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       “Todos os animais são iguais, 

mas uns são mais iguais que os outros”

George Orwell



RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um objeto artístico em meio 
ao ambiente urbano,identificando as diferentes interações que o mesmo pode 
causar nos transeuntes no momento no qual foi realizada uma ação no centro 
da Cidade de Porto Alegre.
O trabalho nasce da imagem intuitiva da silhueta de um porco com coroa, 
desenvolvendo-se a partir daí uma pesquisa, chegando a escultura de um 
porco tridimensional.
Inicialmente, é apresentado uma explanação da linha de trabalho que segue a 
artista, na área de comunicação e comportamento humano, desde sua 
formação em Design de Moda.
Num segundo momento, dá-se um breve panorama sobre intervenções 
urbanas, e alguns trabalhos desenvolvidos por outros artistas como referência.
Seguindo com um capítulo sobre o lúdico e grotesco, características presentes 
na linha de pesquisa da artista.
Após, há um desdobramento das várias interpretações e percepções que a 
figura do porco simbolicamente pode sucitar-nos, bem como sua utilidade como 
alimento. 
Por fim, apresenta-se o projeto de interação urbana, onde o porco escultórico é 
colocado em diferentes pontos do centro da cidade, observando as diferentes 
percepções correntes.
Por fim, o registro fotográfico e verbal dessa ação, origina um livro de artista.

Palavras chaves: Arte/cidade; Lúdico/Grotesco; interação/ação
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INTRODUÇÃO

Este projeto nasce da linha de pesquisa que venho desenvolvendo 

ao longo dos anos, começando pela formação no curso superior de Design 

de Moda e Tecnologia, pelo Centro Universtitário FEEVALE em 2006.

Neste período de formação, sempre me interessei mais pelas 

relações que a moda estabelece com a sociedade. Com base no livro A 

Linguagem das Roupas, de Alison Lurie (1997), pode-se dizer que desde os 

primórdios os homens fazem uso da aparência para se comunicar. Muito 

antes de falarmos verbalmente com uma pessoa, somente quando a 

olhamos, já fazemos uma leitura automática, ainda que inconsciente, a partir 

do seu visual.

         

                    Podemos obter informações básicas (embora algumas vezes falsas) 

no que diz respeito ao trabalho, personalidade, desejos sexuais, humor 

naquele momento, opiniões, idade, gostos etc., porém esta análise é 

recíproca. Então, se conversar com tal pessoa, será a segunda vez que a 

comunicação foi estabelecida, tendo a primeira, como disse Lurie, “praticada 

pela língua mais antiga e universal”. (LURIE, 1997, p.19).

Seguindo esta linha de pesquisa, visando a Moda  como  

comunicação visual, possibilitando o estabelecimento de todo um perfil de 

comportamento de uma sociedade dentro da sua estrutura; a moda, assim 

como as artes de uma forma ampla, tem o poder de integrar e identificar 

grupos sociais.                                                                                                                                                        

Após ingressar na UFRGS, no ano de 2004, mantive meu trabalho em 

uma linha de virtuosidade (bastante referenciada nos anos 20 e 30) com 

algumas referências bastante marcantes como o uso da figura feminina e os 
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diversos discursos que ela nos permite, começando pelo desenho chegando 

hoje à escultura. 

Dentro dessa trajetória há em meu trabalho um lado mais burlesco e 

até mesmo grotesco, com referências de artistas como Egon Schiele, Gustav 

klimt e Kristian Burford, sempre com um tom de humor beirando ao bizarro 

entre os discursos desenvolvidos.

Tendo esta experiência mais direta com a cidade a partir do meu 

ingresso no projeto de extensão da UFRGS NPM (Núcleo de Painés e 

Murais) aonde passei a pensar mais sobre os espaços urbanos e o que eles 

representam.

As aventuras que a arte e a cidade dão lugar, possibilitam distintas 

formas de percepção e de intervenção na realidade, formas essas que 

poderão propiciar o surgimento dos elementos de “escape”, que constituam 

o que chamaria Deleuze de “linhas de fuga”. Fugir aí, porém, não será sair 

do mundo, antes, será algo mais ativo: “fazer fugir”, criar brechas nas 

modelizações dominantes, nas cristalizações e codificações que 

caracterizam nossas sociedades, “fazer algo escapar, fazer um sistema 

vazar”, instigando ainda que brevemente a percepção dos transeuntes. 

As relações entre arte e cidade constituem, portanto, um importante 

espaço de investigação, na medida em que os valores da cultura e da 

experiência do homem são aí criados, processados e rearranjados 

constantemente e, por isso mesmo, também necessitam serem revisitados 

para permitir o surgimento de novas perspectivas e ferramentas de análise 

dos fenômenos contemporâneos da comunicação. 
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No trabalho que apresentarei agora, seguindo as linhas de pesquisa 

que venho desenvolvendo, procuro uma arte “palpável” aos olhos do 

observador, que possa, de uma maneira ou de outra ser, “digerida” pelo

mesmo, independente de sua classe social, formação ou interesse cultural. 

Desejo que meu observador tenha uma percepção visual que lhe propicie 

algo inesperado, que o tire da sua rotina nem que seja somente por alguns 

segundos, através de um desconforto qualquer, uma reclamação ou o tempo 

de um sorriso. 

Seguindo esta busca pela interatividade, porém sem abrir mão da 

qualidade estética, desenvolvi um elemento visual bastante simples, de fácil 

reconhecimento mas ao mesmo tempo curioso. Trata-se da imagem de um 

suíno no qual o único detalhe destoante de sua característica original é o 

uso de uma coroa sustentada pelas suas orelhas, e o fato de não ter 

maiores detalhes, como boca e olhos representados a partir das 

características da silhueta, em uma grande massa sólida tridimensional, 

dando maior valor à forma e não às minúcias.

O projeto intitula-se “Porco Alegre”, fazendo uma analogia humorada

com o próprio nome da capital onde irá circular, no caso, Porto Alegre. Como 

procuro uma obra menos excludente pretendo “expor” as esculturas em 

lugares públicos.

Porco Alegre, refere-se a principal reação causada às pessoas ao ver 

a escultura: o riso, a alegria. Analogicamente, seu nome relaciona-se da 

mesma forma em Porto Alegre e  Porco Alegre, sendo a alegria a 

característica evidente (pelo menos na teoria ou numa primeira leitura sobre 

a questão).
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O porco modelado segue o tamanho original dos mesmos (raça 

Landrace, aproximadamente 70x40x118cm, realizado na técnica de 

papelagem. 

Colocarei em lugares de grande circulação de pedestres, como o 

centro da cidade, para que através de uma interação urbana, o porco de 

certa forma  “invada” o cotidiano das mesmas. Também contarei com o apoio 

de voluntários para algumas ações.

O resultado dessas interações poderá ser visto através do registro 

fotográfico, feito no momento das ações, do qual resultará em uma

exposição das esculturas uma projeção e um livro de artista. Evidenciando

através dos mesmos meu interesse que fica por conta da provocação e 

reação.
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2 Arte/cidade

A cidade como espaço artístico

A arte e a cidade podem ser considerados como vetores de produção 

social, de visões de mundo e de modos de vida. As intervenções artísticas 

urbanas entram neste contexto, como uma forma de comunicar,permitindo-

nos repensar as formas como nos relacionamos com o meio urbano e os 

significados sociais que lhe são atribuídos.

É neste viés, que este trabalho discorre, partindo da observação de 

ações artísticas urbanas realizadas nas grandes cidades brasileiras, como 

Rio de Janeiro e São Paulo, chegando à Porto Alegre, lugar de pesquisa 

prática do seguinte trabalho:

Para considerar a arte e a cidade como vetores de produção social, 

devemos perceber que as relações entre nós mesmos e com os outros 

modificam-se assumindo diferentes configurações em cada época.

A cidade pensada como um foco ativo de significações em um 

cruzamento com a arte, que embora não tenha o monopólio da criação, será 

um elemento importante para pensar o espaço e a cultura urbana. 

A arte, neste caso, me interessa mais pela marca que pode deixar em 

nós, por nos engajar em processos de invenção; ja a cidade será pensada 

menos geograficamente e mais sobre a relação do tempo da experiência, ou 

seja, pela qualidade das experiênicas subjetivas que seus espaços podem 

suscitar. A arte e a cidade, assim, são importantes operadores discursivos e 

participam, juntamente com outros elementos da vida social.

Pode- se dizer, que a cidade é a marca do heterogênio, onde fica o 

registro dos fluxos, dos que levam e trazem estrangeirismos e misturam 
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corpos, cruzando visões de mundo e estilos de vida.A cidade enfim, é uma 

das formas da inscrição das experiências humanas na cultura e na história.

Assim observamos,por exemplo, na ascenção dos espaços públicos do 

século XIX em Paris, corporificado pela inovação urbanística do boulevard, e 

também seu declinio no século seguinte, a partir do surgimento do 

automóvel e da criação da high- ways, que hoje culminaram com o 

surgimento das cidades “orientadas  para carro” como Los Angeles.  

Ja no século XX, entre diversos modernismos a cidade assistiu a 

celebração da tecnologia e do consumo, assumindo novas formas de estar 

no mundo, sensivelmente diferentes daquelas trazidas pela fábrica. 

Pensar a cidade como produzente de sentido e de modos de vida é 

interessante, pois pode assim vê-la como um espaço de criação e de 

produção de relações com o real, com a história e a cultura. Devido a este 

fato, os artistas vem realizando uma série de ações que tem a cidade como 

personagem principal de um processo de criação que se convencionou a 

chamar de “arte pública”, “arte urbana” ou ainda “arte contextual”.

Para meu trabalho, faço uso das palavras: ação/interação,sendo 

definidos como: realização de uma ação física sobre algo físico . Além 

disso o termo significa a ação conjunta humano-humano, ou humano-objeto 

ou objeto-objeto, ou seja, ocorre uma interação quando a ação de uma 

pessoa (ou coisa) desencadeia uma reação em outro (humano ou objeto) 

sendo que esta interação pode alcançar diferentes níveis.

O presente trabalho também dialoga com a Performance, a intervenção 

e o happening. Porém, as questões conceituais da performance, que em 

geral é elaborada com antecipação e não envolve necessariamente o 

espectador; a intervenção urbana, que é realizada com a interação de um 
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objeto artístico pré existente na cidade (como um monumento) ou ainda o 

happening que incorpora algum elemento de espontaneidade ou 

improvisação que não se repete da mesma maneira a cada apresentação, 

descaracterizam conceitualmente meu projeto.

O Brasil, na onda de experimentações artísticas que fazem da cidade 

uma prática contextual de espaço ativando fluxos de criação, também vem 

assistindo e participando desses movimentos. Seja na Semana de Arte 

Moderna, de 1922, com seus manifestos e ações de rua, nas intervenções 

de Hélio Oiticica, nos anos 60, ou na contínua ação individual ou coletiva de 

artistas nos anos 80, 90 até hoje.

Semelhante tática usou a artista japonesa Momoyo Torimitsu, ao trazer 

para o Brasil seu robô Miyata Jiro, realizando uma curiosa performance (ja 

realizada em outras partes do mundo). Momoyo coloca seu robô, um 

executivo japonês de terno e gravata que se arrasta lentamente e 

mecanicamente pelo chão (como um soldado em guerra), acompanhado de 

perto por uma enfermeira (a própria artista) passeando pelas ruas do Rio de 

Janeiro e São Paulo nas ruas centrais de maior movimento de pedestres. 

Jiro,  fez com que algumas pessoas fugissem da rotina e provocou as 

mais diferentes reações, que variam de lugar para lugar. No centro da 

cidade, algumas pessoas que estavam normalmente correndo “atrás do 

tempo”, como que se libertaram, passando a seguir o robô.
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http://www.momoyotorimitsu.com acesso em 07 de abril, 2010.

Miyata Jiro Performance NY, 1997.

Em lugares onde há grande fluxo de transeuntes (ex: Av. Rio Branco, 

Av. Paulista), de repente gera-se um contra-tempo, um retardo. Inocula-se 

um tempo lento, espécie de sabotagem no tempo acelerado da grande 

cidade.

O tempo aí se apropria de uma outra qualidade e os espaços passam 

a ser vividos de forma mais intensiva, por causa mesmo dessa variação 

temporal, desse break. É dessa inoculação do tempo lento, que nos faz 

estranhar e rever nossos modos de circulação pela cidade que, dentre 

outras coisas, trata, por exemplo, eventos como CowParade.

Em novembro de 2005 (em segunda edição, em janeiro de 2010) 

paulistanos e visitantes assistiram a um dos maiores eventos 

contemporâneos de arte urbana do mundo. Com mais de cinco anos de 

existência, o projeto Cow Parade, que já percorreu várias cidades do mundo, 

veio, à América Latina passando em 2006 por Buenos Aires, Mônaco, Lisboa 

e Paris, e este ano 2010 o evento Cow Parede estará pelas ruas de Porto 

Alegre.
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Criado em Zurique, Suiça, em 1998, o evento é um dos poucos projetos 

do gênero que envolve desde empresas, artistas locais e terceiro setor até 

escolas e o público em geral.

www.cowparade.com.br acesso em 07 de abril de 2010.

Para o evento em São Paulo, das 150 esculturas inicialmente previstas, 

foram criadas um total de 84 vacas, pintadas e instaladas por artistas 

plásticos, designers, grafiteiros, cartunistas, publicitários e diretores de arte, 

e espalhadas pela região central da cidade, mas também em alguns pontos 

da periferia.

As esculturas podiam ser encontradas em locais estratégicos e de 

passagem como a estação rodoviária (Terminal Tietê), na saída de estações 

do metrô da Av. Paulista, em esquinas elegantes dos Jardins, junto ao 

Museu de Arte Moderna (MASP), em parques como o Ibirapuera e da Luz, 
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ou mesmo “escondidas” em espaços como a FNAC ou até em pátios de 

restaurantes.

Compreensivelmente, o grau da surpresa das pessoas com as vacas 

parecia diminuir conforme o tempo de exposição às obras, a maioria bastan-

te inusitada. Na ocasião, o interesse principal foi observar as reações dos 

passantes, transformados em espectadores eventuais, nos diversos pontos 

da região central da cidade. Chamo a atenção ao desejo dos artistas de não 

criar com elas “obras de arte” no sentido tradicional do termo, mas peças 

com potencial para o estranhamento com um viés lúdico.

Interromper um hábito ou alterar o curso de um andar, são reações 

resultantes dessa experiência, fatos que alcançam o objetivo que proponho 

em meu trabalho. Permitir-se instigar pela cidade e lançar sobre ela um olhar 

oblíquo a experiência da rua, que não se cansa de fazer-nos lembrar da 

possibilidade dessa incessante negociação com a realidade.

É como se na caminhada, no contato com distintos elementos objetuais 

e imagéticos (edifícios, barracas, cartazes, outdoors) que nos comunicam 

histórias, discursos e poderes, pudéssemos fazer e refazer, de certa forma, o 

espaço que nos circunda. Conferindo a essa experiência qualidades 

intensivas, tanto ao nível da percepção, quanto ao nível das articulações dos 

signos ali presentes e da ressignificação dos espaços e seus códigos.

A idéia de transformar vacas em obras de arte e instalá-las nas ruas e 

prédios públicos de uma grande metrópole converte esses espaços numa 

espécie de museu ao ar livre e cria um jogo que ajuda a despertar nas 

pessoas o lúdico, com o fim de, no mínimo, surpreender e atiçar a 

imaginação. 



17

A pertinência e importância de se discutir a arte urbana – arte feita na 

cidade e com a cidade – está no fato de que esta pode ser pensada como 

prática social que tece com a cultura e a história uma densa trama simbólica 

que dá sentido às maneiras como produzimos e ocupamos os espaços 

públicos e, ao mesmo tempo, somos “produzidos” por eles. 

Como afirma Vera Pallamin, as obras desse tipo de arte permitem 

diferentes tipos de reações , envolvendo em seus propósitos estéticos 

acordos com os significados sociais que as rodeiam, assim como em seus 

modos de tematização cultural e política. (PALLAMIN, 1998).

Nesse sentido, a arte pública ou urbana será entendida aqui para além 

de uma concepção decorativa ou ornamental dos espaços e mais como o 

que Paul Ardenne,chamou de “arte de contexto” ou “arte in loco”, ou seja, 

como o processo de se apropriar dos signos do espaço público e de “brincar” 

com eles, permitindo confrontar e rever valores, regras e códigos sociais e 

da cultura( ARDENE,2004,p.41).

Essas ações correspondem ao processo perene de conquista da 

cidade, ou ainda, de uma convocação à conquista coletiva da cidade. A 

convocação do povo para as ruas constitui em grande parte o discurso 

vanguardista e está presente de forma peculiar na monumentalidade visual 

dos murais mexicanos realizados principalmente por Rivera, Orozco e 

Siqueiros no Muralismo Mexicano, difundido por outras cidades da América 

nas décadas de 30 e 40 do século XX. 

