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Resumo  
Conferimos in loco as quatro obras na fronteira do Rio Grande do Sul, 

“instaladas como forma de garantir a visitação irrestrita do público”, que o Itaú 

Cultural patrocinou e doou a “comunidades afastadas dos grandes pólos cultu-

rais”. Investigamos como os trabalhos foram concebidos, verificando os 

documentos gerados em 1999-2000, a publicação Fronteiras (2005) e outras, 

mantendo contato com os artistas e envolvidos no projeto, o primeiro com ca-

racterísticas de “land art” do Brasil.  

Palavras chave: Arte pública. Fronteira. Escultura na paisagem. 
 
Abstract 

We checked in loco four works at the frontier of Rio Grande do Sul state, 

“installed in order to guarantee public visitation without restrictions”. They were 

sponsored and donated by Itaú Cultural to “communities far from big cultural 

centers”. We investigated how the works were conceived, verifying the docu-

ments from 1999-2000, the publication Fronteiras (2005) and others, in contact 

with the artists and people involved in the project, the first to have characteris-

tics of “land art” in Brazil.  

Key words: Public art. Border. Sculpture in the landscape. 

 
 
O projeto Fronteiras 

A pesquisa teve por objetivo investigar as origens dos processos de cri-

ação das obras do projeto Fronteiras (Itaú Cultural, 2000), localizadas no Rio 

Grande do Sul, e do próprio processo que culminou na elaboração institucional 

do projeto, do qual sobraram poucos registros que identifiquem as suas ori-

1 Doutorando em Artes Visuais Professor UFRGS. 
2 Doutor em Ciências/ Aluno Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. 
3 Doutor em Ciências/ Aluno Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre. 
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gens. Podemos afirmar que o Itaú Cultural decidiu comemorar os “500 anos do 

Brasil” com uma série de iniciativas. Entre elas, comissionou trabalhos de artis-

tas de trajetória estabelecida, que escolheriam lugares na fronteira do país para 

os quais criariam suas obras. Mais tarde, entretanto, o foco da comemoração 

foi alterado para o Mercosul e os artistas tiveram que adaptar seus planos, es-

colhendo locais na fronteira sul. 

Foi necessária verdadeira cruzada para visitar as quatro instalações na 

fronteira do RS,4 embora aparentemente as dificuldades ficariam restritas ao 

enfrentamento do longo circuito, 2300 km de estrada desde Porto Alegre. O 

projeto Fronteiras visava “cobrir a maior área possível”, “evitando concentração 

excessiva de obras em uma ou outra região”.5

O estudo teve por base a análise de textos e documentos esparsos em 

poder do Itaú Cultural (sede administrativa em São Paulo), no livro oficial do 

projeto, em publicações dos artistas envolvidos e outros meios (Internet, notí-

cias). O que no Itaú Cultural foi encontrado como documentos eram apenas 

relatórios para veiculação na mídia, resquícios formais, insossos... (percebeu-

se que muitos registros importantes se apagaram em mudança de administra-

ção/direção da instituição). 

 A despeito de serem doadas às 

cidades “como forma de garantir a visitação irrestrita do público”, verificamos 

que nas próprias comunidades as obras permanecem desconhecidas. Para 

chegar até elas tivemos que investigar sua concepção e imaginar as possibili-

dades técnicas de executá-las. 

Os contatos de produção com os artistas foram burocráticos, por meio 

de produtores do Itaú Cultural e contratados, em diferentes localidades, os 

quais seguiram desconectados entre si. O mesmo em relação aos contatos 

com as prefeituras que ganharam as obras. Dos planos dos artistas, restaram 

mínimos resquícios, reprografias de alguns esboços, fotografias. Estes elemen-

tos serviram de base para a elaboração – tardia – do livro Fronteiras, 

coordenado por Sonia Salzstein, apresentado como tendo foco no Mercosul, 

e lançado, timidamente, em 2005. Os relatos da experiência dos artistas estão 

publicados como entrevistas, faltando apenas a de Artur Barrio. Em mensagens 

4 Ver ALVES, José Francisco; LIVI, Rogério & LIVI, Silvia. No Limite. In As Partes, Porto Alegre, n° 
4, out. 2010, p. 20-23. 
5 Instituto Itaú Cultural, texto de abertura em SALZSTEIN, Sonia. Fronteiras, São Paulo: Itaú 
Cultural, 2005. 
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por e-mail, Barrio afirmou que naquela ocasião entregou à coordenadora mate-

rial referente à sua obra Três livros e meio. Detalhes das anotações e fotos das 

pedras (os livros), com suas coordenadas, foram ilustrados em Fronteiras. 

