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CACTO: CAPTADOR DE SIGNOS E LUGAR DE TRANSIÇÃO 
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Resumo: O presente artigo aborda a temática do Cacto como elemento investigativo da 

pesquisa em artes visuais. Este ser – espécie de planta – é retirado de seu contexto habitual e 

original, sendo levado ao âmbito das poéticas da arte. Sua imagem captada é transposta como 

signo e sua transição ocorre através do deslocamento de sentido. O cacto dotado significações 

possibilita uma multiplicidade de percepções. A expressão poética suscita o desenvolvimento 

de fenômenos na contemporaneidade firmando-se como sinal comunicativo. A discussão da 

expressão pelo signo do cacto torna-se o objetivo para explicar a possibilidade de distintas 

experiências – sensível e estética – na esfera da arte contemporânea. 
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A conversão em imagem o arranca de seu espaço natural de origem, 

abrindo para esse ente primitivo e singular 

a dimensão geral do espaço significativo da arte 

em sua potência expressiva do humano3. 

 

Introdução 

 

A investigação apresentada na escrita deste discurso está vinculada à pesquisa em 

andamento no curso de Mestrado em Artes Visuais, que possui enfoque na pintura e nos 

aspectos sobre transitoriedade, efemeridade e permanência. A argumentação que aqui se 

encontra, trata não diretamente da poética pictórica, mas sobre a expressão do elemento 

representativo na pintura – o cacto – através de uma fundamentação teórica sobre a relevância 

do caráter simbólico da imagem da planta e sua transposição em signo na pesquisa artística.  

O artigo compõe-se de três partes: a primeira, apresenta o signo como linguagem 

poética, elemento visual que é caracterizado pelo significante e pelo significado, com 

embasamento a partir das considerações teóricas sobre semiologia descrita por BARTHES 

(2012) e HALL (2008), e da filosofia da criação, a poiética, apontada por PASSERON 

(2004). Em seguida, descreve como se deu a transição do cacto, elemento representacional, à 

poética do artista. Além disso, comenta sobre esse signo por meio de alguns exemplos de 

trabalhos plásticos que envolvem a recorrência da imagem simbólica do cacto. LANCRI 
                                                        
1 Título do artigo sugerido pela professora Drª. Darci Raquel Fonseca, responsável pela disciplina de Poéticas 

Visuais na Arte Contemporânea no curso PPGART/Mestrado em Artes Visuais (UFSM), 1º Semestre/2013. 
2 Possui formação em Artes Visuais: Licenciado (2009) e Bacharel (2012) pela UNIJUÍ; Especialista em Cultura 

e Criação (2011) pelo SENAC/RS; e, atualmente é mestrando pelo PPGART/UFSM, Linha de Pesquisa em Arte 

e Visualidade, bolsista CAPES. sandro.bottene@hotmail.com 
3 ARRIGUCCI JÚNIOR, 2000, p. 48. 
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(2002), TESSLER (2002) e REY (1996) são os autores referenciados na seção através das 

considerações sobre pesquisa, métodos e processos em arte. Por fim, na última parte, 

estabelece relações com produções de outros artistas, destaca questões sobre estética 

levantadas pelo filósofo JIMENEZ (1999) e complementa com a possibilidade de abertura de 

algumas obras com as colocações de ECO (2003) sobre fruição e experiência estética na 

poética da arte contemporânea. 

 

O signo: uma linguagem poética 

 

O ser humano, ao longo de sua evolução, vem produzindo e descobrindo diferentes 

formas de comunicação através do uso das linguagens que apresentadas através de desenhos, 

pinturas, gestos, sons, palavras, entre outros, que servem como meio de expressão e de 

comunicação entre pessoas. No que se refere à linguagem visual, percebe-se que há, desde as 

primeiras imagens pictografadas nas paredes de cavernas pelo homem pré-histórico aos 

processos digitais de imagens virtuais geradas pela tecnologia computacional na 

contemporaneidade, uma busca constante por expressões significativas capazes de 

transmitirem informações ou mensagens sobre algo do universo cotidiano de quem as produz. 