Estamos, como dizem por aí, no “século da imagem” ou algo que o 

valha, na qual a publicidade ganha muito espaço, muitas vezes mixando-se 

com as artes visuais em suas criações.
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       Porém,esta mídia dada com o encontro da informação, imagem e som 

é distribuída e assimilada com velocidade cada vez maior por todos. Esta tão 

ideal velocidade, para uma sociedade capitalista, tanto em relação a 

produção quanto para o consumo, acaba imergindo os indivíduos 

contemporâneos em um turbilhão de informações sonoras e visuais.

É cada vez mais fácil comprar. As ofertas são abundantes e os 

anúncios intermináveis. Este excesso de informação é tão demasiado que 

gera uma certa anestesia aos nossos olhos. Uma vez anestesiados damos 

vazão a uma compulsão publicitária que cada vez mais aumenta a demanda

para chamar nossa atenção.  

Todo este exagero, acaba propiciando o isolamento dos corpos, tanto 

impulsionados pela violência quanto pela tecnologia, resultando em um 

ambiente perfeito para a alienação o que é imprescindível para a 

manutenção desse sistema.

É claro que a tecnologia (dentro das mais evoluídas e interessantes a 

internet) são sem dúvida ferramentas muito úteis para o desenvolvimento 

das sociedades, porém com qualquer prática que nos descaracterize ou nos 

dessensibilize como seres humanos torna-se perigoso, logo, é onde

devemos ser bastante cautelosos.

Neste projeto, assim como nas intervenções de Momoyo e Cow 

parade, almejo esta “parada” para observação dos transeuntes, propondo-

lhes em meio a tanta poluição visual midiática, um tempo, um 

questionamento sobre o que esta acontecendo em seu entorno.

.
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3. Lúdico/ Grotesco

O Lúdico

Segundo o texto, “Imagem”; o mundo das imagens se divide em dois 

domínios, o da representação visual (tátil) e o da representação mental 

(imaterial), ambos coexistem e juntos constituem algo terceiro, que é a o 

signo ou representação.

Sperber (1985) utiliza o conceito de representação, de uma maneira 

geral, como um sinônimo de signo, quando diferencia o âmbito conceitual 

em “representação mental” e “representação pública”. 

Devemos distinguir dois tipos de representação: há representações 

internas ao dispositivo do processo informativo, isto é, representações 

mentais, e há representações externas ao dispositivo[...], isto é 

representações públicas [...] Há, então, duas classes de processos [...]: 

processos intra- subjetivos de pensamento e memória, e processos inter-

subjetivos através dos quais as representações de um sujeito afetam as 

representações de outros sujeitos através de modificações dos seus 

ambientes comuns (SPERBER apud SANTAELLA; NöTH 1997).

Assim, a figura do porco, concebida em meu trabalho, da-se não 

através de detalhes e identificação formal com  a imagem de um suíno real e 

uma coroa, e sim, por identificação e memória dos mesmos.

Confirmo meu conceito com base em Peirce que, pelo seu conceito de 

representação,diz “estar para, quer dizer, algo está numa relação tal com um 

outro que , para certos propósitos, ele é tratado por uma mente como se 

fosse aquele outro” (apud SANTAELLA;NOTH 1997,p.17).
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Logo, a imagem sugeriada pela silhueta de um porco e a coroa são 

rapidamente identificados pelo público por serem coisas já conhecidas 

passando rapidamente para a curiosidade e questionamento dessa união de 

elementos e a relação com o local que estão expostos.

Neste impasse de ver o porco na rua, entra uma questão lúdica, 

referindo –se a possibilidade de  abstração de uma situação (real) sob a 

forma de um jogo ou brincadeira. É como se fosse dada a oportunidade de 

passar por alguma experiência de forma "simulada".

É importante atentar para o caráter simbólico do lúdico. Nele, as 

pessoas adotam estados emocionais diferentes dos que normalmente 

apresentam; atribuem estados afetivos fictícios aos outros e compartilham 

emoções.

Tais reações, atingem o objetivo do meu trabalho, causar com  esta 

“quebra da realidade” alguma emoção. Aproveitando –se do clima de 

“brincadeira” o qual liberta de qualquer referêcia ao "castigo", liberando as 

pessoas para reagir, interagir, ou apenas instigá-las pelo inusitado.

                                                                                                                                                                  

O Grotesco:

Segundo o livro, Configurações do grotesco, de Thiane Nunes, não há 

uma definição objetiva e única para o grotesco. Muito associado com o 

fantástico, o burlesco, o gótico e a cultura do mau gosto , o grotesco ergue-

se como uma categoria estética autônoma.

Na arte atual, incluindo a publicidade como uma espécie de ramificação 

que surge com o advento da sociedade de consumo da indústria Cultural, 

evidencia uma afinidade com o grotesco,como jamais houve em outra 

época.
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Seu conceito, durante anos aparecia em livros de estética como uma 

subclasse artística, associada normalmente ao mal gosto.Faz parte também 

do grotesco, a característica da surpresa, do repentino.

Wolfgang Kaiser, ainda nos anos 50, tentou explicá-lo diferenciando 

dos contos de fada, que seriam fantásticos, mas não grotescos, pois eram 

provenientes da imaginação humana e não da realidade, não causando 

estranhamento ou surpresa, pois ja eram criados assim. No Grotesco o 

horror nos assalta porque é precisamente no nosso mundo que  se 

caracteriza a estranheza.

[...] Sentimos que não seria possível viver neste mundo transformado.Não se trata do 
medo da morte, porém da angústia de viver. Faz parte da estrutura do grotesco que as 
categorias de nossa orientação no mundo falhem(KAISER, 1986).

Nunes, afirma  que o que se proucura na linguagem do Grotesco é dar 

conta do inédito. Tem-se o Grotesco como a marca da modernidade, 

principalmente, pela dissonância que revela entre o homem e o 

mundo.Quando o que se é familiar se torna estranho ou sinistro, as 

proporções naturais se dissolvem, dando lugar ao sonho, à imaginação ou à 

realidade que transcende a normalidade.

A estranheza que caracteriza o Grotesco também o colocou perto do 

cômico ou do caricatural, como também do kitsch. Para o esteta francês 

Jean Onimus,

[...] O grotesco é um estado segundo de consciência, essencialmente crítico. Seria 
uma reflexão sobre a vida, nascida de uma comparação entre as coisas tais como são 
em profundidade e tais como nos aparecem em superfície (ONIMUS apud 
SODRÉ,1972). 

Esta característica de crítica está mais ligada às produções que 

almejavam uma reflexão social e até mesmo política. Porém, nem todas as 

configurações do grotesco tinham esta intenção, e mesmo que tivessem 

nem sempre eram compreendidas como tais.
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A palavra italiana grottesco, designa uma determinada arte ornamental, 

estimulada pela Antiguidade, havia na Renascença algo de fantasioso, por 

vezes lúdico, mas também algo angustiante e sinistro em face de um mundo 

onde as ordenações de nossa realidade estavam suspensas. 

Esta palavra encontra sua origem exatamente como termo designando 

alguns tipos de arte, inicialmente as que misturavam domínios, alteravam a 

ordem das coisas e suas funções ou proporções.

Mais tarde, as caricaturas da realidade também foram introduzidas no 

conceito, como na literatura fantástica de Swift ( As viagens de Gulliver) e 

nas pinturas de Hieronymus Bosch.

A caricatura, com a sua representação de forma distorcida e nada 

bonita, com suas destorções e desproporções, abalam o princípio que a 

reflexão sobre a arte reconhecera até então como base fundamental: sua 

elevação idealizante.

Se pensarmos qual seria o propósito desses artistas, faço uso das 

palavras de Kaiser, para responder: “...quer despertar com eles apenas 

gargalhadas, nojo, e surpresa pela audácia de suas criações monstruosas”.

Esta é uma das possibilidades entre as muitas intenções dos artistas.Porém, 

para meu estudo, a intencionalidade do artista não é mais importante que o 

efeito estético que a obra produz, e este por fim não é melhor que as 

percepções que tal objeto pode causar nos seus espectadores.

Se pensarmos por exemplo, nas propagandas mais tradicionais (família 

feliz tomando seu café com sua deliciosa margarina), não podemos negar 

que para escapar dos conflitos da existência , nos refugiamos num universo 

de aparências.
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Estaria então, a arte grotesca  evidenciando estas alienações? Para 

Baudelaire, que acredita que a imaginação contém espírito crítico, acredita 

que a imagem carrega idéia, faz pensar, tem sombra e densidade, tem um 

valor de conhecimento.

Porém, o grotesco apenas por ser grotesco, não pode ser considerado 

bom ou menos alienante. Muitas obras nesse sentido, não passam de 

malcriações de seus artistas, que riam das suas produções como se elas 

fossem um alívio para a realidade que observam.

Enfim, a arte grotesca desperta muita polêmica e nem todos 

conseguem apreciá-la. Ainda que através da história sempre se fez  

presente em estudos estéticos, sempre como uma subclasse do cômico, do 

burlesco, do caricatural e do estranho,conceitos tais, que aplico na 

concepção do meu trabalho. 
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3.1 A imagem do porco e seus significados

Significado para a palavra PORCO, segundo o dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa:

substantivo masculino 

1 Rubrica: mastozoologia.

design. comum aos mamíferos artiodátilos da infra-ordem dos suínos, esp. 

aqueles da fam. dos suídeos, distribuídos pelo Velho Mundo; de corpo 

robusto, com pêlos ger. esparsos e ásperos, pernas relativamente curtas, 

patas com dois cascos funcionais e dois não funcionais, focinho móvel 

dotado de um disco frontal cartilaginoso e longas presas formadas pelos 

caninos superiores

1.1 Rubrica: mastozoologia.

mamífero da fam. dos suídeos (Sus scrofa), originário do javali selvagem do 

Velho Mundo e encontrado em todo o mundo como animal doméstico; 

chancho, tchuque (CAB) [Fornece basicamente carne e banha, é criado em 

chiqueiro ou solto e come praticamente de tudo, donde seu costume de 

revirar lixo à cata de alimento, o que, juntamente com o hábito de espojar-se 

na terra e na lama, angariou-lhe a fama de animal sujo.

2 Derivação: por extensão de sentido.

indivíduo sujo, sem higiene pessoal ou no local onde costuma ficar

3 Derivação: sentido figurado.

indivíduo moralmente baixo, de mau caráter

Que ofende os valores morais predominantes; grosseiro, imoral, obsceno

Malfeito, de má qualidade, feito sem capricho

Como aponta o dicionário Houaiss é facil perceber as diversas 

interpretações sobre a palavra, assim como a imagem do Porco, explanarei 

nos próximos parágrafos algumas destas percepções mais detalhadamente, 
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usando suas influências principalmente na cultura e sociedade referindo –se 

as áreas como a economia, a gastronomia, religião, Medicina e até mesmo 

na paremiologia muito usado  em cidades Portuguesas (como o Brasil é uma 

terra inicialmente tomada por Portugueses e Espanhóis,sinto-me a vontade 

para citar o comportamento cultural dos mesmos, ja que muito herdamos de 

suas culturas) em suma, no sentido sócio-cultural.

Não só na indústria e no comércio agro-alimentares vive (e morre) o 

porco. Além de interessar ao desenvolvimento de outras atividades de viés 

econômico, o porco é, talvez ainda, base alimentar no sustento de larga 

maioria dos menos abastados e alimento de eleição para muitos dos mais 

ricos. Seja em carnes verdes  ou derivados, seja como produto de grande 

consumo ou como produto selecionado, não menos certo será afirmar que 

este animal, e o que a ele diga respeito, é, também fonte de sentimentos 

contraditórios, origem de afeições ou de repulsa, causa de admiração ou de 

repúdio.

Abaixo, seguem alguns perfis identificados no texto de Alzira Simões 

(SIMÕES, 2004).

a) O porco biológico:

Segundo a pesquisa de Alzira Simões, supõe-se que o javali seja o 

antepassado remoto do porco, embora apresente caracteres anatômicos 

diferentes. Generalizando a idéia de que se abandonarmos o porco 

doméstico a uma vida selvagem, rapidamente tomará os hábitos do javali. 

Muitos autores admitem, no entanto, ter sido num passado mais próximo 

que, do cruzamento do porco selvagem da Europa (Sus scrofa ferus) com 

exemplares oriundos da China (estes mais domesticáveis), resultaram dois 

tipos diferentes de suínos: o Sus mediterraneus e o Sus vittatus, dos quais, 

por sua vez, terão derivado as mais célebres raças da atualidade.
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Tudo leva a crer ter sido o porco uma das primeiras espécies a ser 

domesticada.Porém, não há consenso quanto ao início e localização desse 

processo. A criação de porcos terá sido prática corrente na China, entre 

4000-5000 a.C., mas desde muito cedo dela encontramos vestígios por toda 

a Ásia, Europa e África. No que à Europa tange, tardou a generalizar-se a 

criação do porco. Só em finais do Séc. XVIII se começam a aperfeiçoar os 

métodos de criação e de apuramento das raças.

Não deixa de ser curioso notar que este processo tenha tardado mais 

no Centro e Norte da Europa, sendo geralmente mais rápida a difusão da 

criação de suínos nas zonas mais temperadas e frias do planeta. 

Justificando-se pela gordura que contém, a carne de porco torna-se preciosa 

para o equilíbrio das combustões metabólicas necessárias à vida humana.

Contrariamente, nos países quentes, a criação em mais larga escala e 

o uso mais frequente desta carne trouxeram complicações de índole 

higiênico-sanitária, do foro gastroenterológico e das doenças parasitárias 

internas. Deve-se daí, provavelmente, a razão de ser das condenações que 

sobre este animal impendem nas concepções bramânicas indianas e noutras 

religiões orientais, nas assírias, nas egípcias, nas fenícias, nas escrituras e 

preceitos judaicos e cristãos, bem como nas suras corânicas, considerando 

o porco um animal imundo e impuro, degradante e degenerado, restringindo 

ou vedando a sua produção e consumo.

Do ramo dos animais vertebrados, da espécie dos mamíferos o porco 

pode também ser classificado segundo três tipos principais de raças (o 

asiático, o céltico e o ibérico), tendendo a variedade rácica a aumentar pelo 

incremento de cruzamentos e de manipulações genéticas. No Brasil, avultam 

as raças Piau, Canastra, Canastrão, Caruncho, Nilo, Macau, Piratininga, 

Pereira, Tatuí, Junqueira, Pinhal, Pedreira. ( São animais para produção de 

banha, toucinho) rústicos, pouco precoce (tardios), pouco prolificos, podendo 

atingir 60Kg de peso vivo aos 6 meses, pouco exigentes no trato. 
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Na Dinamarca, a mais de um século, vem sendo aperfeiçoado o porco 

Landrace, visando, além de conformação ideal para a produção de carne 

magra, excelentes qualidades criatorias. Este porco foi conseguido por meio 

de uma persistente e racional seleção, baseada em prova da descendência.

Hoje, os melhores exemplares deste, representam o que se pode 

chamar de "tipo clássico" do produtor de carne magra. Este porco “tipo 

clássico” de linhagem requintada é o que faço uso de sua silhueta em meu 

trabalho.

b) O porco Econômico

O porco, dentre os  animais domésticos para a criação e consumo 

sempre teve grande valor econômico, (apesar da crise no setor da 

suinocultura) principalmente para os portugueses e Espanhóis. O valor 

econômico atribuído ao porco em relação a outros animais domésticos de 

porte semelhante é um dos mais altos. Como se pode verificar pela amostra 

proverbial (que se apresenta mais adiante) e referências gastronômicas, 

este animal reúne um conjunto de características que o vangloriam. 

Entre as qualidades do porco, destacam-se a sua grande fecundidade 

(a título de curiosidade, seu orgasmo pode durar até 30 minutos) facilidade 

reprodutiva, precocidade, uma extraordinária capacidade de adaptação ao 

meio ambiente - aqui se salientando o fato de se tratar de um animal 

omnívoro dotado de rápida assimilação. Diz-se que o porco vive para comer 

e come para morrer, sendo um excelente devorador, chegando a comer até 

os próprios excrementos. Parafraseando Lavoisier, dir-se-ia que do porco 

tudo se cria, nada se perde e tudo se transforma. 

Agregando estas características a todo o potencial energético, 

nutricional, produtivo-industrial e médico-científico que o porco contém, pode 
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se  considerar o suíno se não o mais, um dos mais ricos. Verifica-se isto não 

somente na alimentação humana e influência na economia doméstica, em 

particular o rural, mas igualmente a nível mundial e nos outros campos, 

como no caso das experiências laboratoriais e médicas que se tem 

desenvolvido em larga escala. Seguem-se alguns exemplos da 

aplicabilidade e utilidade do porco, em diferentes  sócio-culturas. Na China, 

por exemplo, os porcos são explorados na produção de leite!