Nada consta no livro Fronteiras quanto a curador, coordenador geral ou 

organizador do projeto. Porém, Ricardo Ribenboim, representando o Itaú Cultu-

ral, assina o texto Instituições Culturais e o Mercosul no livro Fronteiras 

Culturais (2000),6 onde comenta se ter voltado sobre a questão das fronteiras. 

Seu nome também aparece na imprensa,7

 

 como diretor do Itaú Cultural, onde 

menciona: “a idéia do projeto é propor uma integração com um público que es-

tá fora do núcleo de produção artística do país e que poderá criar um circuito 

artístico cultural”. Na placa de identificação da obra de Nelson Felix (em Uru-

guaiana, 1999), Ribenboim figura como Diretor Superintendente do Itaú 

Cultural.            

As obras – localização 
Foram realizadas nove obras pelo projeto, entre 1999 e 2001, uma em 

Itapiranga e duas em Laguna (limite sul do tratado de Tordesilhas), cidades de 

Santa Catarina, e uma em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Quatro foram colo-

cadas em cinco municípios do Rio Grande do Sul. Um dos trabalhos não foi 

realizado em localidade específica.  

José Resende criou O evanescente, uma moeda virtual para os países 

do acordo econômico Mercosul. Foram cunhadas sete mil moedas de bronze, 

“tendo, em uma das faces, o título em letra manuscrita e, na outra, o mapa do 

Brasil, com a indicação das capitais dos países do Mercosul [...]”.8  Há uma 

moeda incrustada na capa do livro Fronteiras. Segundo o artista, sua “posição 

foi criar uma moeda exatamente por achar a circulação mais realista do que a 

permanência [...]. Pois sendo um Banco, seguramente mais hábeis ao cuidar 

da circulação de valores do que a estabilidade dos patrimônios, evidentemente 

por obterem mais lucros assim [...]”.9

 

 

 

6 MARTINS, Maria Helena (Coord.) Fronteiras Culturais (Brasil-Uruguai-Argentina), São Paulo: 
Ateliê Editorial, 2002, p. 168. 
7 Reportagem de Juliana Monachesi, Folha de São Paulo, 26 nov. 1999, Ilustrada.   
8 SALZSTEIN, Sonia. Fronteiras, São Paulo: Itaú Cultural, 2005, p.146. 
9  José Resende, e-mail para José Francisco Alves [18 nov. 2010]. 
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BARRA DO QUARAÍ 

Minuano, obra de Nuno Ramos, é formada por cinco blocos de mármo-

re, cada um com cerca de 3 m de altura, distribuídos em área de cerca de 5000 

m2. Foi concluída em agosto de 2000, numa fazenda a 22 km de Barra do Qua-

raí, fronteira com o Uruguai e a Argentina. Em cada bloco foi incrustado um 

espelho. Para a crítica Sonia Salzstein, esses espelhos são “espécies de jane-

la, que fazem com que os blocos se reflitam mutuamente e expandam a 

paisagem para muito além do ambiente físico [...]”.10

Em consulta por telefone, Nuno Ramos não soube explicar a localização 

da obra, por meio de endereço ou similar, apontando que a Prefeitura de Barra 

do Quaraí poderia dar coordenadas mais exatas. Ele também descreveu o local 

de Minuano como uma estância isolada e de difícil acesso. Nuno raramente 

expõe ou fornece, mesmo para quem vai escrever sobre elas, os esboços de 

suas obras, as quais costumam ser muito elaboradas. Em lugar disso, costuma 

teorizar em forma de literatura, criando textos poéticos. Buscamos pistas em 

texto de Nuno, tentando desvendar a posição das cinco pedras de mármore. 
Ele considera que: “toda a exaustão de produzir o trabalho deve estar apagada, 

como se ele tivesse nascido lá. Quanto maior o hiato entre a montagem e o 

trabalho finalizado, melhor. A obra deve arrastar tudo consigo – a intenção, a 

ideia, o esboço, o livro de anotações, a biografia do artista e sua própria mon-

tagem”.