A linguagem alimenta-se da subjetividade e da vivência do artista, ao 
mesmo tempo em que reafirma ou coloca em discussões questões oriundas da 

própria arte e da cultura. Já os conceitos emergem, então, dos procedimentos, da 

maneira de trabalhar. Uma vez pinçadas das condutas instauradas da obra, balizam a 

pesquisa teórica4. 

Tais linguagens, fontes de significados, por vezes simplificada e em outras tomadas 

de uma estrutura complexa, tornam-se substância investigativa de pensadores e teóricos 

responsáveis por sua decodificação ou compreensão chamados de semitoticistas – estudiosos 

que analisam a formação das linguagens. No campo da visualidade, as poéticas visuais 

incorporam diversas linguagens e o signo é um dos elementos presentes e recorrentes que 

artistas utilizam como fonte para dar sentido à expressão.  

A singularidade e a complexidade estão presentes no signo. Para BARTHES, “o 

signo é, pois, composto de um significante e um significado. O plano dos significantes 

constitui o plano de expressão e o dos significados o plano de conteúdo”
5
 (considerado um 

dos teóricos mais representantes do assunto). Define-se como signo toda representação 

composta pela união desses dois elementos. Segundo o autor, o signo caracteriza-se também 

                                                        
4 HEVIA, 2002, p. 128. 
5 BARTHES, 2012, p. 43. 
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pela forma e pela substância em si, ou seja, dentro do plano de expressão e do plano de 

conteúdo. LECTHE – historiador – define o semiólogo como “alguém que vê a linguagem 

modelada na teoria saussuriana do signo como a base para a compreensão da estrutura da vida 

social e cultural”
6
. Os signos são vitais para a existência humana porque estão presentes na 

base de todas as formas de comunicação. 

Os signos são espantosamente diversos. Incluem os gestos, as expressões 

faciais, perturbações no discurso, os slogans, os grafites, os comerciais de TV, 
sintomas médicos, o marketing, a música, a linguagem corporal, os desenhos, as 

pinturas, a poesia, o design, os filmes, o Código Morse, o vestuário, a comida, os 

rituais e os símbolos primitivos – estes são apenas alguns dos elementos estudados 

pela semiótica7. 

Na diversidade dos signos, cada artista procura investigar e desenvolver uma poética 

a partir de um determinado sinal que possua um vínculo significativo com sua relação 

existencial. Esse encontro, muitas vezes, dá-se de forma mais racional e em outras irracionais. 

No entanto, a criação sempre está presente. Sobre essa construção, PASSERON discute a 

poiética como “ciência e filosofia da criação”, “é o pensamento possível da criação”
8
. É 

buscar uma explicação para o mistério da criação que não pode estar completamente 

vinculada a uma atividade demasiadamente consciente, visto que a conduta criadora exige 

uma parcela de inconsciência para produzir arte que é uma expressão da sensibilidade que 

suscita a percepção dos sentidos.  

 

O signo Cacto: espécie em arte 

 

Esse encontro com seu achado possui uma singularidade no desenvolvimento de uma 

pesquisa. Eis que surge a figura do cacto
9
, a palavra vem da etimologia grega [káktos], uma 

temática que não foi selecionada ao acaso, como Marcel Duchamp (1887-1968) e seus ready-

made
10

. O Cacto, espécie de planta espinhosa que exige pouca água para sobreviver e se 

adapta facilmente em lugares desérticos, surgiu como um elemento selecionado em 

decorrência dos momentos de vivência com o ser. A necessidade da pesquisa deu-se pelo 

                                                        
6 LECTHE, 2011, p. 144. 
7 HALL, 2008, p. 5. 
8 PASSERON, 2004, p. 10. 
9 Designação comum a diferentes plantas da família das cactáceas, e cujos gêneros mais representativos são o 

