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O evento internacional Arte#ocupaSM teve performances, instalações, vídeos e 

pinturas, a maioria delas se transformando em sua duração. Esse processo de 

transformação foi, pelo menos para o grande número de estudantes presentes, a 

oportunidade de ver, discutir, refletir sobre os vários modos e meios em que a arte se 

manifesta.   

Entre os pontos fortes do evento estiveram os Encontros, que consistiram em rodas 

de conversa com temas pré-definidos, realizados, durante quatro dias, a partir das 19 

horas. Todos acabaram se estendendo um pouco além do combinado, devido à riqueza 

de informações trazidas pelos debatedores e também à participação do público, que 

aproveitou cada informação, cada questionamento, como um acréscimo à sua bagagem 

cultural, social e histórica. 

O primeiro Encontro ocorreu dia 29 de maio de 2012, com a presença dos 

pesquisadores Prof. Dr. Caryl Lopes (Arquitetura UFSM) e Profa. Ms. Vani Foletto (Artes 

Visuais UFSM). Entre os participantes estavam estudantes, artistas, professores e a 

Secretária da Cultura de Santa Maria, Sra. Iara Druzian. O tema da noite era história, 

política e arquitetura da Vila Belga e Viação férrea. No dia 30 ocorreu a segunda noite de 

Encontros, tendo como tema o patrimônio histórico. Contou como debatedores o Prof. 

Dr. João Rodolpho Amaral Flores (Ciências Sociais UFSM, Pró-Reitor de Extensão UFSM), e 

a Arquiteta e Urbanista Sheila Comiran (AHTURR Santa Maria). 

O terceiro Encontro foi no dia 31 de maio, e o assunto debatido foi as relações da 

arte com o espaço público, o efêmero, o monumento e a web. Os convidados especiais 

foram a Arquiteta e urbanista Priscila Quesada (TKCSA), a Artista Dra. Bianca Scliar e o 

Prof. Dr. Hermes Renato Hildebrand (Unicamp-SP). O último dia de Encontros, tendo 

como assunto ocupações, foi 1º de junho, com a participação do colombiano Dario 

Vargas, mestrando da USP-SP, do curador também colombiano Santiago Rueda e da 

Profa. Dra. Helga Corrêa (UFSM).  

Em todas as noites, os questionamentos propostos pelos participantes e o alto nível 

de conhecimento demonstrado pelos debatedores proporcionaram grande interação 

entre eles e bons encaminhamentos aos assuntos abordados. 