A exploração porcina confere grande valor à carne e gorduras, que 

tanto se consome fresca como conservada (no dizer de Joaquim Pratas, o 

porco é "a melhor máquina de fazer carne", e a vasta variedade de 

subprodutos retirados do porco possuíam, e alguns deles ainda possuem, 

um grande valor: o couro pode ser usado e utilizado para os mais 

diversificados artefatos - carteiras, malas, luvas, casacos,atualmente 

também muito usado para realizar tatuagens e após sua morte, o couro ser 

comercializado com o valor de uma obra artística, semelhante a uma pintura 

em um quadro, etc; as cerdas ou pêlos eram, e continuam sendo, aplicadas 

na fabricação de escovas e pincéis, sendo os pêlos mais finos outrora 

usados para encher colchões; o sangue é, como bem se sabe, utilizado na 

confecção dos enchidos (EX: O chouriço: na região do Espírito Santo e 

grande parte de Minas Gerais é feito com o aproveitamento do sangue suíno 

bem condimentado e embutido em tripa grossa.) servindo ainda para 

alimentar outros animais e produzir adubos, ou, noutros tempos, 

transformado em cianeto de potássio para produzir sabão. As tripas têm uma 

ampla aplicação na salsicharia, quer caseira, quer industrial; as unhas eram 

antigamente usadas na preparação do azul da Prússia, produtos amoniacais 

e cola forte; o suco gástrico é usado na terapêutica, bem como determinados 

elementos do seu pâncreas na produção de insulina para o tratamento de 

diabete; da gordura subcutânea tira-se o toucinho e a banha, após a 

extração destes, com o que restava, era hábito produzirem-se velas; os 

ossos, depois de descarnados na indústria da salsicharia, são empregues na 

produção de farinhas, de rações para o gado e no fabrico de carvão mineral; 

o estrume produzido pelo porco é um ótimo fertilizante. Mais recentemente 
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utiliza-se a pele do porco para tratar queimaduras; usam-se células de 

fígado do porco nos transplantes de fígado, num processo semelhante ao da 

hemodiálise e têm-se vindo a realizar pesquisas com o objetivo de se 

efetuarem transplantes de coração.

. Como se pode observar, os produtos  de origem suína, carregam 

grande valor  econômico – repercutindo  não somente no que proporciona ao 

ser humano, mas nos mais variados tipos de indústrias nacionais e 

estrangeiras,assim como num enquadramento cultural, lembrado ainda, pelo 

símbolo da economia, o popular “cofrinho” o qual refere-se a imagem de um 

suíno onde se coloca moedas. 

c) O porco imaginário

Principalmente em Portugal, existe uma vasta linha de frases e 

provérbios referentes ao porco e sua criação, cito aqui alguns deles,  

retirados da pesquisa de Alzira Simões, a qual usufrui dos diversos domínios 

da cultura e sociedade portuguesas, onde o porco é matéria de múltiplas 

referências, desde os provérbios até os mais variados objetos porciformes.

Alguns ditos populares:

- "Das carnes, o carneiro, das aves, a perdiz e sobretudo a codorniz, 

mas se o porco voara não havia carne que lhe chegara";

- "Quem tem porcos tem chouriços e presuntos";

- "Rico como um porco";

- "Tenhas porcos e não tenhas olhos";

- "Homem e porco só dão lucro depois de mortos";

- "Morto por morto, antes a abelha que o porco";

- "A raça é nobreza, a cabra é mantença, a ovelha riqueza, mas o    

porco é tesouro"; 
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Entre o domínio da religião popular:

- "No dia de S. Martinho, fura o teu pipinho, mata o teu porco e bebe o 

teu vinho";

- "No dia de S. Martinho, mata o teu porco, chega-te ao lume, assa 

castanhas 

e prova o teu vinho";

- "Em chegando o Sto. André quem não tem porco mata a mulher";

- "Em dia de Sto. André, faz o porco cué-cué";

- "No dia de Sto. André vai à esquina e traz o porco pelo pé";

- "No dia de Sto. André pega o porco pelo pé, se ele disser cué-cué, 

diz-lhe que tempo é, se ele disser que tal, que tal, guarda-o para o Natal";

- "Pelo S. Tomé quem não tem porco prende o marido pelo pé";

- "Porco no S. João, se meão se achar podes continuar, se mais de 

meão acanhar a ração";

d) O porco político

Presta-se também  ao porco servir de modelo caricatural, em especial 

no contexto  político. Provando este fato  temos a enorme quantidade de 

caricaturas de políticos com formas porcinas. Os exemplos são múltiplos: “A 

Política: Grande Porca”, de Rafael Bordalo Pinheiro; “A Porca...da Vida”, de 

Hugo Sarmento, as inúmeras representações do presidente Américo Tomaz, 

ou mesmo a exposição de cartoons, em Agosto de 1995, acerca do 

presidente Mário Soares e dos diversos objetos porciformes com as suas 

feições.
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“A Política: Grande Porca”, de Rafael Bordalo Pinheiro

Ao questionarmos sobre a escolha da imagem do porco para 

caricaturar estas e muitas outras personalidades, personagens, entidades ou 

instituições da vida pública, sobretudo os políticos e a própria política, 

conferindo a primazia aos suínos no bestiário político, parecerá que esta 

tendência vem confirmar a velha tradição de combinar nos animais as forças 

que arreigadamente animam o homem, dando uma imagem deste. 

Segundo Delort ROBERT «o animal, real fantástico ou monstruoso, é 

utilizado para dar uma imagem do homem, ilustrar um mito, tornar mais 

impressionante uma moralidade, uma prescrição ou uma interpretação». 

Parece-me que na verdade, a utilização de animais e, muito particularmente, 

neste caso do porco, na elaboração dos mais diversificados adágios aprova, 

comprova, denota e conota tais considerações (ROBERT apud SIMÕES).

Ao referir o porco como um animal simbólico, identificativo da 

personalidade do povo relacionando esta afirmação com as ilustrações 

caricaturais dos políticos e da política, por exemplo, “A porca... da vida”, de 

Hugo Sarmento, que vê no povo  a indolência e a passividade que se 

reconhece e atribui ao suíno, pretende-se evidenciar a duplicidade e 

ambiguidade geralmente associadas ao porco ou à sua imagem.
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O porco é também, contraditoriamente,não só na nossa cultura como 

noutras, identificado com a gula, a voracidade, a imundície, simbolizando, 

igualmente, a obscenidade a ignorância, a luxúria e o egoísmo, sendo, como 

ja me referi, considerado um animal impuro em várias religiões, em 

consequência, o consumo da sua carne é proibido ou restringido em várias 

culturas (islâmica, judaica...).

Objeto de repulsa, passa pela identificação com o homem em certos 

provérbios onde, além dos supra-enunciados com eventual carga negativa, 

encontramos ainda muitos outros como: "dar pérolas a porcos", "quem se 

mistura com os porcos come lavagem" etc. pela antropomorfização 

caricatológica em que o ser humano assume formas porcinas, é com o porco 

identificado, na maioria das vezes, de um modo pejorativo e mordaz. 

A figura porcina é, por tais motivos, grandemente utilizada como 

instrumento e meio publicitário, quer por organizações financeiras (o BNC -

banco imobiliário), quer por companhias de seguros (por exemplo, o ACP), 

quer ainda por alguns produtos de limpeza, ou mesmo de linhas de 

perfumes (NAF-NAF) e imagens logo típicas, que se servem do porco para 

reforçar a ideia de poupança e economia que os seus produtos e serviços 

oferecem ou, por associação ao tom róseo da sua pele, remeter para uma 

ideia de suavidade e/ou carinho.

Encontra-se, além disto, na língua portuguesa inúmeras designações e 

expressões antropônimas*, metafóricas, com valência sócio-culturais 

desfavoráveis. Para tal servem de exemplo os termos e ditos: "porcaria", 

"porcalhona ", "gordo como um porco", "só se lava quem é porco", "teimoso 

como um porco", "dormir como um porco", "sangrar como um porco", etc.
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e) O porco medicinal

Desde a sonoridade da palvara “porco”, assemelha-se com a palavra 

“corpo”, em Portugal há um provérbio muito usado que diz: “Se queres 

conhecer o teu corpo, mata o teu porco” ou variáveis deste. Ou seja, este 

provérbio nos indica a semelhança interna que temos aos suínos.

Segundo  a crítica de Alex Miyoshi sobre o  novo livro de Michel 

Pastoureau , o parentesco entre o homem e o porco vem sendo corroborado 

pela ciência; sendo que o  chimpanzé possui cerca de 97% dos genes 

humanos, e o porco doméstico tem 95%. Sendo reconhecido desde a 

antiguidade, pela medicina e pela  anatomia, uma grande  semelhança 

impressionante da fisionomia interna do porco à do homem. Outra relação 

constante ao longo da história aproxima a aparência dos leitões à das 

crianças, sobretudo aos bebês humanos.

Historicamente, os meninos da europa foram incentivados a pastorear 

os porcos, enquanto às meninas cabia o pastoreio de gansos e ovelhas, 

animais tidos como menos violentos que os suínos. Com os povos da 

América e da Oceania, a relação é ainda mais afetuosa: são célebres as 

imagens de mães humanas sustentando, num seio, a sua cria, e no outro, 

um leitão. E ainda, os testemunhos dos que comeram carne humana, da 

Antiguidade a tempos recentes –como é o famoso caso dos sobreviventes 

dos Andes, de 1972–, afirmam ser o sabor da carne humana muito parecido 

ao da carne suína.

Ernest KAECKEL efectuou um estudo acerca de embriões de quatro 

mamíferos - o porco, o boi, o coelho e o homem e, de fato, o desenho destes 

nos três estagios evolutivos, não apresentam grandes diferenças entre o 

futuro porco e o futuro homem, a não ser “o rabito” naquele (KAKEL apud 

SIMÕES).
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Cada vez mais se houve falar de avanços na medicina através da 

especulação do porco. A Grã-Bretanha está a caminho de se tornar o 

primeiro país a autorizar transplantes de órgãos de animais transgênicos 

para seres humanos, ou xenotransplantes. 

Para se efetuar um transplante tipo xenotransplante são necessárias 

duas etapas essenciais: a produção de porcos transgênicos e sua posterior 

clonagem. Suínos transgênicos são suínos que tiveram a sua carga genética 

alterada, através da introdução de genes de outra espécie animal, ou do 

próprio homem. 

Na prática, a técnica consiste em se selecionar um determinado gene 

humano que se quer copiar, e introduzi-lo no núcleo de um óvulo fecundado 

de suíno. Com isso, o suíno gerado a partir deste óvulo alterado 

geneticamente, nascerá com um gene humano, que produzirá substâncias 

compatíveis com o homem.” Os primeiros porcos transgênicos foram 

produzidos na década de 90, por cientistas ingleses, quando injetaram ADN 

(ou DNA) humano num embrião suíno, nascendo Astrid, a primeira porca 

transgênica do mundo.

A etapa seguinte é a técnica da clonagem. Esta consiste em realizar 

cópias idênticas de um mesmo indivíduo, podendo assim, vir a ter inúmeros 

suínos transgênicos que permitam a produção de substâncias, 

medicamentos ou até mesmo de órgãos.

Um conselho assessor do Governo britânico recomendou a aprovação 

de testes com seres humanos de transplantes de células cerebrais e órgãos 

de porcos geneticamente modificados. Os suínos tiveram genes alterados 

para reduzir a intensidade do ataque do sistema imunológico humano, 

teoricamente diminuindo também o risco de rejeição fatal.
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Porém, o problema é que a ciência ainda não aprendeu a fazer as 

modificações necessárias para evitar a rejeição. Até agora, os resultados 

têm sido pífios.

Cito, alguns dos melhores exemplos da evolução do xenotransplante na 

medicina humana: pele (transplantes temporários) em caso de queimaduras, 

válvulas cardíacas, diminuindo a rejeição causada pelas válvulas humanas, 

diabetes usando transplante de pâncreas, recuperação de impulsos 

nervosos através da recuperação de lesões na espinal-medula, transplante 

de fígado, Mal de Parkinson e epilepsia através da implantação de células 

de embriões de porcos no cérebro humano, recontrução de tecidos 

danificados, usando parte do intestino do porco, constituído por colágeno.

f) O porco Ritual

          Exaltado nas  festividades natalícias, com o que estas têm de mais 

importante na manifestação e celebração da união e reunião familiares, 

sobretudo nas zonas rurais, surge a matança do porco, o suíno é, ou era, 

mais tradicionalmente, dos únicos animais criado para ser sacrificado. Esta 

ação gera uma cooperação e união entre vizinhos, familiares e amigos, que,

além da cadeia de solidariedade social alargada, possibilita a 

complementaridade e reciprocidade, a reafirmação e o reforço das 

amizades, das relações de vizinhança, dos laços de parentesco e da 

entreajuda entre todos os participantes.

            Quanto aos aspectos que se salientam no decorrer da matança, 

também existe uma certa divisão do trabalho, onde mulheres e crianças por 

vezes, ficam proibidas de observar o agonismo do animal , e cada indivíduo 

(participante ativo) é responsável e tem consciência a priori qual o papel a 

desempenhar, culminando numa cooperação e socialização efetivas que 

conferem à matança do porco todo o seu valor tradicional e simbólico-ritual, 
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fazendo-se reconhecer com valor tradicional identitário da cultura 

interiorana.(Ainda que cada vez mais abafada pela industrialização).

   g) O porco Gastronômico

      Desmanchado o porco, tudo o que possa ser preparado para consumir é 

aproveitado: as tripas, destacando-se o bucho, servido recheado ou não, o 

sangue, os miolos, os miúdos, fritos ou guisados - fígado, coração, rins, e 

bofes -, a pele, assada (pururuca), as orelhas, o focinho, a cabeça, a banha, 

etc. Vão estes ingredientes servir para preparar pratos de todos conhecidos, 

como a feijoada o leitão assado (este servido quente ou frio) e os enchidos e 

defumados: diferentes chouriços, farinheiras, linguiças, morcilias, moiras, 

salsichas, salpicões, paios, toucinho defumado, presuntos... E dos 

derivados, fiambre e mortadelas, pastas, torresmos, etc. 

      A título de curiosidade, faço ainda uma breve referência às alheiras, de 

origem cristã nova, que simulavam enchidos de porco, precisamente pela 

proibição que sobre os judeus impedia quanto ao consumo da carne de 

porco, ao qual assim tentavam furtar-se no convívio com os cristãos.

h) O porco, fenômeno Social e Cultural 

       Por fim, o texto de Alzira, conclui que direta ou indiretamente a temática 

porcina toca todos os aspectos da cultura (principalmente portuguesa) que 

se pode ser encarada como um fenômeno cultural, mais evidente na 

matança do porco, até mesmo como um fato social total, devido a sua 

simultâneidade no âmbito lúdico, econômico, gastronômico, medicinal, etc,

preservando laços de vizinhanças, fomentando a solidariedade e a 

cooperação. Tudo alicerçado, como ela mesmo escreveu, sobre um animal 

que afinal e ao arrepio de ORWEL, será bem menos porco que muitos 

outros.
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3.2 Coroa

Segundo Catellani, a definição para Coroa: [Do lat.corona] Ornamento 

circular que cinge a cabeça de reis e rainhas, feita de metais nobres 

cravejada de pedras preciosas. Originalmente, feita de folhas de louro ou 

oliveira, era colocada na cabeça das personalidades meritótias, como os 

antigos guerreiros greco-romanos vitorianos. Na moda,o acessório é usado 

em ocasiões muito requintadas e especiais, em cerimônias matrimoniais 

(para noivas) ou em trajes de fantasia inspirados na realeza

(CATELLANI,2003,p 69).

No trabalho proposto, a coroa surge fazendo uso desses conceitos de 

virtuosidade. Porém, por seu formato um tanto orgânico, menos formal do 

que uma corora original (inclusive no material, no caso resina), também há 

uma referência sutil ao chapéu de “bobo”. Reconhecido hoje, por ter 

pequenas bolas na ponta e um formato de pontas que se abrem no topo do 

mesmo.

A firgura do “bobo” é conhecida como um ser bizarro, que usava da 

própria feiura e deformações físicas para divertir a corte, mas que por trás de 

sua aparência cômica, eram em geral bastante perversos, se aproveitando 

da corte para protegê-los de suas maledicências. 