Cactus, o Cereaus e o Opuntia. (FERREIRA, 2004, P. 355). 
10 Nome dado por Marcel Duchamp a um tipo de obra que inventou, consistindo em um artigo produzido em 

massa selecionado ao acaso e exposto como obra de arte. Duchamp distinguia o ready-made do objet trouvé, 

salientando que enquanto este, depois de descoberto, é escolhido por suas qualidades estéticas, beleza e 

singularidade, o ready-made é apenas um – qualquer um – de um grande número de objetos idênticos, sem 
individualidade ou característica própria. (CHILVERS, 2001, p. 438). 
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contato no cotidiano com ele. E, é nessa aproximação diário, pela proximidade, que LANCRI 

discorre sobre por onde começar a metodologia de uma pesquisa em arte, cuja resposta é: “do 

meio de uma prática, de uma vida, de um saber, de uma ignorância”
11

. A figura do cacto, 

imersa no ofício de cacticultor
12

, do qual faço parte – apenas como hobby, torna-se o percurso 

pelo qual o ponto de origem dá início a tal embate: a pesquisa. Transitar nessa direção, 

superficialmente confortável, é descobrir e investigar questões não imaginadas; é mergulhar 

nas incertezas; é trilhar por um terreno fértil. Segundo TESSLER, “nossas dúvidas tornam-se 

matéria-prima de nossas pesquisas
13

”. Assim, o cacto torna-se fonte de investigação através 

da retirada de sua caracterização natural para ser transposto como símbolo à arte. 

A presença da imagem do cacto, principalmente destacada nos primeiros trabalhos, 

adquire uma função que dá sentido renovando seu contexto com a prática do cultivo da planta 

e interligando a pesquisa de seus significados sobre este ser. O cacto, figura representacional, 

logo se transforma e se desdobra em múltiplas possibilidades na pesquisa em artes visuais. E, 

sua imagem, muito ligada ao ser, passa a dissolver-se lentamente em cada trabalho, perdendo 

sua configuração representacional e passando a gerar questões pertinentes que direcionam a 

pesquisa no circuito de como se dá a produção na arte contemporânea. Para REY, “o processo 

de criação é este enfrentamento desencontrado entre caos e ordem, entre desequilíbrio e 

equilíbrio
14

”. Nesse choque, a imagem se metamorfoseia em signo; deixa a função de ícone – 

de parecer com o objeto – para se tornar portadora de significante e significado, isto é, um 

signo.  

O cacto, que é passível de uma poiética e de se desvelar enquanto criação: torna-se 

um captador de signos. A inserção de outros elementos provoca uma infinidade de situações. 

O significante é o cacto e o significado depende do contexto e da relação que cada espectador 

estabelecerá partindo de sua experiência e conhecimento pessoal sobre a planta, bem como a 

narrativa e as implicativas propostas na obra. Para HALL, “os signos são importantes porque 

podem querer dizer algo mais do que seus significados intrínsecos”
15

. A vivência ou a 

experiência com a planta suscita diversas percepções e o contato com outros elementos passa 

a atrair novos significados.  

 

                                                        
11 LANCRI, 2002, p. 18. 
12 Profissional que se destina a cultivar espécies do gênero da planta cacto. 
13 TESSLER, 2002, p. 110. 
14 REY, 1996, p. 88. 
15 HALL, 2008, p. 5. 
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1. Colônia de Cactos. 2008. Sandro Bottene. Acrílica sobre MDF.30 x 30 cm. 

