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Introdução

Buscar interferir de maneira que ocorra uma quebra de paradigmas dentro de uma esfera 
tradicional, seja ela do pensamento, do ambiente ou de qualquer área da intelectualidade 
pode ser considerada uma forma de intervenção. Dentre os diversos significados para 
o vocábulo “intervir”, termo oriundo da palavra latina “intervenire”, o que mais vai ao 
encontro das informações mencionadas refere-se a “suceder inesperadamente”.
A partir de resoluções como estas, tem-se hoje em dia um número cada vez mais 
ascendente de intervenções de sustentáculo artístico. Ao buscar desenvolver uma 
intervenção artística, não se pode deixar de pensar que sua ação refletirá uma reação, seja 
ela consciente ou não, dentro daqueles que estejam em contato com o(s) objeto(s), bem 
como esses agentes poderão recriar uma ação perante o objeto artístico.

Para tanto, devemos conectar às ações artísticas, a significação do contexto estético. 
Este, que se trata de uma especialidade filosófica, a qual visa investigar a essência da 
beleza e as bases da arte. Além disso, procura compreender as emoções, idéias e juízos que 
são despertados ao se observar uma obra de arte.

 O vocábulo estética deriva do grego, aistesis, significando “sensações” 
(INFOPÉDIA) e, em sua origem, tratava-se de compreender o conhecimento de mundo 
sensível desprendendo-se do conhecimento aparente, que está meramente na faceta 
denotativa. Contudo, hoje podemos ver a estética como espaço de construção que trata das 
problemáticas da arte, na medida que estas estejam interligadas à filosofia (INFOPÉDIA).

Com estas referências, podemos deduzir que uma produção escrita também poderá 
ter sua leitura não somente do ponto de vista literário, tradicional, interagindo com os 
propriedades linguísticas, mas também desde um ponto de vista estético, visto que assim 
como a arte ela também vem da capacidade individual e, portanto única, de cada indivíduo.

Ao ser composto, este projeto parte da premissa de que “a nova estética advém do 
estado de espírito cauteloso, empírico e analítico, que não quer generalizar, mas que se 
mantém atento às características individuais de cada forma de arte. Isso possibilitará a cada 
uma empreender experimentações, na busca de sua linguagem específica” (ARANHA; 
MARTINS). Todavia, devemos pensar a estética com ligação ao seu passado e seus 
pensadores mais clássicos também.

Platão faz a separação entre o domínio da estética – o do mundo sensível – e o 
domínio da beleza – mundo inteligível, onde o mundo sensível é uma cópia imperfeita 
do mundo explícito. Assim sendo, a arte era um pouco desvalorizada na visão de Platão. 
Já Aristóteles, concebeu uma idéia contrária a de Platão, visto que observava as questões 
estéticas a partir desde mundo sensível, visando não somente o evidente. Sócrates também 
fazia referências à estética quanto a algo não identificável como belo ou não, posto que, 
segundo sua visão, a beleza e a estética eram concordâncias observadas pelos olhos e 
ouvidos.
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Quanto a São Boaventura, filósofo que também referenciou trabalhos nas temáticas 
da estética correlatando-os com a beleza, Filipa Afonso afirma em sua tese de doutorado 
que “a Divindade que recusa, na sua simplicidade essencial, a soma de dois atributos 
diferentes dita que o bom e o belo se identifiquem, para lá de qualquer cisão, na unidade 
da substância divina” (AFONSO, 2001). Assim sendo, podemos sintetizar que para 
São Boaventura o belo e o bom são iguais. Como se vivia um momento de expansão 
teológica na época, o “bom” era considerado tudo que vinha das dádivas de Deus que, por 
conseguinte, era belo.

O objetivo deste trabalho é provocar a construção de uma tessitura, focada no 
sentimento momentâneo do agente da criação, a partir de um espaço não tradicional, 
observando desde um ponto de vista estético-filosófico a construção do objeto de análise.
Para tanto, partiu-se da experiência realizada por Francisco Tomsich y Martín Verges, 
denominada “Traspuesto de un estudio para un retrato común”. A obra fez parte da Bienal 
do Mercosul, realizada em 2009 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e teve 
como fulcro a habilitação de espaços incertos, com a finalidade de proporcionar um retrato 
comum dos habitantes e da realidade do local. Estas ações foram feitas por um coletivo 
de artistas, que se define como “móvil, múltiple y transdisciplinario” (TOMSICH; VERGES, 
2009) e que, normalmente, busca provocar o coletivo.

