  Welligton  Phellipe  (Artista);  produção  local  de

Matheus Gomes (Artista); montagem de Welligton Ferreira (Pedagogo), Érika Cecília

(estudante IFMG) e Rebeca Lima (Dançarina); e coordenação de Anderson Valfré12 . 

Importa  ressaltar  que  a  intervenção  foi  num  dos  bairros  de  Mariana  menos

assistidos pelo poder público. Ao chegar pela manhã na Prainha com a equipe, nos

11 Itabirito/MG - Produtor local: Pedro Dias. Montagem: Sabrina Santos e Geovanna Cristina. 
Ouro Preto/MG – Sarau Paralelo: Bruno Rosa, Matheus Bernardes, Antônio Ansaloni e Alan 
Teixeira. Sarau de Aniversário: Bárbara Maria (Bar da nida). Oficina: João Zuccolotto e 
Jéssica Luiza (atelier Resistência). Mariana/MG – Fotos: Guilherme Oliveira. Montagem: 
Welligton Ferreira, Matheus Gomes, Érika Cecília e Rebeca Lima. Santa Bárbara/MG - 
Produtor local: Fernando Augusto. Montagem: Cláudio Falcão, Joyce Manfredini e Francis 
Calos. Equipe Geral – Idealizador: Anderson Valfré. Produtor Nacional: Paulo Capparelli. 
Cobertura: Welligton Pheillipe. Entidades que entraram como parceiras no aniversário: Bar 
da Nida, Bar Barroco, Sorveteria Por do Sol, Academia de Letras de Santa Bárbara/MG, 
IFMG – OP, Resistência Artística Atelier, Hospedaria Mineira Hostel Pousada, TV top 
Cultura, Jornal O Liberal, Rádio Real FM, produtora mardi.mo e Nascente Lavanderia. Thaís
Alessandra - Ouro Preto/MG, Natan Dias - Vitória/ES, João Dinato - Contagem/MG, 
Alessandro Diniz - Passa Quatro/MG, Andreia Bravo - João Neiva/ES, Marilene de Jesus - 
Vitória/ES, Jonnata Henrique - Brejo da Madre de Deus/PE, Claudia Lundgren - 
Teresópolis/RJ, Andréia OliveiraSalvador/BA, Cadim Martins - Contagem/MG, Carol 
Constantino - Mariana/MG, Cleidiane Rodrigues - Linhares/ES, Shirley Couto - 
Guarulhos/SP, Aldirene Máximo - São Paulo/SP, Alex Kruger - Cariacica/ES, Itúlu - Ouro 
Preto/MG, Érika Cecília - Mariana/MG, Eudes Marques de Oliveira - Uberlândia/MG, Fael du
Lobo - Vitória/ES, Jullie Veiga - São Luís/MA, Júnior Freitas - Ouro Preto/MG, Raquel Silva 
de Paula - Campinas/SP, Tati Dalat - Goiânia/GO, Reziele Malavasi -Rio Bananal/ES, 
Pollyana Andrade - Recife/PE, Juliana Maltez - Rio de Janeiro/RJ, Márcia Oliveira - 
Jundiaí/SP, Júnio Liberato –Taquaraçu Piranga/MG, Rejane Aquino - Feira de Santana/BA, 
Natália Lopes - Fortaleza/CE, Geovanna Cristina - Itabirito/MG, Artur Gurgel - Rio de 
Janeiro, Caio Andrey - Recife/PE, Tchairô Niddan - Ouro Preto/MG. 

12 Ver, no anexo, as imagens 08 e 09 referentes a essa edição 
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reunimos no espaço onde iríamos realizar a intervenção. Não era uma praça como

outras que são compostas por árvores e bancos, mas um local mais espaçoso. Assim,

decidimos  pendurar  as  garrafas  nos  postes  e  portões  das  casas,  caso  os  donos

permitissem. A equipe começou a organizar os materiais para dar início à intervenção

e, enquanto isso, as crianças começaram a chegar, a olhar, a perguntar o que era e

para que servia. Quando entenderam que era poesia (poema/mensagem) e podiam

levar de graça, assim fizeram. De repente, outras crianças, jovens, adultos e idosos se

aproximaram da atividade não dando tempo, inclusive, da equipe pendurar todas as

garrafas, pois chegavam, liam, pegavam e saiam. 