  

11

10   SALZSTEIN, Sonia. Fronteiras, São Paulo: Itaú Cultural, 2005, p. 190. 

 Tal atitude, sem dúvida, pode deixar às cegas os pesquisadores de 

Crítica Genética”. Mais ainda que esses escritos literários e os próprios relatos 

são, por si, um trabalho artístico com muita imaginação e pouco enraizamento 

nos elementos materiais com que se defrontou. Pudemos constatar esse des-

colamento em relação ao local que descreveu, muito isolado e a partir do qual 

se poderia ver, ao longe, Uruguai e Argentina. Mas, para tal seria necessário 

abstrair todos os obstáculos: matos, prédios e elevações do terreno, os quais 

nos impedem completamente de ver, muito distantes, do outro lado do rio, a 

Argentina e o Uruguai. Entretanto, essa situação geográfica foi a pista que en-

caminhou a identificação de Minuano. Comparando as imagens de satélite com 

11 Nuno Ramos, em Ensaio Geral, 2007, p. 222. Texto Minuano (diário de um trabalho), 
originalmente publicado em Psicanálise, arte e estéticas de subjetivação (Rio de Janeiro: 
Imago, 2002), organização de Giovanna Bartucci. 
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as fotos publicadas, reconhecemos o alinhamento de árvores de uma alameda, 

lagos e açudes e vimos cinco pontinhos brilhantes – os mármores.                    

Após 10 anos, Minuano encontra-se em boas condições, apesar de a-

bandonada no local, e tem seus espelhos intactos. Porém, um dos blocos 

simplesmente tombou, em razão da intempérie não encontrar o solo preparado 

para cada bloco repousar (deveriam existir bases ocultas de concreto, ou simi-

lar). 

 
URUGUAIANA 
 

Mesa, obra de Nelson Félix, consiste em uma chapa de aço anti-

corrosivo, com 51 metros de comprimento, sustentada por uma estrutura provi-

sória de toras de eucalipto, e onze mudas de figueira plantadas em cada lado 

da chapa. A intenção do artista é que os troncos das figueiras, ao crescer, ve-

nham a “morder” a borda do aço e ergam, aos poucos, a imensa e pesadíssima 

chapa. 

A elaboração dos projetos de Nelson Félix tem exaustivo estudo por 

meios de esboços, desenhos, anotações, coordenadas e rabiscos sobre ma-

pas. Além de verdadeiras obras em si, os esboços ajudam a elucidar o 

processo de criação do artista. 

Nelson Felix iria colocar sua obra no paralelo 10°, “seja lá onde isso for”. 

Assim, quando chegou à região, tinha a escultura na cabeça. Ao saber que o 

projeto se ateve à fronteira sul e que deveria eleger um novo local, escolheu o 

paralelo 30°: “sabia que esse paralelo cruzava o pampa, que passava por Porto 

Alegre, mas não sabia onde ele desembocaria quando alcançasse a fronteira”.  

Ele afirma que “eleger de modo arbitrário um paralelo qualquer me permitiu 

definir o lugar sem ter que tomá-lo como um a priori do trabalho” 

O artista diz que tenta sempre “chutar o balde”. Negou-se a adaptar sua 

obra à paisagem onde iria colocá-la: “acredito ter eliminado assim esse pro-

blema de composição“... “de relacioná-lo a uma paisagem determinada”, pois 

“essa relação tópica com o lugar sempre solicita uma atitude compositiva”.12

Mesa dá a impressão de ser um trabalho in situ, embora sequer tenha fi-

cado exatamente no paralelo programado, junto da fronteira. O proprietário da 

 

12 Entrevista de Nelson Felix a Sonia Salzstein, Fronteiras, São Paulo: Itaú Cultural, 2005, p. 
169. 
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terra se recusou a receber a obra. O trabalho foi situado no campus da Univer-

sidade Federal do Pampa (antigo campus da PUC-RS), em área rural de 

Uruguaiana. Junto, uma placa do Itaú Cultural o identifica como “parte do Proje-

to Fronteiras, que pretende favorecer a integração cultural entre os países do 

Mercosul”. Mesa fica em um terreno contíguo à estrada BR 470, de onde se 

percebem as árvores. Nelson afirmou: “fiquei meio chateado que não fosse um 

terreno mais ermo, mas pensei: o acaso também faz parte do trabalho”. 

