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Por Francieli Garlet 
 

A partir das 14h os artistas iniciam a movimentação pelo prédio, estudando 

possibilidades de locais para realizarem seus trabalhos. Após esta sondagem, reuniram-se 

numa das salas para uma conversa, onde cada artista ou coletivo se apresentou e expôs 

suas ideias de trabalho, bem como os locais cogitados durante a caminhada pelo prédio. 

Alguns artistas precisaram repensar o trabalho em função do espaço, esses desencaixes 

entre os projetos e os espaços onde serão realizados permitiram a criação de estratégias 

que resultam em modificações em trabalhos que já estavam prontos. 

Uma turma do Curso de Pedagogia que chegava ao local do evento para visitação 

presenciou esta conversa entre os artistas, e uma das obras que já estava acontecendo no 

mesmo espaço, a obra Dormentes Pulsantes do Coletivo (Des)esperar. 

Por volta das 16:15 Bianca Scliar deu início a uma oficina de performance, na qual 

participaram sete pessoas, sendo que três delas necessitaram se ausentar antes de seu 

término. A oficina teve duração de três horas e envolveu atividades corporais 

experimentadas dentro de uma sala e posteriormente fora dela e junto ao público. 

Aproximadamente às 17h os cinco integrantes do Coletivo (Des)esperar (Andressa 

Argenta, Fábio Purper Machado, Florence Endress, Francieli Garlet e Tamiris Vaz) 

seguiram em direção à Gare da Estação para organizar o espaço da performance coletiva 

Movimentos da Espera, colando folhetos com publicidades antigas  nas paredes da Gare 

que ficam de frente para os trilhos do trem. Esta preparação foi presenciada por pessoas 

que passavam pelo local em suas atividades cotidianas. No decorrer do dia e da noite os 

integrantes do coletivo ficaram atentos aos horários de passagem do trem, fixando um 

cartaz no prédio de ocupação, onde foram aos poucos sinalizando estes horários, a serem 

considerados para a realização da referida performance. 

Às 18h15 Mirieli Costa ainda está realizando sua performance Obra no lado 

externo do prédio. Rebeca Stumm, em uma das salas com ajuda de quatro pessoas, 

trabalha na montagem das caixas para a performance Trem. 
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Às 18h45 o Coletivo (Des)esperar realiza em uma das salas do prédio a primeira 

tiragem com estêncil da obra Linhas de Fuga, no momento começa a chover e a sala 

ocupada, que apresenta uma fratura no teto, começa a ser invadida pela chuva, o que 

contribuiu para uma poética diferenciada nos registros em fotografia e vídeo produzidos 

no momento. Foram realizadas duas cópias a partir deste estêncil na mesma sala. 

 

Encontro – História  

O encontro contou com a presença dos convidados Prof. Dr. Caryl Lopes - UFSM 

(História da Arquitetura, Urbanismo e Patrimônio Cultural) e a professora Ms. Vani 

Foletto - UFSM (Arquitetura, Patrimônio e Arte em Santa Maria). Estavam presentes 

também a Secretária da Cultura da prefeitura municipal de Santa Maria, Sra. Iara Druzian, 

os artistas participantes do evento, uma turma do Curso de Pedagogia da UFSM, entre 

outros. 

O que norteou a conversa foram questões históricas ligadas ao espaço que 

estamos ocupando e seu entorno. O Prof. Dr. Caryl, cujas pesquisas envolvem a história 

de Santa Maria desde o surgimento da ferrovia até 1920, conta que quando a ferrovia 

chega a Santa Maria, encontra um lugar campestre, composto por fazendas e 

principalmente Laranjais. Com a transferência dos escritórios administrativos da ferrovia 

para Santa Maria a cidade começa a crescer. Com a acolhida às famílias das pessoas que 

trabalhavam nestes escritórios administrativos, é construída a Vila Belga, com casas 

construídas em alvenaria (parte externa) e madeira (parte interna). As divisões internas, 

de madeira, eram adaptáveis às famílias, que poderiam no seu interior configurar os 

espaços conforme suas necessidades. 

Todos os viajantes do trem passavam por Santa Maria, isso contribuiu para a 

construção de hotéis, para que as pessoas tivessem onde passar a noite, e do Teatro 

Treze de Maio, local em que podiam se divertir na sua estada em Santa Maria. Este 

funcionamento das coisas se deu até por volta da década de 1960, quando o crescente 

interesse econômico pelo transporte rodoviário fez com que a ferrovia gradativamente 

perdesse sua força. 