Cabe observar que a intervenção durou menos que o esperado, mas sem prejuízo

para a intensidade da interação entre obra e público. Fomos muito bem recebidos e

ficamos tristes quando as garrafas acabaram. Ao término da ação, uma pessoa que

integrava a equipe local, Érica Cecília, moradora do bairro, estava emocionada com a

receptividade da comunidade ao trabalho, pois como relatou, “não esperava que as

pessoas  iam  se  interessar”.  Sendo  assim,  o  projeto  se  torna  impulsionador  da

atividade  poética  para  além da  técnica  partilhada  ao  possibilitar  outras  formas  de

interação  entre  o  lugar,  a  poesia  e  o  público.  Ao  contrário  dessa  experiência,  a

intervenção normalmente costuma instaurar um campo silencioso do observador que,

primeiro, nota as garrafas penduradas e, à medida que as percebe, resolve manuseá-

las. O público, ao interagir com as garrafas, forma o espaço em obra do poema no

mundo, assumindo, antes de tudo, um contorno visual por meio da instalação no meio

urbano. 

Não  podemos  deixar  de  notar  como  o  acento  poético  da  obra  deixa  de  estar

ancorado apenas na descoberta do sentido do poema em proveito de sua capacidade

de  criar  ou  constituir  relações  em  torno  dela,  posto  que  surge  centrado  mais  na

performance visual e poética das garrafas. Nesse sentido, a intervenção depende da

qualidade e da forma da interação criada entre a palavra poética, o suporte material de

sua  transmissão  ou comunicação,  o  espaço  de sua  instalação  e  o  espectador.  O

objeto da intervenção é a garrafa que, por sua própria natureza reutilizável,  aponta

para  uma estratégia  poética  sustentável,  diante  do olhar  do público/espectador.  O

trabalho pode ser manuseado por qualquer transeunte que passa sem uma ordem fixa

estabelecida pela equipe. Não podemos esquecer que a relação de proximidade ou
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distância entre elas pode levar a diferentes percursos de leitura pelo espectador, uma

vez que têm acesso ao conjunto. 

Como  diz  Silva  (2005),  “a  proposta  deve  apresentar  aos  diferentes  públicos  a

oportunidade de conhecer e usufruir as múltiplas possibilidades estéticas na obra de

arte” (SILVA, 2005, p. 30). As garrafas enfileiradas formam uma espécie de escultura

poética móvel em diálogo com o cenário do entorno, de acordo com as formas de

manipulação  pelo  público.  Segundo  o  autor,  “a  obra  estabelecerá  mudanças  no

cenário, estimulará o debate, dialogando com a arquitetura e o urbanismo, bem como

com a realidade social reinante no entorno escolhido para a viabilização do projeto”

(SILVA, 2005, p. 32). Essa escultura propicia um movimento que vai além da leitura e

encantamento, mas um olhar do espectador para sua rua, bairro, cidade, por outra

perspectiva, levando também a uma troca com outros transeuntes a respeito desse

objeto  artístico  ali  apresentado.  Para  exemplificar  o  texto  escrito  que  assumimos,

segue abaixo um exemplo de poema no formato padrão em que é impresso para pôr

nas garrafas

As vezes fingimos não ver 

Por medo do que pode acontecer. 

Intervenção  Poética  4  anos.  Facebook:  Transvê  Poesias.  Érika

Cecília. Mariana/MG. Gostou? LEVA! 

Por outro lado, a poesia escrita se torna parte da paisagem urbana duplamente: de

um lado, na medida em que sua leitura redefine a relação das pessoas com o seu

entorno; de outro, em virtude de sua disposição visual interferir na sua conformação

usual. Dessa feita, a intervenção poética se aproxima da noção de “espaço em obra”

da arte na contemporaneidade que,  de acordo com Tassinari  (2001),  deslocaria  a

atenção  do  espectador  antes  focada  no  objeto  isolado  para  o  modo  de  sua

interpelação ao espaço do mundo em comum. No lugar do objeto único, se coloca a

multiplicidade  de  olhares  possíveis,  pois  “as  visões  fragmentadas  indicam  que  há

sempre mais a ver” (TASSINARI, 2001, p. 77). Ou seja, ao entrar no jogo da obra o

espectador  vai  descobrindo a poesia à medida que a significa.  A obra nunca está

completada,  pois  necessita  desse  princípio  relacional  com  o  público.  Mediante  a

disposição que as intervenções poéticas são definidas, o espectador poderá não ter
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dimensão completa da obra, mas sim de uma parcela, sua relação com apenas uma

garrafa, o que não prejudica na essência da obra a proposta em si. 