Na verdade, limitações técnicas dificultavam que essa e as demais obras 

fossem colocadas em locais muito remotos, por terem expressivo tamanho e 

peso, exigindo maquinário pesado para serem transportadas e instaladas. Mas 

a descrição que os artistas fizeram dos locais, que em suas cogitações deveri-

am ser remotos, sempre dava a impressão que realmente eram muito 

afastados. Os artistas plásticos incorporam desejos e fantasias em suas narra-

tivas e criam seus textos com a mesma licença poética que exercitam ao gerar 

suas obras de artes plásticas.  Apenas os projetos técnicos que são entregues 

às empresas têm que manter o necessário rigor. 

Mesa é uma obra em permanente transformação, exigindo cuidado fre-

qüente para que as árvores se desenvolvam conforme a idéia do artista. 

Nestes anos iniciais, a obra ainda está por ser constituída. O próprio artista 

previa que os primeiros indícios da concretização de sua idéia ocorreriam após 

uns 12 anos, quando os troncos tocariam a lateral da chapa e iniciariam o pro-

cesso de envolvê-la. O auge da obra está previsto para o próximo século, 

quando imensas figueiras estariam emaranhadas com a longa chapa de ferro e 

a teriam distorcido pela pressão.  

Nossa expectativa quanto a essa obra era, justificadamente, bastante 

grande. As figueiras estão protegidas do gado por uma cerca. Dentro do cerca-

do, árvores nativas começam a se desenvolver, prejudicando o crescimento 

das figueiras mais próximas. Para manter o equilíbrio no tamanho das figueiras 

nos dois lados e o balanço de forças sobre a chapa, essas árvores deveriam 

ser eliminadas. Mas não é esse o pensamento do artista, a quem consultamos 

pessoalmente, após lhe descrever a situação. Ele deseja que a natureza conti-

nue livremente sua intervenção. 
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CHUÍ E SANTA VITÓRIA DO PALMAR 
 

Três livros e meio é a obra de Artur Barrio, um artista em cujos traba-

lhos o processo entrelaça ideia, esboço, realização, efemeridade; tudo se funde 

numa coisa só: nada ou muito pouco permanece. Ele afirma que não pretende 

gerar um objeto artístico perene, pintura ou escultura, nem mesmo instalação 

ou performance, em que resquícios físicos do evento seriam validados como 

objeto artístico. As sobras de seu trabalho são esparsas e ele costuma usar 

materiais de fácil dispersão e putrefação, como pó de café, carne e excremen-

tos, pouco afeitos a serem conservados. 

O projeto Fronteiras, porém, era uma situação peculiar. Em janeiro de 

1999, Barrio viajou para o extremo sul com os cadernos de sempre, onde es-

creveu seu plano inicial. Nas anotações lemos: “no Chuí não há pedras”. Em 

página13 escreve: 3 ½ e o esboço do projeto: quatro pedras diferentes (basalto, 

granito, ardósia e mármore), de altura aproximada 50 cm e base retangular 165 

x 175 cm. Os elementos a distribuir em locais característicos (arrozal, descam-

pado, cidade e no mar) teriam o significado de “livros” e seriam entalhados 

“com textos ou frases a escolher [...]”.  A pedra submersa no mar (a ½ pedra) 

seria “ALGO QUE NUNCA EXISTIU, QUE PASSA A EXISTIR E QUE NUNCA 

MAIS EXISTIRÁ, e que será visualizado, ou não, unicamente através do regis-

tro.”14

Em 1999, portanto, Barrio propunha uma instalação permanente com 

materiais tradicionais, a serem obtidos, por compra, longe da área onde iria 

atuar. Os textos gravados nos “livros” caracterizam esculturas. Um plano com-

pletamente avesso ao sistema usual do artista.  

