
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(  X  )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ESPAÇO PERMANENTE DE PRODUÇÃO EM ARTES VISUAIS E A PRODUÇÃO 

EM ESCULTURA  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo tecer reflexões a respeito do gesto no processo de criação em 

escultura, na perspectiva da Arte Contemporânea. A pesquisa foi desenvolvida de acordo com o método em 

poéticas visuais, que segundo Sandra Rey mapeia o processo de criação e estabelece relações com a teoria e com 

a produção contemporânea de artes visuais. Neste sentido, primeiramente buscamos conceituar o gesto a partir 

da teoria de Giorgio Agamben e em seguida, em uma tentativa de aproximação, procuramos compreendê-lo 

como conceito operatório possível de ser manipulado em produções de Artes Visuais. Como resultado, foram 

analisadas duas series de esculturas, realizadas no ano de 2017. A produção apresentada dialoga principalmente 

com a obra dos artistas: Amilcar de Castro e Paulo Monteiro. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Espaço permanente de produção em artes visuais. 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto atende os acadêmicos do curso de artes visuais da UEPG, egressos e 

alunos de outros cursos e a comunidade. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 
1 bolsista PROEX; UEPG; Licenciatura em artes visuais; xcefpx@gmail.com. 
2 Orientador de pesquisa no projeto de extensão: Espaço Permanente de Produção em Artes Visuais; UEPG; 

Licenciatura em Artes Visuais; torresrenato@yahoo.com. 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto está localizado na sala 58, do departamento de Artes na Central de Salas, 

no Campus de Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

     A partir do trabalho prático em artes visuais desenvolvido no projeto de extensão, 

procurou se realizar reflexões teóricos e práticas a respeito de processos criativos na escultura. 

OBJETIVOS 

Proporcionar ao extensionista uma oportunidade de produção e reflexão em artes 

visuais, fora das disciplinas do curso de Artes Visuais, possibilitando assim a pesquisa em arte 

a partir do trabalho prático ao trabalho teórico. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com o método em poéticas visuais, que 

segundo Sandra Rey (1996) mapeia o processo de criação e estabelece relações com a teoria e 

com a produção contemporânea de artes visuais. 

RESULTADOS 

A partir de reflexões a respeito do gesto no processo de criação em escultura, 

procura se de certo modo conceituar o gesto. O autor Agamben (2008, p. 13), aponta que o 

gesto é “a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal”, com essa 

afirmação podemos assim caracterizar o gesto como algo que está entre o fazer e o agir. Desse 

modo, não se produz nem age o gesto, suporta uma comunicabilidade que está intrínseca ao 

ser, ou seja, a comunicação de uma potência exibida por um meio chamado de gesto. 

O gesto como uma medialidade apontado por Agamben (2008), em meu trabalho 

em escultura assume uma postura de operação, de um procedimento entre o meu corpo e a 

matéria. Resultantes do trabalho em ateliê surgiram em meu trabalho pequenos blocos de 

argila que registraram uma ação manual, seja o amassar, empurrar, torcer ou arremessar. São 

tímidos, pois são esculturas de parede. Essas peças são resultadas da ação da mão sobre um 

pequeno bloco de argila, nas quais ficam registradas as marcas dos dedos, da palma da mão e 
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vestígios de arremessos, onde foi concretizado um impulso da vontade de gerar formas 

derivadas de impactos (Figura 01). 

Figura 01 – Sem título (Serie ações manuais) 

 
FERRO, Carlos. Sem título (Serie ações manuais). Cerâmica. 2017. Dimensões variadas. 

 

Desse modo, penso que esses trabalhos em cerâmica não apenas afirmam um gesto 

revelado sobre a matéria, mas também a potência geradora da criação do corpo no ato de 

fazer, mesmo sem conhecimentos escultóricos ou domínios específicos, a pulsão do fazer que 

é humano.   

Em meus trabalhos, a transição dos relevos em cerâmica para o espaço aconteceu 

por meio de blocos de argila. Desdobrando a ação das mãos sobre os relevos, passei a utilizar 

golpes corporais em blocos de argila, gravando assim um gesto mais violento sobre a matéria 

(Figura 02). Nesse âmbito de discussão de uma ação gestual sobre os materiais, os artistas 

brasileiros Amilcar de Castro e Paulo Monteiro, contribuem para as reflexões a respeito da 

ação no processo de criação de esculturas advindas de um gesto/ação. 