Segue a exclamação do herói de uma comédia de Alfred de Musset, 

poeta francês, nascido em Paris em 1810 e morto em 1857. Para se 

introduzir no palácio do rei da Baviera, um jovem extravagante, Fantasio, 

teve a a vivacidade de se vestir como o "bobo" da corte, que tinha morrido 

no dia anterior. Esse truque foi muito bem sucedido:

"Ando de um para outro lado, neste palácio - continua ele - como se sempre o tivesse 
habitado. Há pouco encontrei o rei, que não teve, sequer, a curiosidade de olhar para 
mim. Depois da morte de seu "bobo"oficial, haviam-lhe dito: Sir aqui está outro! Não foi 
preciso mais! Posso fazer o que bem entendo sem que me detenham com a menor 
observação.Sou um dos animais domésticos do rei da Baviera e, se quiser, enquanto 
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conservar minha bossa e minha cabeleira, poderei viver aqui até minha morte, gozando 
a vida, sem ter com que me preocupar.



40

4 Projeto:  PORCO ALEGRE:

A escolha da imagem nasce intuitivamente da silhueta abaixo

(bidimensional), e aos pocos começa a tomar uma forma tridimensional, 

surgindo aí uma grande pesquisa em função da identificação observada 

entre os seres humanos e os porcos e as diversas maneiras que é 

interpretado e até mesmo utilizado. 

                                                                                                          Imagem gráfica, dez 2009.

Os porcos ja foram utilizados como representante dos humanos,por 

exemplo, diretamente no livro “A Revolução do Bichos” de George Orwell

em 1945, fazendo uma alusão a Revolução Russa, ou equiparados aos 

humanos no vídeo documentário “llha das Flores” de Jorge Furtado, 1989.

Também lembrados em cantigas que fazem parte do imaginário ou 

encarado de modo econômico (em cofrinhos e aproveitamento para 

comércio de todo seu corpo)  como símbolo de fartura, ou pela Medicina na 

proucura de semelhanças genéticas com os humanos, bem como para 

exploração da culinária, rituais religiosos, etc.

Enfim, seu corpo e sua imagem são vastamente difundidos entre nós 

humanos. Trazendo ao inconsciente coletivo muitas referências e 

lembranças (ora boas ora más) a respeito deste animal. Assim, torna-se meu 
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objeto de pesquisa no presente trabalho, principalmente por fatores de 

identidade comportamental (quando usamos a imagem do suíno para nos 

representar como espécie).

No presente trabalho, faço uso de algumas palavras que denotam os 

seguintes conceitos:

Emoção:

Experiência subjetiva, associada ao temperamento, personalidade e 

motivação.

Reação:

Atitude ou resposta perante estímulo interno ou externo que produz algum 

resultado. O tipo e a qualidade da reação dependem do seu emissor, 

segundo suas características, peculiaridades e o ambiente em que se 

encontra.

Percepção:

A Percepção é uma atividade do espírito que organiza os dados sensoriais 

pelo qual conhecemos a “presença atual de um objeto exterior”.

Atitude:

Indica uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em 

relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou, mais 

especificamente, a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante.É 

um dos conceitos fundamentais da psicologia social. Faz junção entre a 

opinião (comportamento mental e verbal) e a conduta (comportamento ativo) 

e indica o que interiormente estamos dispostos a fazer. 

Interação:

como ja definido anteriormente (capítulo 2,p.10),refere-se à  realização de  

uma ação  física sobre algo físico . Além disso o termo significa a ação 

conjunta humano-humano, ou humano-objeto ou objeto-objeto, ou seja,

ocorre uma interação quando a ação de uma pessoa (ou coisa) desencadeia 

uma reação em outro (humano ou objeto) sendo que esta interação pode 

alcançar diferentes níveis.
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Projeto:

Contrução de um objeto para causar interação (reação/emoção).

Intenção: 

Construir e deslocar um objeto com formas conhecidas e colocá-lo em 

determinados ambientes para diferentes públicos, observando (registrando)

as diferentes reações.

Objetivo:

Valorizar um objeto artístico, trazendo-o para o cotidiano , o que envolve 

além do aspecto escultórico, uma atitude.

Ação:

        a) Construção do objeto artístico tridimensional (porco com coroa)

b) Colocá-lo na rua para ser visto por um público diversificado

c) Registrar reações e percepções.

Resultado: Livro de artista com as fotos e comentários verbais da ação.



43

4.1 Processo do Trabalho

Desenvolvimento da Ação:

a) Construção do objeto artístico tridimensional (porco com coroa)

A partir da imagem intuitiva da silhueta apresentada, começou uma 

pesquisa sobre anatomia, comportamento, raças, origem, enfim, todos os 

desdobramentos que esta figura poderia sucitar (ver anexo1).

Após , começa o desenvolvimento da figura modelada a partir da 

técnica de papelagem,na qual se inicia com uma estrutura soldada em ferro 

vergalhão onde vai se inserindo papel e fita plástica dando a forma desejada

(ver anexo 2 e 3).

Dentro desta pesquisa, foi desenvolvido um total de 10 porcos, 1cabeça 

e 3 cororas, nos quais foi experimentado diferentes acabamentos até chegar 

a forma e material que melhor traduz o conceito do trabalho.

Chegando ao resultado final, para o presente trabalho (possivelmente 

os outros serão de alguma forma utilzados para desdobramentos futuros do 

mesmo) na figura de dois porcos, com acabamento de papel craft

envernizado e uma coroa de fibra de vidro pintada com spray cobre e

purpurina em pasta dourada.

Porém, estas esculturas por questões conceituais representam um 

porco só, apresentado em duas posições diferentes: em pé e sentado.
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b) Colocá-lo na rua para ser visto por um público diversificado

Os porcos foram construídos em dois ambientes: no ateliê de escultura 

da UFRGS e em ateliê particular.

Esta movimentação das peças de um lugar para outro ja começou a 

gerar uma discussão sobre o mesmo, curiosidade dos colegas, opiniões, 

troca de conhecimentos,etc fatores tais que contribuiram para a concepção 

do mesmo.

Para a ação, contei com uma equipe de apoio: Julia Mizoguchi (colega 

de trabalho no Centro Cultural Castelinho do Alto da Bronze, Ateliê I) e 

Bolívar Lauda, fotógrafo e formando em Artes Visuais da UFRGS o qual 

cuidou do registro visual da ação.

A ação foi dia 10 de junho, e começou com um encontro as 14h na 

frente do Santander Cultural para partir para algum lugar (sem planejamento 

prévio fixo, bem experimental).

Ao chegar na frente do Museu, fomos surpreendidos por um grupo de 

crianças do projeto Boquinha (jornal Boca de Rua) que estavam indo visitar 

a exposição, os quais o encantamento com o porco, gerou as primeiras 

fotos.

Após deixamos o porco sozinho na frente do Santander e ficarmos 

observando de longe as reações, muitas pessoas tiravam fotos do celular, 

tocavam, olhavam com desconfiança e quase sempre sorriam.

A segunda surpresa foi a curiosidade de uma transeunte que 

simpatizou muito com o porco, questionando sobre a idéia. Logo, 

descobrimos que a mesma era responsável pela exposição atual do 

Santander. Encantada, nos liberou para fotografar no ambiente interno na 
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parte inferior do Museu e ainda  tomou um cafezinho expresso com o porco

no Café do Santander.

Partindo para a Rua da Praia, nos deparamos com as barraquinhas dos 

engraxates, no qual um deles se dispôs a “engraxar” as patas do porco.

Chegando na rua mais popular de Porto Alegre, a famosa Rua da 

Praia, em frente a praça da Alfandega, encontramos uma loja de artigos 

masculinos sofisticados e colocamos o porco a consumir.

Continuando o “passeio” pela cidade, passamos por um Mc Donald’s no 

shoping popular, atravessamos corretamente a faixa de segurança, 

passamos na Casa de Cultura Mário Quintana para ver as sessões de 

cinema, onde um cachorro se encomodou muito com a presença da 

escultura latindo do outro lado da rua se sentindo amedrontado quando 

perto.

Subimos rumo ao Palácio Farroupilha, no qual gerou-se várias fotos 

entre mormurinhos mas nenhuma objeção, nem aproximação somente 

comentários de longe. 

Em frente ao mesmo, nos deparamos com a imprensa que iria fazer 

uma reportagem no lugar e acabaram gentilmente entrevistando nosso 

simpático porco.

O próximo lugar que entramos foi o mais complicado, a Catedral 

Metropolitana. Após a resistência na entrada do responsável pela 

conservação e ordem do lugar, o qual nos mandou pedir autorização para o 

padre para fotografar com o porco na igreja, nos barrou já nas escadarias da

entrada da mesma.
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Após uma conversa amigavel na secretaria com uma senhora, 

conseguimos a liberação para fotografar no interior da igreja (lugar 

totalmetne liberado para fotografia normalmente). Porém, ao colocarmos o 

porco no confissionário, o mesmo homem da portaria se sentiu muito 

insultado e foi rapidamente protestar contra na secretaria. Logo, a 

responsável que tinha autorizado veio pedindo desculpas e pediu para nos 

retirarmos que “essas fotos” somente com a aprovação do padre, que no 

momento não se fazia presente.

Então, seguimos até o viaduto da Borges com a Duque de Caxias, 

onde podemos ver a avenida e movimentação intensa da cidade entre um 

corredor de prédios. Ao descer a escadaria encontramos um salão de 

beleza, onde resolvemos explorar a vaidade do porco e o colocamos na 

cadeira do salão, simulando esta experiência.

Rumo ao Mercado Público,  acompanhamos uma fila para pegar o 

ônibus na descida da Borges (horário de pico, perto das 18h) passamos 

novamente pela Andradas (parando para observar por um tempo) chegando 

finalmente na frente do Mercado,onde deixamos ele sozinho e saímos de 

perto para observar as reações.

As pessoas ali, apesar da pressa paravam, olhavam curiosas ou 

simplesmente sorriam, tudo claro, há uma distância segura, como se 

esperassem que fosse acontecer alguma coisa, alguns conversavam com 

outros transeuntes bastante curiosos e ao mesmo tempo apreensivos.

Após um passeio rápido pela frente da prefeitura lindamente iluminada 

devido ao cair da tarde, partimos para dentro do Mercado Público.

Ao visitar as bancas de açougue, tivemos a última surpresa, finalizando 

o nosso dia de ação.
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Primeiramente, o colocamos à observar o balcão de carnes de outros 

animais, o público que estava fazendo compras não se importou, achavam 

apenas graça e continuavam suas compras tranquilamente. Depois o 

colocamos olhando os pedaços de porco fatiados, lombinho, pés, rabo, etc. 

Nem assim, o público se comoveu, pelo contrário, se divertiram ainda mais.

Logo, fomos para a banca ao lado onde ficam os embutidos. Para 

minha grande surpresa, a dona do estabelecimento ficou muito emocionada 

ao ver o porco e pediu euforicamente para ser fotografada com o mesmo. 

Então alcansei o porco através do balcão e como num filme, ela começou a 

dançar e cantar Roberto carlos “Quando eu estou aqui, e vivo este momento 

lindo...” em meio a confusão do mercado lotado e seus clientes esperando 

no caixa, sem parecer se dar conta que o pano de fundo desta cena que ela 

fazia com tanta emoção eram cerras e guilhotinas para fatiar pedaços do 

animal que embalava com tanta alegria.

Assim, acabamos nossa ação do dia as 19h, com a certeza de ter 

causado algumas inquietações e a vontade de continuar e desenvolver ainda 

mais  esta interação urbana.
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4.2 Registros:

c) Registrar reações e percepções

(VER CD ANEXO 4)

Durante todo o trajeto percorrido, as reações foram muitas, sendo que 

na grande maioria o riso, foi o primeiro a se manifestar. Segue algumas 

frases exclamadas pelos transeuntes e observadores em geral:

- Olha o porco! (cutucando uns aos outros)

- De que material é feito este porco? (muitos perguntaram sobre o material, 

muitas vezes desconfiando quando respondia “basicamente papel e fita”).

- O que que é esse porco? (curiosidade frequente)

- Porque este porco está aqui?

- O que vocês estão fazendo com este porco?

- Eba, vamos ter carne de porco! (euforia das crianças ao verem a escultura)

- Posso montar no porco? 

- O que meu marido esta fazendo ali? (risos) Comentário entre duas transeuntes

- Adoro Porco!

- Que lindo!

- Quem teve esta idéia?

- Esta idéia é genial!

- Muito bom!

- É o presidente? (Muito associado à política)

- Este vai para o Senado!

- Simulação sonora dos grunhidos

- Simulação sonora do guinchar

- Sabe o que significa o porco dentro de uma igreja? (indignação do zelador ao 

entrarmos com o porco na Catedral Metropolitana)

- Não sabia que porco sentava (curiosidade sobre a posição)

-Parece com meu cachorro sentado! 
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- Mas milho a gente da para pinto! (Comentário entre duas transeuntes ao olhar 

com tempo e atenção o porco junto aos grãos de milho dados aos pombos 

na frente da prefeitura)

- Quanto custa para tirar uma foto com ele?

- Vai sair em algum jornal? (curiosidade de algumas pessoas interessadas em 

saber mais sobre o que estava acontecendo)

- É um porco rei?

- Porque ele tem uma coroa?

- Mas não é uma crítica? (ao pedir permissão para fotografá-lo na frente da 

prefeitura)

- Adoro Porco, aonde vou compro um bibelot de porco de recordação!

- Tira uma foto de mim com ele?

- Filha, tem um porco aqui na frente do Santander, peraí que vou te mandar 

uma foto! (transeunte ligando para filha e mandando foto pelo celular da 

escultura)

- Quando eu estou aqui, e vivo este momento lindo... (dona da banca de 

embutidos do mercado público, cantando e dançando com o porco para tirar 

uma foto com o mesmo)

Resultado da ação:

Como se pode observar pelos comentários, as interações foram muitas,

de maneira geral o porco causou mais alegria do que repulsa, as pessoas 

apesar do estranhamento inicial, se sentiam de certa forma identificadas 

com o animal, o tratando de maneira carinhosa na grande maioria das 

situações.

Fazendo uso de uma capacidade incrível de dissociação. 

Generalizando, as pessoas ou vêem o porco “bonito” ou o porco “gostoso”

como já foi lhes ofertada uma vez, talvez na infância, com desenho de 
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porcos como animais  “bonitinhos”, esquecendo-se que nos serve 

brutalmente de alimento, ou pode sucitar críticas políticas, sociais entre 

tantas  outras conotações que podemos ter, limitando-se muitas vezes 

apenas numa leitura raza sobre o assunto.
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CONCLUSÃO

A partir da ação realizada na cidade, pode-se observar alguns aspectos 

bem curiosos em relação ao comportamento da sociedade. As diferentes 

reações que suscitou a escultura, traçam um perfil de pessoas que ainda 

conseguem perceber uma movimentação diferente, em meio de tanta 

poluição visual e informações que o centro da capital nos apresenta.

Durante a ação, muitas pessoas se sentiram a vontade para fotografar 

o porco de seus celulares, porém, nenhuma delas pediu para fazê-lo 

(mesmo quando estávamos próximos). Percebe-se aí a grande afinidade 

que se tem hoje com as imagens, parecendo-nos possível fotografar 

(registrar) tudo que nos é interessante, sem nos preocuparmos com direitos 

de imagem, ou quem produziu, etc. Tendência muito forte na área das artes, 

onde o artista torna-se cada vez mais um desconhecido, devido a 

massificação de informações principalmente via internet, sem preocupação 

com a autoria.

O objeto conseguiu cativar diferentes tipos de transeuntes da região 

central: senhores que transitam pelo mercado público, executivos, 

varredores de rua, trabalhadores comerciais, crianças, etc. Em geral, as 

crianças são mais expontâneas, devido a não desconfiança, nos adultos de 

alguma forma notava-se uma resistência de aproximação e toque, por mais 

curiosos que estivessem, se sentiam de alguma forma “ameaçados”, por não 

entenderem de imediato o que estava acontecendo, gerando medo, e 

consequentemente o afastamento.

Outro fato que pode ser observado, é quanto a ingenuidade das 

pessoas. A simpatia do animal é tão mais forte que num primeiro momento a 

crítica que ele pode estar fazendo não é relevada. Ao pedir para fotografá-lo 

em alguns lugares públicos, as pessoas ao depararem-se com a escultura 

riam e permitiam sem maiores contestações.
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Esta anestesia do pensar é um tanto preocupante, se entendermos 

como uma tendência do mundo contemporâneo, onde tudo ja “vem pronto” 

as idéias, as imagens, o que a princípio pode nos parecer muito confortável,

sem nos darmos conta que muitas vezes por não questionarmos somos

manipulados como fantoches, principalmente pelas áreas de interesse 

político e econômico. 