 

Embora incorpore pedras e outros materiais resistentes nos trabalhos, 

que ele denomina “situações”, esses elementos têm caráter provisório. No re-

gistro da obra “4 pedras” (em Algarve, Portugal),  as pedras não tem formato 

específico e são usadas de modo precário.15

13 Apenas o núcleo da página aparece na ilustração do livro Fronteiras, mas inferimos que ela 
resultou de organizar e resumir (passar a limpo) escritos iguais, esparsos e rabiscados, que 
vimos em várias ilustrações. 

 Possivelmente foram encontradas 

nas proximidades e logo deixadas de lado.  

14 Essa afirmativa também aparece em “cadernos”, correspondentes a outras obras. 
15 Blog do artista, <http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com/> [4 de janeiro de 1999]. 
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Barrio retornou ao Chuí em janeiro de 2000. Em algum momento encon-

trou, a céu aberto, próximo de Santa Vitória, “UM DEPÓSITO CAÓTICO DE 

PEDRAS TRAZIDAS DO URUGUAI HÁ UNS 10 ANOS [...] é o que há”. Em 

outra página “Chuí 11.01.2000, SOL FORTÍSSIMO” escreve: “formam um con-

junto de blocos compactos (de livros de pedra) daí denominados de 

BIBLIOTECA DE PEDRA, situados na latitude e longitude [...]”. Ressalta a leitu-

ra geológica “conta a história do planeta TERRA”. 

Os enormes blocos de granito vieram do Uruguai em circunstâncias dú-

bias (contrabando – de armas?) e de fonte misteriosa (sobras de um forte 

antigo?).  Embora essas explicações (para Barrio e para nós) fossem pouco 

plausíveis, as pedras vieram a calhar para o artista, que pode retomar seu pro-

cedimento de usar o que está à mão, sem custos adicionais.  As pedras tinham 

sulcos paralelos, resultantes do processo de corte, que reforçavam a imagem 

de livro. 

Nada necessitou ser esculpido; bastava a seleção adequada: um grupo 

de pedras sobrepostas (em praça), uma pedra menor em forma de cunha (em 

terreno baldio da Prefeitura do Chuí); outra, mais baixa (em um bosque de pi-

nus) e um paralelepípedo bastante regular (na foz do arroio Chuí), essas duas 

em Barra do Chuí, no município de Santa Vitoria do Palmar. A empreitada de 

transportá-las e colocá-las deve ter usado um caminhão munk. Colocar uma 

delas no mar uma façanha que, se realmente foi executada (certamente não na 

profundidade escrita no caderno, 40 m), não deixou registro.  

Os esboços, documentos e escritos de Barrio, os quais, às vezes, são a 

própria obra, ao invés de orientar a compreensão, mais confundem do que elu-

cidam. Isto é, obviamente, intencional. 

Três livros e meio não pode ser vista como um todo, literalmente, por ser 

um conjunto de 4 ou 5 livros isolados. Conforme Sonia Salzstein, “Três livros e 

meio” consistiu na AÇÃO - instalação de “cinco blocos de granito”, um deles 

“lançado no mar”. Ainda assim, essa inusitada obra dentro da produção de Bar-

rio – esculturas permanentes de granito – é um convite à busca, ao encontro 

das paisagens, a pensar na formação das pedras, confrontando páginas de 

livros com as camadas da Terra, em referência geológica. 

Localizar essas peças foi uma aventura, verdadeira gincana. A dita pe-

dra “lançada no mar” figura também no imaginário local; porém, ninguém da 
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prefeitura de Chuí, na época da epopeia, afirma ter realmente testemunhado a 

ação; apenas ouvimos comentários céticos. O artista, por sua vez, não confir-

ma nem desconfirma o ato.  

O livro em forma de cunha está irreconhecível, desvirado e semi-

enterrado num valão. A peça de maior “visibilidade” está colocada em local es-

tratégico, próximo ao farol de Barra do Chuí. Coincidência, ao lado dessa peça 

de Artur Barrio a senhora Dilma Rousseff abriu sua série de programas de TV, 

da campanha eleitoral que a levou ao Palácio do Planalto... não por referência 

à obra, mas pelo local estratégico em que ela se encontra.  
 