A partir disso, buscou-se desenvolver uma relação entre o projeto apresentado 
e uma temática que trabalhasse com a referência do retrato não como simples elemento 
marcador de algo ou lugar, mas sim de que fosse possível olhar-se para o interior do 
agente, buscando uma referência com o que passa na alma deste frente ao momento de 
estranheza que estivesse sendo vivido. Como estro para essa focalização, conversou-
se com as palavras do projeto original que discutia as palavras: transcendência como a 
característica de um se colocar em lugares diferentes; comum, como coisas ou pessoas que 
pertencem ao mundo (de forma bem generalizada); espaço como aplicação do espírito para 
entender as situações

Metodologia

Para a realização do projeto buscou-se a colaboração de um dos principais 
pré-vestibulares populares do país, o Desafio Pré-Vestibular, projeto de extensão da 
Universidade Federal visto que por ele passam aproximadamente 210 pessoas/dia. Com 
um vasto campo de agentes-criadores, o corpus do projeto será enriquecido. Ademais, o 
Desafio possui como premissa a atuação de seus alunos como agentes de suas próprias 
formações (já que suas vivências atuam lado a lado dos conteúdos trabalhados em sala 
de aula), bem como das de seus professores, pois ali é um espaço de experimentação e 
construção do acadêmico, visando sua consolidação como profissional no processo de 
ensino-aprendizagem.

Logo, se colocou um espelho (a altura do vaso sanitário) e uma folha grande de 
papel na parede de dentro de cada um dos sanitários – masculino e feminino – presentes na 
instituição. Junto a ela, estavam também canetas para que os que ali passassem pudessem 
interagir com a construção da proposta. Na folha estava também presente a inscrição 
“(em versos) ME SINTO...”, para que aquele que estivesse presente à circunstância 
naquele momento pudesse, de maneira espontânea, colocar para fora os sentimentos e/ou 
percepções daquele determinado momento.

Esta intervenção ficou presente no cursinho por 36 horas, porque se acreditou que 
se ficasse mais tempo a proposta de escrever algo de forma espontânea se desfaria e as 
escrituras passariam a ser pensadas com antecedência.



Resultados e discussão

Após o período mencionado, a intervenção foi retirada.
Conseguiu-se, a partir da análise das tessituras, conhecer um pouco das 

características daqueles que ali passaram e deixaram sua marca. Em nenhum momento foi 
escrito algo que não fosse nos papeis fixados em ambos banheiros.

No banheiro masculino, ao fim do período de exposição, os espelhos não se 
encontravam mais no sanitário, evidenciando a ideia de transgressão. Já no cartaz, pode-
se encontrar frases com cunho de afirmação sexual, onde a ostentação do membro 
genital se faz presente. Obteve-se também frases de referência televisiva, refletindo o 
apelo e familiarização destes com o meio de comunicação de massa mais utilizado no 
Brasil; sentimentos espontâneos; correções linguísticas; expressões escritas focando uma 
linguagem falada; piadas; referencias musicais; palavras de ordem; versos poéticos.

Já no banheiro feminino, ademais do espelho permanecer intacto, contou-se com 
frases que giravam nas seguintes temáticas: palavras de ordem; referências positivas 
quanto à genitália; utilização de elementos pictóricos; piadas; reflexões em língua 
estrangeira; versos poéticos; declarações românticas; questionamentos quanto às condições 
do banheiro e seus elementos; questionamentos referentes aos elementos fomentadores da 
atividade, como, por exemplo, o espelho; sentimentos espontâneos. 

Algumas das reflexões presentes nos cartazes não acrescentam, dentro de sua 
composição, algum tipo de conteúdo. Estas serão, então, referência direta ao que o Kant 
(2001) denomina como juízos analíticos. Contudo, há a observância de elementos onde 
a riqueza de experiências, objetivos, está bastante presente. Com estes, o conhecimento 
situacional é aumentado, exemplificando assim as características de juízos sintéticos.

Ao fim e ao cabo, se criou um livreto onde as ações executadas na intervenção 
puderam ser observadas. Este livreto retornou aos banheiros do pré-vestibular, dando 
assim, retorno aos que dela fizeram parte.

Considerações finais

Pode-se desenvolver uma ação que promoveu não somente estranhamento, mas 
também conseguiu promover uma quebra de tradicionalismo em um espaço de educação 
informal. Poder escrever o que quiser, sem ter a necessidade de ser observado pelo outro 
ou mesmo de ser recriminado quando ao conteúdo ou linguagem transpassa uma liberdade 
momentânea a quem escreve. Outra ultimação é ligada ao ideal de rebeldia ao fazer com 
que os espelhos presentes no banheiro masculinos desaparecessem.

Quanto à aplicação da atividade, a conclusão é de que foi bastante positiva, causou 
a estranheza esperada e gerou produtos de grande qualidade e diversificação. Como nunca 
se tinha feito uma atividade dessa maneira naquele espaço, a surpresa, a curiosidade e a 
sensação de inacabado se farão presentes até um novo momento de interação com a arte e o 
pensamento filosófico.
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