A grande parte dos transeuntes vinham com perguntas prontas em 

busca de respostas imediatas, como: “O que significa isso”? ou “Porque este 

porco esta com uma coroa?” A pergunta sempre parecia mais rápida do que 

o próprio questionamento e a busca por uma resposta, talvez devido a falta 

de contato com a arte contemporânea, a qual, costuma causar mais 

perguntas do que respostas, pelo menos num primeiro momento.

Outra associação foi referente à política, ja que a figura do porco ja foi 

bastante explorada para representar o governo, reforçada ainda pela coroa, 

associada diretamente ao rei, figura política.

Apesar das diferentes interações do público com a escultura, o riso foi 

sem dúvida a mais vigente, antes de qualquer questionamento, indagação 

ou coisa que o valha, o sorriso se fez presente na grande maioria das 

pessoas, até mesmo as que viam de longe, passando rapidamente sem se 

deter.

Enfim, o projeto : Porco Alegre, teve um resultado bastante satisfatório 

quanto a receptividade do público, originando dessa experiência um livro de 

artista com algumas fotos da ação, as quais aparecem reações observadas 

e ao mesmo tempo também sucitam o questionamento através de fotos nas 

situações exploradas.

Desse trabalho, fica a motivação para futuros desdobramentos através

desse animal que tanto cativa e ao mesmo tempo indaga.
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                                                      ANEXO 1

1) Esboço e estudos para estrutura.



2) Estrutura soldada em ferro vergalhão 0,5cm, com rodinhas.

3) Envolvimento de tecido no tronco para ficar oco.



4) Início da modelagem, técnica Papietagem ou papelagem, consiste em 
modelar com o uso de papel amassado e fita adesiva.

5) Aperfeiçoamento da modelagem.



6) Modelagem concluída.



                                                             ANEXO 2

1) Estrutura para modelagem de uma porca amamentando.

2) Início da Modelagem, técnica papelagem.



3) Modelagem em processo.

4) Finalização da modelagem, porca com porquinhos de papel e bebê de 
plástico.



5)Estrutura, porco sentado.

6) Finalização da modelagem.



7) Revestimento da superfície com papel craft e grude.

8) Revestimento da superfície com papel craft e grude.



ANEXO 3

1) Modelagem em papel. Técnica: papelagem, acabamento com papel craft e 
cobertura de tinta acrílica. Dimensões: 25x24x45cm.

                                                                                                              

2) Estudo/  Modelagem em papel. Técnica: papelagem, acabamento em tecido 
Morim e cola branca.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3) Estudo Modelagem em cera.Dimensões: 6x3x10 cm.

4) Coroas, primeira (da esquerda p direita) em papel e a segunda e terceira em 
fibra de vidro ambas com pintura de spray cobre e purpurina em pasta dourada. 
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       “Todos os animais são iguais, 







mas uns são mais iguais que os outros”











George Orwell


RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um objeto artístico em meio ao ambiente urbano,identificando as diferentes interações que o mesmo pode causar nos transeuntes no momento no qual foi realizada uma ação no centro da Cidade de Porto Alegre.


O trabalho nasce da imagem intuitiva da silhueta de um porco com coroa, desenvolvendo-se a partir daí uma pesquisa, chegando a escultura de um porco tridimensional.


Inicialmente, é apresentado uma explanação da linha de trabalho que segue a artista, na área de comunicação e comportamento humano, desde sua formação em Design de Moda.

Num segundo momento, dá-se um breve panorama sobre intervenções urbanas, e alguns trabalhos desenvolvidos por outros artistas como referência.


Seguindo com um capítulo sobre o lúdico e grotesco, características presentes na linha de pesquisa da artista.


Após, há um desdobramento das várias interpretações e percepções que a figura do porco simbolicamente pode sucitar-nos, bem como sua utilidade como alimento. 


Por fim, apresenta-se o projeto de interação urbana, onde o porco escultórico é colocado em diferentes pontos do centro da cidade, observando as diferentes percepções correntes.

Por fim, o registro fotográfico e verbal dessa ação, origina um livro de artista. 

Palavras chaves: Arte/cidade; Lúdico/Grotesco; interação/ação
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INTRODUÇÃO

 Este projeto nasce da linha de pesquisa que venho desenvolvendo ao longo dos anos, começando pela formação no curso superior de Design de Moda e Tecnologia, pelo Centro Universtitário FEEVALE em 2006.


Neste período de formação, sempre me interessei mais pelas relações que a moda estabelece com a sociedade. Com base no livro A Linguagem das Roupas, de Alison Lurie (1997), pode-se dizer que desde os primórdios os homens fazem uso da aparência para se comunicar. Muito antes de falarmos verbalmente com uma pessoa, somente quando a olhamos, já fazemos uma leitura automática, ainda que inconsciente, a partir do seu visual.


                    Podemos obter informações básicas (embora algumas vezes falsas) no que diz respeito ao trabalho, personalidade, desejos sexuais, humor naquele momento, opiniões, idade, gostos etc., porém esta análise é recíproca. Então, se conversar com tal pessoa, será a segunda vez que a comunicação foi estabelecida, tendo a primeira, como disse Lurie, “praticada pela língua mais antiga e universal”. (LURIE, 1997, p.19).


Seguindo esta linha de pesquisa, visando a Moda  como  comunicação visual, possibilitando o estabelecimento de  todo um perfil de comportamento de uma sociedade dentro da sua estrutura; a moda, assim como as artes de uma forma ampla, tem o poder de integrar e identificar grupos sociais.                                                                                                                                                        

Após ingressar na UFRGS, no ano de 2004, mantive meu trabalho em uma linha de virtuosidade (bastante referenciada nos anos 20 e 30) com algumas referências bastante marcantes como o uso da figura feminina e os diversos discursos que ela nos permite, começando pelo desenho chegando hoje à escultura. 

Dentro dessa trajetória há em meu trabalho um lado mais burlesco e até mesmo grotesco, com referências de artistas como Egon Schiele, Gustav klimt e Kristian Burford, sempre com um tom de humor beirando ao bizarro entre os discursos desenvolvidos.

Tendo esta experiência mais direta com a cidade a partir do meu ingresso no projeto de extensão da UFRGS NPM (Núcleo de Painés e Murais) aonde passei a pensar mais sobre os espaços urbanos e o que eles representam.

As aventuras que a arte e a cidade dão lugar, possibilitam distintas formas de percepção e de intervenção na realidade, formas essas que poderão propiciar o surgimento dos elementos de “escape”, que constituam o que chamaria Deleuze de “linhas de fuga”. Fugir aí, porém, não será sair do mundo, antes, será algo mais ativo: “fazer fugir”, criar brechas nas modelizações dominantes, nas cristalizações e codificações que caracterizam nossas sociedades, “fazer algo escapar, fazer um sistema vazar”, instigando ainda que brevemente a percepção dos transeuntes. 

As relações entre arte e cidade constituem, portanto, um importante espaço de investigação, na medida em que os valores da cultura e da experiência do homem são aí criados, processados e rearranjados constantemente e, por isso mesmo, também necessitam serem revisitados para permitir o surgimento de novas perspectivas e ferramentas de análise dos fenômenos contemporâneos da comunicação. 


No trabalho que apresentarei agora, seguindo as linhas de pesquisa que venho desenvolvendo, procuro uma arte “palpável” aos olhos do observador, que possa, de uma maneira ou de outra ser, “digerida” pelo mesmo, independente de sua classe social, formação ou interesse cultural. Desejo que meu observador tenha uma percepção visual que lhe propicie algo inesperado, que o tire da sua rotina nem que seja somente por alguns segundos, através de um desconforto qualquer, uma reclamação ou o tempo de um sorriso. 


Seguindo esta busca pela interatividade, porém sem abrir mão da qualidade estética, desenvolvi um elemento visual bastante simples, de fácil reconhecimento mas ao mesmo tempo curioso. Trata-se da imagem de um suíno no qual o único detalhe destoante de sua característica original é o uso de uma coroa sustentada pelas suas orelhas, e o fato de não ter maiores detalhes, como boca e olhos representados a partir das características da silhueta, em uma grande massa sólida tridimensional, dando maior valor à forma e não às minúcias.


O projeto intitula-se “Porco Alegre”, fazendo uma analogia humorada com o próprio nome da capital onde irá circular, no caso, Porto Alegre. Como procuro uma obra menos excludente pretendo “expor” as esculturas em lugares públicos.

Porco Alegre, refere-se a principal reação causada às pessoas ao ver a escultura: o riso, a alegria. Analogicamente, seu nome relaciona-se da mesma forma em Porto Alegre e  Porco Alegre, sendo a alegria a característica evidente (pelo menos na teoria ou numa primeira leitura sobre a questão).

 O porco modelado segue o tamanho original dos mesmos (raça Landrace, aproximadamente 70x40x118cm, realizado na técnica de papelagem. 

Colocarei em lugares de grande circulação de pedestres, como o centro da cidade, para que através de uma interação urbana, o porco de certa forma  “invada” o cotidiano das mesmas. Também contarei com o apoio de voluntários para algumas ações.

O resultado dessas interações poderá ser visto através do registro fotográfico, feito no momento das ações, do qual resultará em uma exposição das esculturas uma projeção e um livro de artista. Evidenciando através dos mesmos meu interesse que fica por conta da provocação e reação.
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2 Arte/cidade

 A cidade como espaço artístico


A arte e a cidade podem ser considerados como vetores de produção social, de visões de mundo e de modos de vida. As intervenções artísticas urbanas entram neste contexto, como uma forma de comunicar,permitindo-nos  repensar as formas como nos relacionamos com o meio urbano e os significados sociais que lhe são atribuídos.

 É neste viés, que este trabalho discorre, partindo da observação de ações artísticas urbanas realizadas nas grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, chegando à Porto Alegre, lugar de pesquisa prática do seguinte trabalho:


Para considerar a arte e a cidade como vetores de produção social, devemos perceber que as relações entre nós mesmos e com os outros modificam-se assumindo diferentes configurações em cada época.



A cidade pensada como um foco ativo de significações em um cruzamento com a arte, que embora não tenha o monopólio da criação, será um elemento importante para pensar o espaço e a cultura urbana. 


A arte, neste caso, me interessa mais pela marca que pode deixar em nós, por nos engajar em processos de invenção; ja a cidade será pensada menos geograficamente e mais sobre a relação do tempo da experiência, ou seja, pela qualidade das experiênicas subjetivas que seus espaços podem suscitar. A arte e a cidade, assim, são importantes operadores discursivos e participam, juntamente com outros elementos da vida social.


Pode- se dizer, que a cidade é a marca do heterogênio, onde fica o registro dos fluxos, dos que levam e trazem estrangeirismos e misturam corpos, cruzando visões de mundo e estilos de vida.A cidade enfim, é uma das formas da inscrição das experiências humanas na cultura e na história. 



Assim observamos,por exemplo, na ascenção dos espaços públicos do século XIX em Paris, corporificado pela inovação urbanística do boulevard, e também seu declinio no século seguinte, a partir do surgimento do automóvel e da criação da high- ways, que hoje culminaram com o surgimento das cidades “orientadas  para carro” como Los Angeles.  



Ja no século XX, entre diversos modernismos a cidade assistiu a celebração da tecnologia e do consumo, assumindo novas formas de estar no mundo, sensivelmente diferentes daquelas trazidas pela fábrica. 



Pensar a cidade como produzente de sentido e de modos de vida é interessante, pois pode assim vê-la como um espaço de criação e de produção de relações com o real, com a história e a cultura. Devido a este fato, os artistas vem realizando uma série de ações que tem a cidade como personagem principal de um processo de criação que se convencionou a chamar de “arte pública”, “arte urbana” ou ainda “arte contextual”.



Para meu trabalho, faço uso das palavras: ação/interação,sendo definidos como: realização de  uma ação  física sobre algo físico . Além disso o termo significa a ação conjunta humano-humano, ou humano-objeto ou objeto-objeto, ou seja, ocorre uma interação quando a ação de uma pessoa (ou coisa) desencadeia uma reação em outro (humano ou objeto) sendo que esta interação pode alcançar diferentes níveis.


O presente trabalho também dialoga com a Performance, a intervenção e o happening. Porém, as questões conceituais da performance, que em geral é elaborada com antecipação e não envolve necessariamente o espectador; a intervenção urbana, que é realizada com a interação de um objeto artístico pré existente na cidade (como um monumento) ou ainda o happening que incorpora algum elemento de espontaneidade ou improvisação que não se repete da mesma maneira a cada apresentação, descaracterizam conceitualmente meu projeto.


O Brasil, na onda de experimentações artísticas que fazem da cidade uma prática contextual de espaço ativando fluxos de criação, também vem assistindo e participando desses movimentos. Seja na Semana de Arte Moderna, de 1922, com seus manifestos e ações de rua, nas intervenções de Hélio Oiticica, nos anos 60, ou na contínua ação individual ou coletiva de artistas nos anos 80, 90 até hoje.


Semelhante tática usou a artista japonesa Momoyo Torimitsu, ao trazer para o Brasil seu robô Miyata Jiro, realizando uma curiosa performance (ja realizada em outras partes do mundo). Momoyo coloca seu robô, um executivo japonês de terno e gravata que se arrasta lentamente e mecanicamente pelo chão (como um soldado em guerra), acompanhado de perto por uma enfermeira (a própria artista) passeando pelas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo nas ruas centrais de maior movimento de pedestres. 


Jiro,  fez com que algumas pessoas fugissem da rotina e provocou as mais diferentes reações, que variam de lugar para lugar. No centro da cidade, algumas pessoas que estavam normalmente correndo “atrás do tempo”, como que se libertaram, passando a seguir o robô.



http://www.momoyotorimitsu.com acesso em 07 de abril, 2010. 

Miyata Jiro Performance NY, 1997.

Em lugares onde há grande fluxo de transeuntes (ex: Av. Rio Branco, Av. Paulista), de repente gera-se um contra-tempo, um retardo. Inocula-se um tempo lento, espécie de sabotagem no tempo acelerado da grande cidade.

 O tempo aí se apropria de uma outra qualidade e os espaços passam a ser vividos de forma mais intensiva, por causa mesmo dessa variação temporal, desse break. É dessa inoculação do tempo lento, que nos faz estranhar e rever nossos modos de circulação pela cidade que, dentre outras coisas, trata, por exemplo, eventos como CowParade. 


Em novembro de 2005 (em segunda edição, em janeiro de 2010) paulistanos e visitantes assistiram a um dos maiores eventos contemporâneos de arte urbana do mundo. Com mais de cinco anos de existência, o projeto Cow Parade, que já percorreu várias cidades do mundo, veio, à América Latina passando em 2006 por Buenos Aires, Mônaco, Lisboa e Paris, e este ano 2010 o evento Cow Parede estará pelas ruas de Porto Alegre. 

Criado em Zurique, Suiça, em 1998, o evento é um dos poucos projetos do gênero que envolve desde empresas, artistas locais e terceiro setor até escolas e o público em geral.




www.cowparade.com.br  acesso em 07 de abril de 2010.

Para o evento em São Paulo, das 150 esculturas inicialmente previstas, foram criadas um total de 84 vacas, pintadas e instaladas por artistas plásticos, designers, grafiteiros, cartunistas, publicitários e diretores de arte, e espalhadas pela região central da cidade, mas também em alguns pontos da periferia.

 As esculturas podiam ser encontradas em locais estratégicos e de passagem como a estação rodoviária (Terminal Tietê), na saída de estações do metrô da Av. Paulista, em esquinas elegantes dos Jardins, junto ao Museu de Arte Moderna (MASP), em parques como o Ibirapuera e da Luz, ou mesmo “escondidas” em espaços como a FNAC ou até em pátios de restaurantes.


Compreensivelmente, o grau da surpresa das pessoas com as vacas parecia diminuir conforme o tempo de exposição às obras, a maioria bastante inusitada. Na ocasião, o interesse principal foi observar as reações dos passantes, transformados em espectadores eventuais, nos diversos pontos da região central da cidade. Chamo a atenção ao desejo dos artistas de não criar com elas “obras de arte” no sentido tradicional do termo, mas peças com potencial para o estranhamento com um viés lúdico.


Interromper um hábito ou alterar o curso de um andar, são reações resultantes dessa experiência, fatos que alcançam o objetivo que proponho em meu trabalho. Permitir-se instigar pela cidade e lançar sobre ela um olhar oblíquo a experiência da rua, que não se cansa de fazer-nos lembrar da possibilidade dessa incessante negociação com a realidade.


É como se na caminhada, no contato com distintos elementos objetuais e imagéticos (edifícios, barracas, cartazes, outdoors) que nos comunicam histórias, discursos e poderes, pudéssemos fazer e refazer, de certa forma, o espaço que nos circunda. Conferindo a essa experiência qualidades intensivas, tanto ao nível da percepção, quanto ao nível das articulações dos signos ali presentes e da ressignificação dos espaços e seus códigos.