LIVRAMENTO 
 

Aleph, a escultura criada por Ângelo Venosa, consiste numa espécie 

de labirinto de forma circular, de aproximadamente 1200 m2 de área, construí-

do com pedra grés, uma rocha sedimentar comum no RS. Os muros dessa 

estrutura atingiram de 45 a 65 cm de altura. Foi instalada em 1999, junto ao 

açude do Parque Municipal do Batuva, em Santa’Ana do Livramento, fronteira 

do Brasil com o Uruguai. Para Sonia Salzstein, o trabalho “permite uma vista 

panorâmica da região e incita o observador a um duplo movimento de rotação: 

em torno do próprio corpo, de modo a apreender integralmente a paisagem, e 

das linhas internas e externas do ‘labirinto’.” 16

Essa obra parte de um desenho do artista, um labirinto com forma seme-

lhante, visto de cima, a uma impressão digital. Assim, ainda conforme Sonia 

Salzstein, “pode se dizer que se origina como uma experiência de espacializa-

ção mental, antes de se tornar uma marcação concreta na superfície do 

terreno”.

 

17

A fim de conferir a obra in loco, acabamos por “descobrir” que a escultu-

ra não mais existia. Segundo a direção do Parque do Batuva, ela teria sido 

vítima de paulatino vandalismo, uma vez que o local não é cercado. Também 

não é vigiado, à noite. Para nós, ela foi “desmontada”, por volta de 2004-2006, 

por medidas administrativas... Sem dúvida, um fato espantoso; principalmente, 

um choque tremendo para o artista, que desconhecia o sumiço da obra...  

  

16 Salzstein, Sonia. Fronteiras, São Paulo: Itaú Cultural, 2005, p. 35. 
17 Idem. 
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Confirmamos o completo desaparecimento da obra no Batuva, em pre-

sença do administrador do parque, que atribuiu o fato à ação de moradores da 

vizinhança. Saímos indignados, cheios de perguntas sem resposta, que dese-

jamos partilhar, em busca de subsídios que possam dar maior longevidade aos 

trabalhos de arte pública contemporânea. Que teria causado tão intensa ativi-

dade, retirando um volume enorme, que estava cimentado na forma de um 

labirinto? Que uso foi dado aos fragmentos, material corriqueiro (pedra grés), 

que se encontra aflorando no próprio local?  Como isso passou desapercebido, 

visto que se mantém um zelador no local? Teria havido algum registro na im-

prensa? Compartilhamos com o artista sentimentos de incredulidade e 

desolação. 

Possivelmente, nesse momento, a própria instituição comissionadora 

desconhece o fato. Tendo doado a obra de arte, o Itaú Cultural certamente 

considera sua responsabilidade encerrada ao finalizar a execução. Os municí-

pios envolvidos, por sua vez, parecem ignorar que receberam a doação e que 

são responsáveis pela obra. 

 
Comparando os relatos com os fatos 

A literatura permite qualquer tipo de fantasia. Criações em escultura 

também podem ser esboçadas, com bastante liberdade, em cadernos de artis-

ta. A execução das obras, porém, impõe limites, em especial se tiver que 

sobreviver no espaço público.  

Nossa experiência na área nos fez inferir que a posição longínqua e 

pouco acessível que os artistas relataram não era compatível com as dificulda-

des impostas para transportar e instalar enormes blocos de pedra ou grandes 

placas de metal. Nos mapas, seguimos estradas e caminhos consolidados, 

confrontando os padrões revelados pelas paisagens virtuais com as fotografias 

das obras. Só dessa maneira puderam ser localizadas. Constatamos, então, 

que os artistas criam seus relatos com a mesma liberdade que os literatos, 

sendo possível que relembrem mais intensamente seus esboços iniciais, antes 

de enfrentar as restrições impostas pelos limites materiais e de orçamento. 
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Nuno Ramos, Minuano - Quatro dos cinco mármores com espelhos incrustados. 
 
 
 

 
 

Nelson Felix, Mesa - Os troncos das árvores começam a tocar a longa chapa, que está eleva-
da acima do terreno. 
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Barrio, Três livros e meio – A pedra retangular com sulcos compõe com a amplidão da paisa-
gem na barra do Chuí. 
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