2. Fotografia digital. 2009. Sandro Bottene. 
3. Instalação Santuário Cactu’san. 2011. Sandro Bottene. [detalhe] 

4. Instalação Santuário Cactu’san. 2011. Sandro Bottene. [detalhe] 

5. Intervenção. 2013. Sandro Bottene. [arte#ocupaSM] 
 

Tomando por base alguns dos trabalhos já realizados, percebe-se que o cacto dá lugar 

a outros signos. Por exemplo: a imagem 3 torna-se uma refeição [o cacto e o prato], a imagem 

4 torna-se um relicário [porta retrato], a imagem 5 uma projeção [sombras]. No entanto, 

todos podem remeter ou conotar como um signo “sagrado”. Por outro lado, todos 

“alimentam” a sensibilidade. E, todos voltam ao ponto de origem: a referência ao signo do 

“cacto”. Os trabalhos possuem linguagens diferentes, expostos em superfícies distintas [mesa, 

parede, chão], foram produzidos com suportes e materiais variados. O cacto torna-se 

infinitamente um revelador de signos. 

 

A poética do Cacto: transição, expressão e experiência 

 

Para o artista que produz, é evidente que seu trabalho se enriquece na medida em que 

a experiência de cada espectador diante da obra suscita novos significados.  A poética do 

cacto desenvolve perspectivas e olhares inusitados quando passa a transitar por trechos 
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desconhecidos. Quando sai de seu espaço habitual e avança para além, em busca de relações 

na incógnita.  

A transição do ambiente convencional torna-se imaginativo quando segue o 

impensável, o intransitável. O lugar se redimensiona produzindo uma nova acomodação para 

novamente desacomodor e assim por diante. Para AUGÉ “o que é significativo na experiência 

do não-lugar é sua força de atração, inversamente proporcional à atração territorial, ao peso 

do lugar e da tradição”
16

. A transposição do cacto à arte, retirado de seu contexto habitual do 

cactário
17

 – sem contar o deslocamento para dentro da própria estufa – para trafegar por zonas 

nebulosas, mas poéticas, assume uma nova valoração. A artimanha ou deslocamento de 

valores também foi um dos meios encontrados pelo artista Robert Smithson (1938-1973) em 

seus nonsites
18

 [não-lugares] para resignificar a matéria-prima retirada de seu espaço natural 

[aberto] transportado para outro ambiente [fechado] – no caso a galeria de arte. 

As mudanças, os deslocamentos e as transições no campo da arte, tidas como “crise” 

por muitos teóricos não é algo novo. Constatou-se a troca do papel do artesão pelo do artista 

na Renascença, a ruptura da imitação pelas vanguardas no Modernismo. O que ocorre 

atualmente com maior intensidade e torna-se provocador é que os valores ligados à beleza, à 

harmonia, ao equilíbrio e à ordem acabaram se dissolvendo neste novo panorama da arte e do 

pensamento confortável do mundo ocidental – pois eram os critérios da estética. A arte e vida 

[objetos estéticos e objetos funcionais] não apresentam mais distinções – propriedades 

lançadas por Duchamp. O julgamento torna-se inviável quanto ao critério formal – mesmo o 

padrão moderno assimilado à categoria de beleza.  

Entretanto, o problema vai além, segundo JIMENEZ, o público “vê na arte uma 

maneira de romper com a vida cotidiana”
19

. Isso acaba por desnortear completamente o 

público, alterando sua atitude de percepção; pois se este está acostumado, muitas vezes, com a 

fuga para o mundo da fantasia – criado pelos tradicionais objetos – da sua vida funcional 

proporcionado pelo mundo ilusório da arte, passa não mais a encontrar sentido em mergulhar 

em tal universo artístico para contemplação se não há mais tal distinção. 