A idéia de transformar vacas em obras de arte e instalá-las nas ruas e prédios públicos de uma grande metrópole converte esses espaços numa espécie de museu ao ar livre e cria um jogo que ajuda a despertar nas pessoas o lúdico, com o fim de, no mínimo, surpreender e atiçar a imaginação. 


A pertinência e importância de se discutir a arte urbana – arte feita na cidade e com a cidade – está no fato de que esta pode ser pensada como prática social que tece com a cultura e a história uma densa trama simbólica que dá sentido às maneiras como produzimos e ocupamos os espaços públicos e, ao mesmo tempo, somos “produzidos” por eles. 

Como afirma Vera Pallamin, as obras desse tipo de arte permitem diferentes tipos de reações , envolvendo em seus propósitos estéticos acordos com os significados sociais que as rodeiam, assim como em seus modos de tematização cultural e política. (PALLAMIN, 1998).

Nesse sentido, a arte pública ou urbana será entendida aqui para além de uma concepção decorativa ou ornamental dos espaços e mais como o que Paul Ardenne,chamou de “arte de contexto” ou “arte in loco”, ou seja, como o processo de se apropriar dos signos do espaço público e de “brincar” com eles, permitindo confrontar e rever valores, regras e códigos sociais e da cultura( ARDENE,2004,p.41).

Essas ações correspondem ao processo perene de conquista da cidade, ou ainda, de uma convocação à conquista coletiva da cidade. A convocação do povo para as ruas constitui em grande parte o discurso vanguardista e está presente de forma peculiar na monumentalidade visual dos murais mexicanos realizados principalmente por Rivera, Orozco e Siqueiros no Muralismo Mexicano, difundido por outras cidades da América nas décadas de 30 e 40 do século XX. 



Estamos, como dizem por aí, no “século da imagem” ou algo que o valha, na qual a publicidade ganha muito espaço, muitas vezes mixando-se com as artes visuais em suas criações.


       Porém,esta mídia dada com o encontro da informação, imagem e som é distribuída e assimilada com velocidade cada vez maior por todos. Esta tão ideal velocidade, para uma sociedade capitalista, tanto em relação a produção quanto para o consumo, acaba imergindo os indivíduos contemporâneos em um turbilhão de informações sonoras e visuais.


É cada vez mais fácil comprar. As ofertas são abundantes e os anúncios intermináveis. Este excesso de informação é tão demasiado que gera uma certa anestesia aos nossos olhos. Uma vez anestesiados damos vazão a uma compulsão publicitária que cada vez mais aumenta a demanda para chamar nossa atenção.  


Todo este exagero, acaba propiciando o isolamento dos corpos, tanto impulsionados pela violência quanto pela tecnologia, resultando em um ambiente perfeito para a alienação o que é imprescindível para a manutenção desse sistema.


É claro que a tecnologia (dentro das mais evoluídas e interessantes a internet) são sem dúvida ferramentas muito úteis para o desenvolvimento das sociedades, porém com qualquer prática que nos descaracterize ou nos dessensibilize como seres humanos torna-se perigoso, logo, é onde devemos ser bastante cautelosos.


Neste projeto, assim como nas intervenções de Momoyo e Cow parade, almejo esta “parada” para observação dos transeuntes, propondo-lhes em meio a tanta poluição visual midiática, um tempo, um questionamento sobre o que esta acontecendo em seu entorno.

.
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3. Lúdico/ Grotesco


O Lúdico



Segundo o texto, “Imagem”; o mundo das imagens se divide em dois domínios, o da representação visual (tátil) e o da representação mental (imaterial), ambos coexistem e juntos constituem algo terceiro, que é a o signo ou representação.



Sperber (1985) utiliza o conceito de representação, de uma maneira geral, como um sinônimo de signo, quando diferencia o âmbito conceitual em “representação mental” e “representação pública”. 



Devemos distinguir dois tipos de representação: há representações internas ao dispositivo do processo informativo, isto é, representações mentais, e há representações externas ao dispositivo[...], isto é representações públicas [...] Há, então, duas classes de 
processos [...]: processos intra- subjetivos de pensamento e memória, e processos inter-subjetivos através dos quais as representações de um sujeito afetam as representações de outros sujeitos através de modificações dos seus ambientes comuns (SPERBER apud SANTAELLA; NöTH 1997).



Assim, a figura do porco, concebida em meu trabalho, da-se não através de detalhes e identificação formal com  a imagem de um suíno real e uma coroa, e sim, por identificação e memória dos mesmos.



Confirmo meu conceito com base em Peirce que, pelo seu conceito de representação,diz “estar para, quer dizer, algo está numa relação tal com um outro que , para certos propósitos, ele é tratado por uma mente como se fosse aquele outro” (apud SANTAELLA;NOTH 1997,p.17).



Logo, a imagem sugeriada pela silhueta de um porco e a coroa são rapidamente identificados pelo público por serem coisas já conhecidas passando rapidamente para a curiosidade e questionamento dessa união de elementos e a relação com o local que estão expostos.



Neste impasse de ver o porco na rua, entra uma questão lúdica, referindo –se a possibilidade de  abstração de uma situação (real) sob a forma de um jogo ou brincadeira. É como se fosse dada a oportunidade de passar por alguma experiência de forma "simulada".



 É importante atentar para o caráter simbólico do lúdico. Nele, as pessoas adotam estados emocionais diferentes dos que normalmente apresentam; atribuem estados afetivos fictícios aos outros e compartilham emoções.



Tais reações, atingem o objetivo do meu trabalho, causar com  esta “quebra da realidade” alguma emoção. Aproveitando –se do clima de “brincadeira” o qual liberta de qualquer referêcia ao "castigo", liberando as pessoas para reagir, interagir, ou apenas instigá-las pelo inusitado.



                                                                                                                                                                  O Grotesco:


Segundo o livro, Configurações do grotesco, de Thiane Nunes, não há uma definição objetiva e única para o grotesco. Muito associado com o fantástico, o burlesco, o gótico e a cultura do mau gosto , o grotesco ergue-se como uma categoria estética autônoma.



Na arte atual, incluindo a publicidade como uma espécie de ramificação que surge com o advento da sociedade de consumo da indústria Cultural, evidencia uma afinidade com o grotesco,como jamais houve em outra época.



Seu conceito, durante anos aparecia em livros de estética como uma subclasse artística, associada normalmente ao mal gosto.Faz parte também do grotesco, a característica da surpresa, do repentino.



Wolfgang Kaiser, ainda nos anos 50, tentou explicá-lo diferenciando dos contos de fada, que seriam fantásticos, mas não grotescos, pois eram provenientes da imaginação humana e não da realidade, não causando estranhamento ou surpresa, pois ja eram criados assim. No Grotesco o horror nos assalta porque é precisamente no nosso mundo que  se caracteriza a estranheza.

[...] Sentimos que não seria possível viver neste mundo transformado.Não se trata do medo da morte, porém da angústia de viver. Faz parte da estrutura do grotesco que as categorias de nossa orientação no mundo falhem(KAISER, 1986).


Nunes, afirma  que o que se proucura na linguagem do Grotesco é dar conta do inédito. Tem-se o Grotesco como a marca da modernidade, principalmente, pela dissonância que revela entre o homem e o mundo.Quando o que se é familiar se torna estranho ou sinistro, as proporções naturais se dissolvem, dando lugar ao sonho, à imaginação ou à realidade que transcende a normalidade.


A estranheza que caracteriza o Grotesco também o colocou perto do cômico ou do caricatural, como também do kitsch. Para o esteta francês Jean Onimus,


 [...] O grotesco é um estado segundo de 
consciência, essencialmente crítico. Seria uma reflexão sobre a vida, nascida de uma comparação entre as coisas tais como são em profundidade e tais como nos aparecem em superfície (ONIMUS apud SODRÉ,1972). 



Esta característica de crítica está mais ligada às produções que almejavam uma reflexão social e até mesmo política. Porém, nem todas as configurações do grotesco tinham esta intenção, e mesmo que tivessem nem sempre eram compreendidas como tais.



A palavra italiana grottesco, designa uma determinada arte ornamental, estimulada pela Antiguidade, havia na Renascença algo de fantasioso, por vezes lúdico, mas também algo angustiante e sinistro em face de um mundo onde as ordenações de nossa realidade estavam suspensas. 



Esta palavra encontra sua origem exatamente como termo designando alguns tipos de arte, inicialmente as que misturavam domínios, alteravam a ordem das coisas e suas funções ou proporções.



Mais tarde, as caricaturas da realidade também foram introduzidas no conceito, como na literatura fantástica de Swift ( As viagens de Gulliver) e nas pinturas de Hieronymus Bosch.



A caricatura, com a sua representação de forma distorcida e nada bonita, com suas destorções e desproporções, abalam o princípio que a reflexão sobre a arte reconhecera até então como base fundamental: sua elevação idealizante.



Se pensarmos qual seria o propósito desses artistas, faço uso das palavras de Kaiser, para responder: “...quer despertar com eles apenas gargalhadas, nojo, e surpresa pela audácia de suas criações monstruosas”.

Esta é uma das possibilidades entre as muitas intenções dos artistas.Porém, para meu estudo, a intencionalidade do artista não é mais importante que o efeito estético que a obra produz, e este por fim não é melhor que as percepções que tal objeto pode causar nos seus espectadores.


Se pensarmos por exemplo, nas propagandas mais tradicionais (família feliz tomando seu café com sua deliciosa margarina), não podemos negar que para escapar dos conflitos da existência , nos refugiamos num universo de aparências.



Estaria então, a arte grotesca  evidenciando estas alienações? Para Baudelaire, que acredita que a imaginação contém espírito crítico, acredita que a imagem carrega idéia, faz pensar, tem sombra e densidade, tem um valor de conhecimento.


 Porém, o grotesco apenas por ser grotesco, não pode ser considerado bom ou menos alienante. Muitas obras nesse sentido, não passam de malcriações de seus artistas, que riam das suas produções como se elas fossem um alívio para a realidade que observam.



Enfim, a arte grotesca desperta muita polêmica e nem todos conseguem apreciá-la. Ainda que através da história sempre se fez  presente em estudos estéticos, sempre como uma subclasse do cômico, do burlesco, do caricatural e do estranho,conceitos tais, que aplico na concepção do meu trabalho. 
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3.1 A imagem do porco e seus significados


Significado para a palavra PORCO, segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa:

substantivo masculino 


1
Rubrica: mastozoologia.

design. comum aos mamíferos artiodátilos da infra-ordem dos suínos, esp. aqueles da fam. dos suídeos, distribuídos pelo Velho Mundo; de corpo robusto, com pêlos ger. esparsos e ásperos, pernas relativamente curtas, patas com dois cascos funcionais e dois não funcionais, focinho móvel dotado de um disco frontal cartilaginoso e longas presas formadas pelos caninos superiores


1.1
Rubrica: mastozoologia.

mamífero da fam. dos suídeos (Sus scrofa), originário do javali selvagem do Velho Mundo e encontrado em todo o mundo como animal doméstico; chancho, tchuque (CAB) [Fornece basicamente carne e banha, é criado em chiqueiro ou solto e come praticamente de tudo, donde seu costume de revirar lixo à cata de alimento, o que, juntamente com o hábito de espojar-se na terra e na lama, angariou-lhe a fama de animal sujo.

2
Derivação: por extensão de sentido.

indivíduo sujo, sem higiene pessoal ou no local onde costuma ficar


3
Derivação: sentido figurado.

indivíduo moralmente baixo, de mau caráter


Que ofende os valores morais predominantes; grosseiro, imoral, obsceno



Malfeito, de má qualidade, feito sem capricho


Como aponta o dicionário Houaiss é facil perceber as diversas interpretações sobre a palavra, assim como a imagem do Porco, explanarei nos próximos parágrafos algumas destas percepções mais detalhadamente, usando suas influências principalmente na cultura e sociedade referindo –se as áreas como a economia, a gastronomia, religião, Medicina e até mesmo na paremiologia muito usado  em cidades Portuguesas (como o Brasil é uma terra inicialmente tomada por Portugueses e Espanhóis,sinto-me a vontade para citar o comportamento cultural dos mesmos, ja que muito herdamos de suas culturas) em suma, no sentido sócio-cultural.


Não só na indústria e no comércio agro-alimentares vive (e morre) o porco. Além de interessar ao desenvolvimento de outras atividades de viés econômico, o porco é, talvez ainda, base alimentar no sustento de larga maioria dos menos abastados e alimento de eleição para muitos dos mais ricos. Seja em carnes verdes  ou derivados, seja como produto de grande consumo ou como produto selecionado, não menos certo será afirmar que este animal, e o que a ele diga respeito, é, também fonte de sentimentos contraditórios, origem de afeições ou de repulsa, causa de admiração ou de repúdio.


Abaixo, seguem alguns perfis identificados no texto de Alzira Simões (SIMÕES, 2004).

a) O porco biológico:


Segundo a pesquisa de Alzira Simões, supõe-se que o javali seja o antepassado remoto do porco, embora apresente caracteres anatômicos diferentes. Generalizando a idéia de que se abandonarmos o porco doméstico a uma vida selvagem, rapidamente tomará os hábitos do javali. Muitos autores admitem, no entanto, ter sido num passado mais próximo que, do cruzamento do porco selvagem da Europa (Sus scrofa ferus) com exemplares oriundos da China (estes mais domesticáveis), resultaram dois tipos diferentes de suínos: o Sus mediterraneus e o Sus vittatus, dos quais, por sua vez, terão derivado as mais célebres raças da atualidade.


Tudo leva a crer ter sido o porco uma das primeiras espécies a ser domesticada.Porém, não há consenso quanto ao início e localização desse processo. A criação de porcos terá sido prática corrente na China, entre 4000-5000 a.C., mas desde muito cedo dela encontramos vestígios por toda a Ásia, Europa e África. No que à Europa tange, tardou a generalizar-se a criação do porco. Só em finais do Séc. XVIII se começam a aperfeiçoar os métodos de criação e de apuramento das raças.


Não deixa de ser curioso notar que este processo tenha tardado mais no Centro e Norte da Europa, sendo geralmente mais rápida a difusão da criação de suínos nas zonas mais temperadas e frias do planeta. Justificando-se pela gordura que contém, a carne de porco torna-se preciosa para o equilíbrio das combustões metabólicas necessárias à vida humana.


Contrariamente, nos países quentes, a criação em mais larga escala e o uso mais frequente desta carne trouxeram complicações de índole higiênico-sanitária, do foro gastroenterológico e das doenças parasitárias internas. Deve-se daí, provavelmente, a razão de ser das condenações que sobre este animal impendem nas concepções bramânicas indianas e noutras religiões orientais, nas assírias, nas egípcias, nas fenícias, nas escrituras e preceitos judaicos e cristãos, bem como nas suras corânicas, considerando o porco um animal imundo e impuro, degradante e degenerado, restringindo ou vedando a sua produção e consumo.



Do ramo dos animais vertebrados, da espécie dos mamíferos o porco pode também ser classificado segundo três tipos principais de raças (o asiático, o céltico e o ibérico), tendendo a variedade rácica a aumentar pelo incremento de cruzamentos e de manipulações genéticas. No Brasil, avultam as raças Piau, Canastra, Canastrão, Caruncho, Nilo, Macau, Piratininga, Pereira, Tatuí, Junqueira, Pinhal, Pedreira. ( São animais para produção de banha, toucinho) rústicos, pouco precoce (tardios), pouco prolificos, podendo atingir 60Kg de peso vivo aos 6 meses, pouco exigentes no trato. 


Na Dinamarca, a mais de um século, vem sendo aperfeiçoado o porco Landrace, visando, além de conformação ideal para a produção de carne magra, excelentes qualidades criatorias. Este porco foi conseguido por meio de uma persistente e racional seleção, baseada em prova da descendência.


Hoje, os melhores exemplares deste, representam o que se pode chamar de "tipo clássico" do produtor de carne magra. Este porco “tipo clássico” de linhagem requintada é o que faço uso de sua silhueta em meu trabalho.

b) O porco Econômico


O porco, dentre os  animais domésticos para a criação e consumo sempre teve grande valor econômico, (apesar da crise no setor da suinocultura) principalmente para os portugueses e Espanhóis. O valor econômico atribuído ao porco em relação a outros animais domésticos de porte semelhante é um dos mais altos. Como se pode verificar pela amostra proverbial (que se apresenta mais adiante) e referências gastronômicas, este animal reúne um conjunto de características que o vangloriam. 


Entre as qualidades do porco, destacam-se a sua grande fecundidade (a título de curiosidade, seu orgasmo pode durar até 30 minutos) facilidade reprodutiva, precocidade, uma extraordinária capacidade de adaptação ao meio ambiente - aqui se salientando o fato de se tratar de um animal omnívoro dotado de rápida assimilação. Diz-se que o porco vive para comer e come para morrer, sendo um excelente devorador, chegando a comer até os próprios excrementos. Parafraseando Lavoisier, dir-se-ia que do porco tudo se cria, nada se perde e tudo se transforma. 