Essa fragmentação do olhar pode enriquecer a experiência da obra pois permite ao

espectador interagir com a serie poética proposta. Dividido entre o espaço da obra e o

do mundo comum, o espectador age como uma espécie de ponte, enclave, pois sua

experiência poética “vai do mundo ao próprio mundo” (TASSINARI, 2001, p. 91). O

espaço em obra funciona como um desvio do cotidiano,  pois  leva à indagação do

limite entre arte e mundo, objeto artístico e cotidiano. Além disso, assinala o papel de

agente do espectador na construção do espaço em comum. 

Não  podemos  esquecer  a  relação  entre  a  intervenção  poética  e  alguns  dos

conceitos  de  arte  pública  (FONTES,  20113)  que  salientam  a  interpenetração  do

artístico  e  do  político  em  espetáculos,  performances,  instalações,  em  função  da

porosidade e da indistinção entre o mundo da obra e o mundo comum. Desse modo,

se tornaria possível trazer de volta o jogo, a ludicidade, enquanto meio ou caminho

para revitalizar ou redefinir o sentido poético das cidades, do espaço público e do viver

junto.

Há que se destacar o caráter escultórico ou arquitetônico das instalações poéticas,

que são temporárias, mas capazes de despertar a participação ativa em seu modo

relacional. Afinal, sua existência compreende a interação do público. Do contrário, se

tornaria  um  objeto  destinado  à  mera  contemplação.  Todas  essas  dimensões  da

intervenção, ligadas teoricamente ao campo das artes visuais e performativas, podem

ser observadas também no jogo da poesia com a cidade e o olhar do espectador. 

A  intervenção  poética  pode  ser  roteirizadas  da  seguinte  forma:  emissão  da

mensagem (por meio da paisagem formada com as garrafas); produção da atenção no

receptor  (com  a  repetição  de  garrafas  em  um  mesmo  local);  encantamento  do

espectador com a obra (surgimento da curiosidade para início da interação); interação

(leitura  dos  poemas);  pico  da  obra  (momento  que  a  pessoa  leva  a  garrafa),

transformação (do cotidiano e particular). Todo esse processo forja um campo de jogo,

o não-verbal do verbo se coloca entre a obra, o espectador e o mundo comum e, se

houver  um  desalinhamento  dessas  instâncias,  como  a  perda  da  atenção  do

espectador em relação à obra, ocorrerá a queda do jogo, já que o espectador não tem

como estar nos dois mundos ao mesmo tempo. 
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4. Conclusão

A poeticidade  em obra  nas garrafas  franqueia  um lugar  distinto  da estetização

publicitária e comercial da paisagem urbana, pois não visa atrair consumidores para

aquisição de um produto, mas despertar um outro olhar e sentir em função de suas

metáforas poéticas e de sua visualidade. 

A  relação  do leitor  com o  poema escrito  colado  na  garrafa  ocorre  de  maneira

diferenciada de qualquer outro suporte, pois sugere uma forma diferente de relação

com a escrita e, ao mesmo tempo, outros modos de leitura possíveis dos signos do

poema e do mundo. Nesse sentido, podemos concluir que o poético se faz presente

nas intervenções urbanas do Projeto Transvê despertando a curiosidade das pessoas

para o universo da poesia, no qual o acesso é se dá por meio de um jogo lúdico e

literário proposto aos envolvidos, um estado prazeroso que suspende, até certo ponto,

o espaçotempo cotidiano no qual estão inseridos a obra e o público. 
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Anexos

Imagem 3 – Acontecimentos poéticos urbanos de Hélio Oiticica 

Imagem 4 - Delírio ambulatório de Hélio Oiticica 
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Imagem 5 - Poetizar o urbano de Hélio Oiticica 

Imagem 6 - Pets Monumental Rio Tietê Metrópole Materialidade de Eduardo Shur 
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Imagem 7 – SOBREVIVÊNCIA de Eduardo Shur 

Imagem 8 – Intervenção Poética na Virada Sustentável de São Paulo/SP 
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Imagem 9 - Intervenção Poética na Prainha em Mariana/MG, Transvê 4 anos, 01. 

Imagem 10 - Intervenção Poética na Prainha em Mariana/MG, Transvê 4 anos, 02. 
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