A percepção que se dá através dos sentidos, e o modo desta sobre as formas foram 

alterados em vista da nova sensibilidade da estética, mesmo porque o emissor e o receptor 

possuem experiências diferenciadas. A estética, que vem da etimologia grega [aisthetiké], e 

                                                        
16 AUGÉ, 1994, p. 108-9. 
17 Estufa onde os cactos são cultivados. 
18 Arranjos aleatórios em grandes pilhas ou em tinas de madeira ou metal com fragmentos de rochas, cascalho e 

restos geológicos selecionados em pedreiras e minas abandonadas da Pensilvânia e de New Jersey (CHILVERS, 

2001, p. 498-9). 
19 JIMENEZ, 1999, p. 16. 
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significa o “estudo das condições e dos efeitos da criação artística”
20

, passou por diversas 

transformações no campo de sua esfera como ciência. A partir desse momento buscam-se 

novos métodos ou critérios para validar tais obras, estimulando uma reflexão sobre a 

existência da arte. E para essas reflexões ou “problemas”, assim chamados, tanto a estética 

quanto a filosofia acabam apenas levantando questões e não simplesmente soluções.  

Os aspectos da arte contemporânea passam a possibilitar inúmeros fenômenos, 

visitando e transitando entre o novo e o antigo, entre o banal e o convencional, entre o durável 

e o instantâneo. Esses fenômenos, fatos passíveis de observação, sustentam as novas 

expressões citadas através do exemplo do cacto. A liberdade de transição – pelo menos se 

busca um tráfego sem obstáculos – em todos os aspectos da arte atual acaba atribuindo uma 

função provocadora de signos. 

Visando novas experiências, o artista contemporâneo passou a produzir obras 

incompletas, ou seja, os artistas apresentam uma abertura necessária para que o espectador 

seja convidado a interagir e fruir. ECO comenta que a abertura “é a garantia de um tipo de 

fruição particularmente rico e surpeendente”
21

. Cada receptor contribui com suas experiências 

simultaneamente experimentadas e sentidas. Assim, não se trata da inexistência da 

experiência estética, mas de entender que existem diversos modos ou graus dessas 

percepções. Por isso, ao contemplar uma obra clássica, exige-se um tipo de olhar e 

consequentemente há uma experiência singular vivenciada. Por conseguinte, isso ocorrerá de 

tal modo diante de uma obra moderna e de outro na contemporânea. A alternativa – para o 

presente momento – encontrada pelo emissor para o público na pós-modernidade está na sua 

diferença, na experiência do espectador que legitima uma obra, ou seja, em não ver o cacto 

sempre como planta, mas na possibilidade infindável de imergir e percebê-lo como um 

alimento, como um ostensório ou até mesmo como fragmento de tempo. 

 

Conclusão 

 

Esta investigação não pretende apontar ou definir conlusões finais, mas possui o 

intuito de fornecer subsídios de embasamento que possam contribuir no andamento da 

pesquisa poética. No que se refere, especificamente, ao estudo do elemento simbólico do 

cacto, que este artigo se propôs, percebe-se com veemência que sua representação se constitui 

como um dos aspectos fundamentais nas distintas composições. Sua transposição como signo 

                                                        
20 FERREIRA, 2004, p. 828. 
21 ECO, 2003, p. 177. 
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à pesquisa artística se faz através de um contexto expressivo e singular em poéticas visuais, 

enfatizando o livre trânsito entre arte e vida através dos processos de criação com as 

percepções estéticas na arte contemporânea.  

 

CACTUS: PICKUP OF SIGNS AND PLACE OF TRANSITION 

AND EXPRESSION OF CONTEMPORARY PHENOMENA 

 

Abstract: This paper addresses the theme of Cactus as an investigative element of the 

research in visual arts. This being - plant species - is removed from its original and habitual 

context, being taken to the ambit of the poetic art. Its captured image is transposed as a sign 

and its transition occurs through displacement of sense. The Cactus endowed of meanings, 

enables a multiplicity of perceptions. The poetic expression raises the development of 

contemporary phenomena in establishing itself as a communicative signal. The discussion of 

the expression by the sign of the Cactus becomes the aim to explain the possibility of different 

experiences - sensitive and aesthetic - in the sphere of contemporary art. 

 

Keywords: Cactus. Sign. Experience. Contemporary Art. 
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