Agregando estas características a todo o potencial energético, nutricional, produtivo-industrial e médico-científico que o porco contém, pode se  considerar o suíno se não o mais, um dos mais ricos. Verifica-se isto não somente na alimentação humana e influência na economia doméstica, em particular o rural, mas igualmente a nível mundial e nos outros campos, como no caso das experiências laboratoriais e médicas que se tem desenvolvido em larga escala. Seguem-se alguns exemplos da aplicabilidade e utilidade do porco, em diferentes  sócio-culturas. Na China, por exemplo, os porcos são explorados na produção de leite!


A exploração porcina confere grande valor à carne e gorduras, que tanto se consome fresca como conservada (no dizer de Joaquim Pratas, o porco é "a melhor máquina de fazer carne", e a vasta variedade de subprodutos retirados do porco possuíam, e alguns deles ainda possuem, um grande valor: o couro pode ser usado e utilizado para os mais diversificados artefatos - carteiras, malas, luvas, casacos,atualmente também muito usado para realizar tatuagens e após sua morte, o couro ser comercializado com o valor de uma obra artística, semelhante a uma pintura em um quadro, etc; as cerdas ou pêlos eram, e continuam sendo, aplicadas na fabricação de escovas e pincéis, sendo os pêlos mais finos outrora usados para encher colchões; o sangue é, como bem se sabe, utilizado na confecção dos enchidos (EX: O chouriço: na região do 


Santo" 
Espírito Santo
 e grande parte de Minas Gerais é feito com o aproveitamento do sangue suíno bem condimentado e embutido em tripa grossa.) servindo ainda para alimentar outros animais e produzir adubos, ou, noutros tempos, transformado em cianeto de potássio para produzir sabão. As tripas têm uma ampla aplicação na salsicharia, quer caseira, quer industrial; as unhas eram antigamente usadas na preparação do azul da Prússia, produtos amoniacais e cola forte; o suco gástrico é usado na terapêutica, bem como determinados elementos do seu pâncreas na produção de insulina para o tratamento de diabete; da gordura subcutânea tira-se o toucinho e a banha, após a extração destes, com o que restava, era hábito produzirem-se velas; os ossos, depois de descarnados na indústria da salsicharia, são empregues na produção de farinhas, de rações para o gado e no fabrico de carvão mineral; o estrume produzido pelo porco é um ótimo fertilizante. Mais recentemente utiliza-se a pele do porco para tratar queimaduras; usam-se células de fígado do porco nos transplantes de fígado, num processo semelhante ao da hemodiálise e têm-se vindo a realizar pesquisas com o objetivo de se efetuarem transplantes de coração.

.
Como se pode observar, os produtos  de origem suína, carregam grande valor  econômico – repercutindo  não somente no que proporciona ao ser humano, mas nos mais variados tipos de indústrias nacionais e estrangeiras,assim como num enquadramento cultural, lembrado ainda, pelo símbolo da economia, o popular “cofrinho” o qual refere-se a imagem de um suíno onde se coloca moedas. 


c) O porco imaginário



Principalmente em Portugal, existe uma vasta linha de frases e provérbios referentes ao porco e sua criação, cito aqui alguns deles,  retirados da pesquisa de Alzira Simões, a qual usufrui dos diversos domínios da cultura e sociedade portuguesas, onde o porco é matéria de múltiplas referências, desde os provérbios até os mais variados objetos porciformes.


Alguns ditos populares:



- "Das carnes, o carneiro, das aves, a perdiz e sobretudo a codorniz, mas se o porco voara não havia carne que lhe chegara";



- "Quem tem porcos tem chouriços e presuntos";



- "Rico como um porco";



- "Tenhas porcos e não tenhas olhos";



- "Homem e porco só dão lucro depois de mortos";



- "Morto por morto, antes a abelha que o porco";



- "A raça é nobreza, a cabra é mantença, a ovelha riqueza, mas o 
    


porco é tesouro"; 


Entre o domínio da religião popular:




- "No dia de S. Martinho, fura o teu pipinho, mata o teu porco e bebe o teu vinho";




- "No dia de S. Martinho, mata o teu porco, chega-te ao lume, assa castanhas 


e prova o teu vinho";



- "Em chegando o Sto. André quem não tem porco mata a mulher";



- "Em dia de Sto. André, faz o porco cué-cué";



- "No dia de Sto. André vai à esquina e traz o porco pelo pé";




- "No dia de Sto. André pega o porco pelo pé, se ele disser cué-cué, diz-lhe que tempo é, se ele disser que tal, que tal, guarda-o para o Natal";



- "Pelo S. Tomé quem não tem porco prende o marido pelo pé";




- "Porco no S. João, se meão se achar podes continuar, se mais de meão acanhar a ração";


d) O porco político


Presta-se também  ao porco servir de modelo caricatural, em especial no contexto  político. Provando este fato  temos a enorme quantidade de caricaturas de políticos com formas porcinas. Os exemplos são múltiplos: “A Política: Grande Porca”, de Rafael Bordalo Pinheiro; “A Porca...da Vida”, de Hugo Sarmento, as inúmeras representações do presidente Américo Tomaz, ou mesmo a exposição de cartoons, em Agosto de 1995, acerca do presidente Mário Soares e dos diversos objetos porciformes com as suas feições.



 “A Política: Grande Porca”, de Rafael Bordalo Pinheiro


Ao questionarmos sobre a escolha da imagem do porco para caricaturar estas e muitas outras personalidades, personagens, entidades ou instituições da vida pública, sobretudo os políticos e a própria política, conferindo a primazia aos suínos no bestiário político, parecerá que esta tendência vem confirmar a velha tradição de combinar nos animais as forças que arreigadamente animam o homem, dando uma imagem deste. 


Segundo Delort ROBERT «o animal, real fantástico ou monstruoso, é utilizado para dar uma imagem do homem, ilustrar um mito, tornar mais impressionante uma moralidade, uma prescrição ou uma interpretação». Parece-me que na verdade, a utilização de animais e, muito particularmente, neste caso do porco, na elaboração dos mais diversificados adágios aprova, comprova, denota e conota tais considerações (ROBERT apud SIMÕES).

Ao referir o porco como um animal simbólico, identificativo da personalidade do povo relacionando esta afirmação com as ilustrações caricaturais dos políticos e da política, por exemplo, “A porca... da vida”, de Hugo Sarmento, que vê no povo  a indolência e a passividade que se reconhece e atribui ao suíno, pretende-se evidenciar a duplicidade e ambiguidade geralmente associadas ao porco ou à sua imagem.



O porco é também, contraditoriamente,não só na nossa cultura como noutras, identificado com a gula, a voracidade, a imundície, simbolizando, igualmente, a obscenidade a ignorância, a luxúria e o egoísmo, sendo, como ja me referi, considerado um animal impuro em várias religiões, em consequência, o consumo da sua carne é proibido ou restringido em várias culturas (islâmica, judaica...).


Objeto de repulsa, passa pela identificação com o homem em certos provérbios onde, além dos supra-enunciados com eventual carga negativa, encontramos ainda muitos outros como: "dar pérolas a porcos", "quem se mistura com os porcos come lavagem" etc. pela antropomorfização caricatológica em que o ser humano assume formas porcinas, é com o porco identificado, na maioria das vezes, de um modo pejorativo e mordaz. 


A figura porcina é, por tais motivos, grandemente utilizada como instrumento e meio publicitário, quer por organizações financeiras (o BNC - banco imobiliário), quer por companhias de seguros (por exemplo, o ACP), quer ainda por alguns produtos de limpeza, ou mesmo de linhas de perfumes (NAF-NAF) e imagens logo típicas, que se servem do porco para reforçar a ideia de poupança e economia que os seus produtos e serviços oferecem ou, por associação ao tom róseo da sua pele, remeter para uma ideia de suavidade e/ou carinho.



 Encontra-se, além disto, na língua portuguesa inúmeras designações e expressões antropônimas*, metafóricas, com valência sócio-culturais desfavoráveis. Para tal servem de exemplo os termos e ditos: "porcaria", "porcalhona ", "gordo como um porco", "só se lava quem é porco", "teimoso como um porco", "dormir como um porco", "sangrar como um porco", etc.


e) O porco medicinal



Desde a sonoridade da palvara “porco”, assemelha-se com a palavra “corpo”, em Portugal há um provérbio muito usado que diz: “Se queres conhecer o teu corpo, mata o teu porco” ou variáveis deste. Ou seja, este provérbio nos indica a semelhança interna que temos aos suínos.



Segundo  a crítica de Alex Miyoshi sobre o  novo livro de Michel Pastoureau , o parentesco entre o homem e o porco vem sendo corroborado pela ciência; sendo que o  chimpanzé possui cerca de 97% dos genes humanos, e o porco doméstico tem 95%. Sendo reconhecido desde a antiguidade, pela medicina e pela  anatomia, uma grande  semelhança impressionante da fisionomia interna do porco à do homem. Outra relação constante ao longo da história aproxima a aparência dos leitões à das crianças, sobretudo aos bebês humanos.


Historicamente, os meninos da europa foram incentivados a pastorear os porcos, enquanto às meninas cabia o pastoreio de gansos e ovelhas, animais tidos como menos violentos que os suínos. Com os povos da América e da Oceania, a relação é ainda mais afetuosa: são célebres as imagens de mães humanas sustentando, num seio, a sua cria, e no outro, um leitão. E ainda, os testemunhos dos que comeram carne humana, da Antiguidade a tempos recentes –como é o famoso caso dos sobreviventes dos Andes, de 1972–, afirmam ser o sabor da carne humana muito parecido ao da carne suína.



Ernest KAECKEL efectuou um estudo acerca de embriões de quatro mamíferos - o porco, o boi, o coelho e o homem e, de fato, o desenho destes nos três estagios evolutivos, não apresentam grandes diferenças entre o futuro porco e o futuro homem, a não ser “o rabito” naquele (KAKEL apud SIMÕES).


Cada vez mais se houve falar de avanços na medicina através da especulação do porco. A Grã-Bretanha está a caminho de se tornar o primeiro país a autorizar transplantes de órgãos de animais transgênicos para seres humanos, ou xenotransplantes. 



Para se efetuar um transplante tipo xenotransplante são necessárias duas etapas essenciais: a produção de porcos transgênicos e sua posterior clonagem. Suínos transgênicos são suínos que tiveram a sua carga genética alterada, através da introdução de genes de outra espécie animal, ou do próprio homem. 



Na prática, a técnica consiste em se selecionar um determinado gene humano que se quer copiar, e introduzi-lo no núcleo de um óvulo fecundado de suíno. Com isso, o suíno gerado a partir deste óvulo alterado geneticamente, nascerá com um gene humano, que produzirá substâncias compatíveis com o homem.” Os primeiros porcos transgênicos foram produzidos na década de 90, por cientistas ingleses, quando injetaram ADN (ou DNA) humano num embrião suíno, nascendo Astrid, a primeira porca transgênica do mundo.



A etapa seguinte é a técnica da clonagem. Esta consiste em realizar cópias idênticas de um mesmo indivíduo, podendo assim, vir a ter inúmeros suínos transgênicos que permitam a produção de substâncias, medicamentos ou até mesmo de órgãos.



Um conselho assessor do Governo britânico recomendou a aprovação de testes com seres humanos de transplantes de células cerebrais e órgãos de porcos geneticamente modificados. Os suínos tiveram genes alterados para reduzir a intensidade do ataque do sistema imunológico humano, teoricamente diminuindo também o risco de rejeição fatal.



Porém, o problema é que a ciência ainda não aprendeu a fazer as modificações necessárias para evitar a rejeição. Até agora, os resultados têm sido pífios.



Cito, alguns dos melhores exemplos da evolução do xenotransplante na medicina humana: pele (transplantes temporários) em caso de queimaduras, válvulas cardíacas, diminuindo a rejeição causada pelas válvulas humanas, diabetes usando transplante de pâncreas, recuperação de impulsos nervosos através da recuperação de lesões na espinal-medula, transplante de fígado, Mal de Parkinson e epilepsia através da implantação de células de embriões de porcos no cérebro humano, recontrução de tecidos danificados, usando parte do intestino do porco, constituído por colágeno.


f) O porco Ritual


          Exaltado nas  festividades natalícias, com o que estas têm de mais importante na manifestação e celebração da união e reunião familiares, sobretudo nas zonas rurais, surge a matança do porco, o suíno é, ou era, mais tradicionalmente, dos únicos animais criado para ser sacrificado. Esta ação gera uma cooperação e união entre vizinhos, familiares e amigos, que, além da cadeia de solidariedade social alargada, possibilita a complementaridade e reciprocidade, a reafirmação e o reforço das amizades, das relações de vizinhança, dos laços de parentesco e da entreajuda entre todos os participantes.


            Quanto aos aspectos que se salientam no decorrer da matança, também existe uma certa divisão do trabalho, onde mulheres e crianças por vezes, ficam proibidas de observar o agonismo do animal , e cada indivíduo (participante ativo) é responsável e tem consciência a priori qual o papel a desempenhar, culminando numa cooperação e socialização efetivas que conferem à matança do porco todo o seu valor tradicional e simbólico-ritual, fazendo-se reconhecer com valor tradicional identitário da cultura interiorana.(Ainda que cada vez mais abafada pela industrialização).


   g) O porco Gastronômico


      Desmanchado o porco, tudo o que possa ser preparado para consumir é aproveitado: as tripas, destacando-se o bucho, servido recheado ou não, o sangue, os miolos, os miúdos, fritos ou guisados - fígado, coração, rins, e bofes -, a pele, assada (pururuca), as orelhas, o focinho, a cabeça, a banha, etc. Vão estes ingredientes servir para preparar pratos de todos conhecidos, como a feijoada o leitão assado (este servido quente ou frio) e os enchidos e defumados: diferentes chouriços, farinheiras, linguiças, morcilias, moiras, salsichas, salpicões, paios, toucinho defumado, presuntos... E dos derivados, fiambre e mortadelas, pastas, torresmos, etc. 


      A título de curiosidade, faço ainda uma breve referência às alheiras, de origem cristã nova, que simulavam enchidos de porco, precisamente pela proibição que sobre os judeus impedia quanto ao consumo da carne de porco, ao qual assim tentavam furtar-se no convívio com os cristãos.


h) O porco, fenômeno Social e Cultural 


       Por fim, o texto de Alzira, conclui que direta ou indiretamente a temática porcina toca todos os aspectos da cultura (principalmente portuguesa) que se pode ser encarada como um fenômeno cultural, mais evidente na matança do porco, até mesmo como um fato social total, devido a sua simultâneidade no âmbito lúdico, econômico, gastronômico, medicinal, etc,

preservando laços de vizinhanças, fomentando a solidariedade e a cooperação. Tudo alicerçado, como ela mesmo escreveu, sobre um animal que afinal e ao arrepio de ORWEL, será bem menos porco que muitos outros.
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3.2 Coroa



Segundo Catellani, a definição para Coroa: [Do lat.corona] Ornamento circular que cinge a cabeça de reis e rainhas, feita de metais nobres cravejada de pedras preciosas. Originalmente, feita de folhas de louro ou oliveira, era colocada na cabeça das personalidades meritótias, como os antigos guerreiros greco-romanos vitorianos. Na moda,o acessório é usado em ocasiões muito requintadas e especiais, em cerimônias matrimoniais (para noivas) ou em trajes de fantasia inspirados na realeza (CATELLANI,2003,p 69).


No trabalho proposto, a coroa surge fazendo uso desses conceitos de virtuosidade. Porém, por seu formato um tanto orgânico, menos formal do que uma corora original (inclusive no material, no caso resina), também há uma referência sutil ao chapéu de “bobo”. Reconhecido hoje, por ter pequenas bolas na ponta e um formato de pontas que se abrem no topo do mesmo.



A firgura do “bobo” é conhecida como um ser bizarro, que usava da própria feiura e deformações físicas para divertir a corte, mas que por trás de sua aparência cômica, eram em geral bastante perversos, se aproveitando da corte para protegê-los de suas maledicências. 