 

Figura 02 – Kick e Heel. 

 
FERRO, Carlos. Trabalhos em argila, a esquerda “Kick” e “Heel”, ambos de 2017. Dimensões variadas. 
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O gesto/ação registrado na argila, ainda cru, pode ser considerado como um trauma 

lacaniano3, da dependência do sujeito ao significante, muitas vezes repetitivo, como um ciclo 

compulsório de ações do corpo. Esse gesto é pulsão criativa por meio das mãos, que 

demonstram uma fisicalidade impositiva. O valor traumático de um acontecimento sobre 

variáveis e consequências imprevisíveis. Ainda sobre o trauma lacaniano, Barros (2015, p 2) 

afirma: “o conceito de traumatismo inclui não só o acontecimento, mas também os seus 

efeitos, o que faz com que o valor traumático de um acontecimento só possa ser situado a 

posteriori, a partir das operações que ele convoca”. Pensando sobre essas esculturas em barro 

cru, o trauma aqui é um gesto, uma ação corpórea que tem consequências tanto no corpo 

físico e na matéria. 

Ocorreu um desdobramento no trabalho ao adicionar um objeto como meio para a 

ação. Nesse caso nos trabalhos abaixo (figura 03), o objeto foi um bloco de cimento, 

normalmente utilizado na construção civil. A ação corporal foi à mesma, o arremessar, não 

mais o registro do meu corpo, mas do arremesso do bloco sobre uma massa de argila onde tal 

acontecimento ficou registrado pela forma do objeto. Desse modo não existe a possibilidade 

de controlar o resultado, apenas fico atento ao que a matéria me devolve após receber o 

impacto do material. 

 

Figura 03 – Serie pressão 

 
FERRO, Carlos. Serie pressão. Argila. 2017. Dimensões variadas. 

 

 
Para Lacan o trauma está ligado à língua do sujeito, ele se refere a outro tipo de generalização do trauma, o do 

impacto das palavras escutadas, das frases pronunciadas que incidem sobre o corpo sem que tenha sido possível 

naquele momento lhe atribuir um sentido (BARROS, 2015). 
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A peça é resultante de um gesto construtivo que considero contraditório, pois para 

que a peça fique pronta, a ação do corpo sobre a matéria muitas vezes destrói, seja devido ao 

objeto arremessado ou a alteração da matéria receptora.  Essa dualidade do gesto é causada 

por um princípio que norteia a ação: o registro da ação, um índice do trauma que aconteceu. 

Uma mesma ação que estamos considerando como gesto, foi investigado a cada novo 

material, a cada situação, ainda que a escala desses trabalhos seja reduzida, não passando de 

60 cm2, tenho certo controle sobre os materiais, quase como se conseguisse abraça-las 

fortemente e não as soltar, tornando obra parte de meu corpo, parte de minha existência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essas experimentações apresentadas no corpo do texto onde a matéria que as constitui 

é primordialmente o barro, foram importantes para suscitar uma necessidade de registro de 

meus gestos, do meu corpo, em um ato de enfrentamento onde apenas meu corpo e eu 

vivemos, uma experiência, que após o ato ficou apenas o registro impregnado na matéria. 

 A partir das reflexões em torno dos teóricos a respeito do gesto, e agora com o 

distanciamento de dois anos da produção dessas peças em argila, a postura que assumi nesses 

trabalhos é de que o gesto se apresente como o gesto e não como significante de algo. Após 

estas series a partir da argila, explorei novos materiais como o metal e a fibra de vidro, 

partindo da mesma premissa, da qual meu gesto ataca a matéria, o gesto como meio entre eu e 

o mundo. 

Essa pesquisa fora desenvolvida, a partir de atividade extensionista, desse modo o 

projeto de extensão torna se importante para a formação do artista e do professor, pois o 

estimulo ao trabalho prático em artes plásticas, alia pesquisas teóricas e práticas com 

experiências de ensino aprendizagem em situações de atelier, em oficinas ou em sala se aula. 

A partir do projeto surgiram possibilidades de exposições individuais e coletivas em cidades 

diferentes, como Castro e Guarapuava, além das exposições também fora disponibilizado 

novas possibilidades para o ambiente de ensino aprendizagem em artes visuais, como oficinas 

de gravuras para alunos do CENSE4.  
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