Segue a exclamação do herói de uma comédia de Alfred de Musset, poeta francês, nascido em Paris em 1810 e morto em 1857. Para se introduzir no palácio do rei da Baviera, um jovem extravagante, Fantasio, teve a a vivacidade de se vestir como o "bobo" da corte, que tinha morrido no dia anterior. Esse truque foi muito bem sucedido:

"Ando de um para outro lado, neste palácio - continua ele - como se sempre o tivesse habitado. Há pouco encontrei o rei, que não teve, sequer, a curiosidade de olhar para mim. Depois da morte de seu "bobo"oficial, haviam-lhe dito: Sir aqui está outro! Não foi preciso mais! Posso fazer o que bem entendo sem que me detenham com a menor observação.Sou um dos animais domésticos do rei da Baviera e, se quiser, enquanto conservar minha bossa e minha cabeleira, poderei viver aqui até minha morte, gozando a vida, sem ter com que me preocupar. 
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4 Projeto:  PORCO ALEGRE:




A escolha da imagem nasce intuitivamente da silhueta abaixo (bidimensional), e aos pocos começa a tomar uma forma tridimensional, surgindo aí uma grande pesquisa em função da identificação observada entre os seres humanos e os porcos e as diversas maneiras que é interpretado e até mesmo utilizado. 





                                                                                                          Imagem gráfica, dez 2009.




Os porcos ja foram utilizados como representante dos humanos,por exemplo, diretamente no livro “A Revolução do Bichos” de  George Orwell em 1945, fazendo uma alusão a Revolução Russa, ou equiparados aos humanos no vídeo documentário “llha das Flores” de Jorge Furtado, 1989.




Também lembrados em cantigas que fazem parte do imaginário ou encarado de modo econômico (em cofrinhos e aproveitamento para comércio de todo seu corpo)  como símbolo de fartura, ou pela Medicina na proucura de semelhanças genéticas com os humanos, bem como para exploração da culinária, rituais religiosos, etc.



Enfim, seu corpo e sua imagem são vastamente difundidos entre nós humanos. Trazendo ao inconsciente coletivo muitas referências e lembranças (ora boas ora más) a respeito deste animal. Assim, torna-se meu objeto de pesquisa no presente trabalho, principalmente por fatores de identidade comportamental (quando usamos a imagem do suíno para nos representar como espécie).




No presente trabalho, faço uso de algumas palavras que denotam os seguintes conceitos:


Emoção:


 Experiência subjetiva, associada ao temperamento, personalidade e motivação.

Reação:


Atitude ou resposta perante estímulo interno ou externo que produz algum resultado. O tipo e a qualidade da reação dependem do seu emissor, segundo suas características, peculiaridades e o ambiente em que se encontra.

Percepção:


 
A Percepção é uma atividade do espírito que organiza os dados sensoriais pelo qual conhecemos a “presença atual de um objeto exterior”.

Atitude: 



Indica uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação a grupos, questões, outros seres humanos, ou, mais especificamente, a acontecimentos ocorridos em nosso meio circundante.É um dos conceitos fundamentais da psicologia social. Faz junção entre a opinião (comportamento mental e verbal) e a conduta (comportamento ativo) e indica o que interiormente estamos dispostos a fazer. 

Interação:

 como ja definido anteriormente (capítulo 2,p.10),refere-se à  realização de  uma ação  física sobre algo físico . Além disso o termo significa a ação conjunta humano-humano, ou humano-objeto ou objeto-objeto, ou seja, ocorre uma interação quando a ação de uma pessoa (ou coisa) desencadeia uma reação em outro (humano ou objeto) sendo que esta interação pode alcançar diferentes níveis.


Projeto:


Contrução de um objeto para causar interação (reação/emoção).


Intenção: 


Construir e deslocar um objeto com formas conhecidas e colocá-lo em determinados ambientes para diferentes públicos, observando (registrando) as diferentes reações.


Objetivo:


Valorizar um objeto artístico, trazendo-o para o cotidiano , o que envolve além do aspecto escultórico, uma atitude.


Ação:

        a)
Construção do objeto artístico tridimensional (porco com coroa)


b)
Colocá-lo na rua para ser visto por um público diversificado


c)
Registrar reações e percepções.


Resultado: Livro de artista com as fotos e comentários verbais da ação.

4.1 Processo do Trabalho 

Desenvolvimento da Ação:

a) Construção do objeto artístico tridimensional  (porco com coroa)




A partir da imagem intuitiva da silhueta apresentada, começou uma pesquisa sobre anatomia, comportamento, raças, origem, enfim, todos os desdobramentos que esta figura poderia sucitar (ver anexo1).



Após , começa o desenvolvimento da figura modelada a partir da técnica de papelagem,na qual se inicia com uma estrutura soldada em ferro vergalhão onde vai se inserindo papel e fita plástica dando a forma desejada (ver anexo 2 e 3).



Dentro desta pesquisa, foi desenvolvido um total de 10 porcos, 1cabeça e 3 cororas, nos quais foi experimentado diferentes acabamentos até chegar a forma e material que melhor traduz o conceito do trabalho.



Chegando ao resultado final, para o presente trabalho (possivelmente os outros serão de alguma forma utilzados para desdobramentos futuros do mesmo) na figura de dois porcos, com acabamento de papel craft envernizado e uma coroa de fibra de vidro pintada com spray cobre e purpurina em pasta dourada.




Porém, estas esculturas por questões conceituais representam um porco só, apresentado em duas posições diferentes: em pé e sentado.




b) Colocá-lo na rua para ser visto por um público diversificado



Os porcos foram construídos em dois ambientes: no ateliê de escultura da UFRGS e em ateliê particular.




Esta movimentação das peças de um lugar para outro ja começou a gerar uma discussão sobre o mesmo, curiosidade dos colegas, opiniões, troca de conhecimentos,etc fatores tais que contribuiram para a concepção do mesmo.




Para a ação, contei com uma equipe de apoio: Julia Mizoguchi (colega de trabalho no Centro Cultural Castelinho do Alto da Bronze, Ateliê I) e Bolívar Lauda, fotógrafo e formando em Artes Visuais da UFRGS o qual cuidou do registro visual da ação.



A ação foi dia 10 de junho, e começou com um encontro as 14h na frente do Santander Cultural para partir para algum lugar (sem planejamento prévio fixo, bem experimental).




Ao chegar na frente do Museu, fomos surpreendidos por um grupo de crianças do projeto Boquinha (jornal Boca de Rua) que estavam indo visitar a exposição, os quais o encantamento com o porco, gerou as primeiras fotos.




Após deixamos o porco sozinho na frente do Santander e ficarmos observando de longe as reações, muitas pessoas tiravam fotos do celular, tocavam, olhavam com desconfiança e quase sempre sorriam.




A segunda surpresa foi a curiosidade de uma transeunte que simpatizou muito com o porco, questionando sobre a idéia. Logo, descobrimos que a mesma era responsável pela exposição atual do Santander. Encantada, nos liberou para fotografar no ambiente interno na parte inferior do Museu e ainda  tomou um cafezinho expresso com o porco no Café do Santander.



Partindo para a Rua da Praia, nos deparamos com as barraquinhas dos engraxates, no qual um deles se dispôs a “engraxar” as patas do porco.



Chegando na rua mais popular de Porto Alegre, a famosa Rua da Praia, em frente a praça da Alfandega, encontramos uma loja de artigos masculinos sofisticados e colocamos o porco a consumir.



Continuando o “passeio” pela cidade, passamos por um Mc Donald’s no shoping popular, atravessamos corretamente a faixa de segurança, passamos na Casa de Cultura Mário Quintana para ver as sessões de cinema, onde um cachorro se encomodou muito com a presença da escultura latindo do outro lado da rua se sentindo amedrontado quando perto.




Subimos rumo ao Palácio Farroupilha, no qual gerou-se várias fotos entre mormurinhos mas nenhuma objeção, nem aproximação somente comentários de longe. 



Em frente ao mesmo, nos deparamos com a imprensa que iria fazer uma reportagem no lugar e acabaram gentilmente entrevistando nosso simpático porco.



O próximo lugar que entramos foi o mais complicado, a Catedral Metropolitana. Após a resistência na entrada do responsável pela conservação e ordem do lugar, o qual nos mandou pedir autorização para o padre para fotografar com o porco na igreja, nos barrou já nas escadarias da entrada da mesma. 



Após uma conversa amigavel na secretaria com uma senhora, conseguimos a liberação para fotografar no interior da igreja (lugar totalmetne liberado para fotografia normalmente). Porém, ao colocarmos o porco no confissionário, o mesmo homem da portaria se sentiu muito insultado e foi rapidamente protestar contra na secretaria. Logo, a responsável que tinha  autorizado veio pedindo desculpas e pediu para nos retirarmos que “essas fotos” somente com a aprovação do padre, que no momento não se fazia presente.



Então, seguimos até o viaduto da Borges com a Duque de Caxias, onde podemos ver a avenida e movimentação intensa da cidade entre um corredor de prédios. Ao descer a escadaria encontramos um salão de beleza, onde resolvemos explorar a vaidade do porco e o colocamos na cadeira do salão, simulando esta experiência.



Rumo ao Mercado Público,  acompanhamos uma fila para pegar o ônibus na descida da Borges (horário de pico, perto das 18h) passamos novamente pela Andradas (parando para observar por um tempo) chegando finalmente na frente do Mercado,onde deixamos ele sozinho e saímos de perto para observar as reações.




As pessoas ali, apesar da pressa paravam, olhavam curiosas ou simplesmente sorriam, tudo claro, há uma distância segura, como se esperassem que fosse acontecer alguma coisa, alguns conversavam com outros transeuntes bastante curiosos e ao mesmo tempo apreensivos.




Após um passeio rápido pela frente da prefeitura lindamente iluminada devido ao cair da tarde, partimos para dentro do Mercado Público.



Ao visitar as bancas de açougue, tivemos a última surpresa, finalizando o nosso dia de ação.




Primeiramente, o colocamos à observar o balcão de carnes de outros animais, o público que estava fazendo compras não se importou, achavam apenas graça e continuavam suas compras tranquilamente. Depois o colocamos olhando os pedaços de porco fatiados, lombinho, pés, rabo, etc. Nem assim, o público se comoveu, pelo contrário, se divertiram ainda mais.



Logo, fomos para a banca ao lado onde ficam os embutidos. Para minha grande surpresa, a dona do estabelecimento ficou muito emocionada ao ver o porco e pediu euforicamente para ser fotografada com o mesmo. Então alcansei o porco através do balcão e como num filme, ela começou a dançar e cantar Roberto carlos “Quando eu estou aqui, e vivo este momento lindo...” em meio a confusão do mercado lotado e seus clientes esperando no caixa, sem parecer se dar conta que o pano de fundo desta cena que ela fazia com tanta emoção eram cerras e guilhotinas para fatiar pedaços do animal que embalava com tanta alegria.



Assim, acabamos nossa ação do dia as 19h, com a certeza de ter causado algumas inquietações e a vontade de continuar e desenvolver ainda mais  esta interação urbana.

4.2 Registros:


c) Registrar reações e percepções

(VER CD ANEXO 4)




Durante todo o trajeto percorrido, as reações foram muitas, sendo que na grande maioria o riso, foi o primeiro a se manifestar. Segue algumas frases exclamadas pelos transeuntes e observadores em geral:


- Olha o porco! (cutucando uns aos outros)

- De que material é feito este porco? (muitos perguntaram sobre o material, muitas vezes desconfiando quando respondia “basicamente papel e fita”).


- O que que é esse porco? (curiosidade frequente)

- Porque este porco está aqui? 

- O que vocês estão fazendo com este porco?


- Eba, vamos ter carne de porco! (euforia das crianças ao verem a escultura)


- Posso montar no porco? 


- O que meu marido esta fazendo ali? (risos) Comentário entre duas transeuntes

- Adoro Porco!


- Que lindo!

- Quem teve esta idéia?


- Esta idéia é genial!


- Muito bom!


- É o presidente? (Muito associado à política)

- Este vai para o Senado!


- Simulação sonora dos grunhidos

- Simulação sonora do guinchar

- Sabe o que significa o porco dentro de uma igreja? (indignação do zelador ao entrarmos com o porco na Catedral Metropolitana)

- Não sabia que porco sentava (curiosidade sobre a posição)

-Parece com meu cachorro sentado! 


- Mas milho a gente da para pinto! (Comentário entre duas transeuntes ao olhar com tempo e atenção o porco junto aos grãos de milho dados aos pombos na frente da prefeitura)

- Quanto custa para tirar uma foto com ele?


- Vai sair em algum jornal? (curiosidade de algumas pessoas interessadas em saber mais sobre o que estava acontecendo)

- É um porco rei?


- Porque ele tem uma coroa?


- Mas não é uma crítica? (ao pedir permissão para fotografá-lo na frente da prefeitura)


- Adoro Porco, aonde vou compro um bibelot de porco de recordação!

- Tira uma foto de mim com ele?


- Filha, tem um porco aqui na frente do Santander, peraí que vou te mandar uma foto! (transeunte ligando para filha e mandando foto pelo celular da escultura)

- Quando eu estou aqui, e vivo este momento lindo... (dona da banca de embutidos do mercado público, cantando e dançando com o porco para tirar uma foto com o mesmo)


Resultado da ação:



Como se pode observar pelos comentários, as interações foram muitas, de maneira geral o porco causou mais alegria do que repulsa, as pessoas apesar do estranhamento inicial, se sentiam de certa forma identificadas com o animal, o tratando de maneira carinhosa na grande maioria das situações.



Fazendo uso de uma capacidade incrível de dissociação. Generalizando, as pessoas ou vêem o porco “bonito” ou o porco “gostoso” como já foi lhes ofertada uma vez, talvez na infância, com desenho de porcos como animais  “bonitinhos”, esquecendo-se que nos serve brutalmente de alimento, ou pode sucitar críticas políticas, sociais entre tantas  outras conotações que podemos ter, limitando-se muitas vezes apenas numa leitura raza sobre o assunto.
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CONCLUSÃO


A partir da ação realizada na cidade, pode-se observar alguns aspectos bem curiosos em relação ao comportamento da sociedade. As diferentes reações que suscitou a escultura, traçam um perfil de pessoas que ainda conseguem perceber uma movimentação diferente, em meio de tanta poluição visual e informações que o centro da capital nos apresenta.


Durante a ação, muitas pessoas se sentiram a vontade para fotografar o porco de seus celulares, porém, nenhuma delas pediu para fazê-lo (mesmo quando estávamos próximos). Percebe-se aí a grande afinidade que se tem hoje com as imagens, parecendo-nos possível fotografar (registrar) tudo que nos é interessante, sem nos preocuparmos com direitos de imagem, ou quem produziu, etc. Tendência muito forte na área das artes, onde o artista torna-se cada vez mais um desconhecido, devido a massificação de informações principalmente via internet, sem preocupação com a autoria.



 O objeto conseguiu cativar diferentes tipos de transeuntes da região central: senhores que transitam pelo mercado público, executivos, varredores de rua, trabalhadores comerciais, crianças, etc. Em geral, as crianças são mais expontâneas, devido a não desconfiança, nos adultos de alguma forma notava-se uma resistência de aproximação e toque, por mais curiosos que estivessem, se sentiam de alguma forma “ameaçados”, por não entenderem de imediato o que estava acontecendo, gerando medo, e consequentemente o afastamento.



Outro fato que pode ser observado, é quanto a ingenuidade das pessoas. A simpatia do animal é tão mais forte que num primeiro momento a crítica que ele pode estar fazendo não é relevada. Ao pedir para fotografá-lo em alguns lugares públicos, as pessoas ao depararem-se com a escultura riam e permitiam sem maiores contestações.


Esta anestesia do pensar é um tanto preocupante, se entendermos como uma tendência do mundo contemporâneo, onde tudo ja “vem pronto” as idéias, as imagens, o que a princípio pode nos parecer muito confortável, sem nos darmos conta que muitas vezes por não questionarmos somos manipulados como fantoches, principalmente pelas áreas de interesse político e econômico. 


A grande parte dos transeuntes vinham com perguntas prontas em busca de respostas imediatas, como: “O que significa isso”? ou “Porque este porco esta com uma coroa?” A pergunta sempre parecia mais rápida do que o próprio questionamento e a busca por uma resposta, talvez devido a falta de contato com a arte contemporânea, a qual, costuma causar mais perguntas do que respostas, pelo menos num primeiro momento.



Outra associação foi referente à política, ja que a figura do porco ja foi bastante explorada para representar o governo, reforçada ainda pela coroa, associada diretamente ao rei, figura política.



Apesar das diferentes interações do público com a escultura, o riso foi sem dúvida a mais vigente, antes de qualquer questionamento, indagação ou coisa que o valha, o sorriso se fez presente na grande maioria das pessoas, até mesmo as que viam de longe, passando rapidamente sem se deter.



Enfim, o projeto : Porco Alegre, teve um resultado bastante satisfatório quanto a receptividade do público, originando dessa experiência um livro de artista com algumas fotos da ação, as quais aparecem reações observadas e ao mesmo tempo também sucitam o questionamento através de fotos nas situações exploradas.



Desse trabalho, fica a motivação para futuros desdobramentos através desse animal que tanto cativa e ao mesmo tempo indaga.
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