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O que visa a arte, a não ser nos mostrar, na natureza e no espírito,
fora de nós e em nós,

coisas que não impressionavam explicitamente nossos sentidos
e nossa consciência?

 Henri Bergson, 2006, p. 155
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Resumo

CALDERÓN, Gracia Casaretto. Atmosfera Rural: experiência e resiliência na arte 
contemporânea. 2017. 100f. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2017.

Através  de  prolíferos  contatos  com a  zona  rural  localizada  entre  os  municípios  de 
Pelotas  e  Canguçu  (RS),  especifcamente  com  pequenas  propriedades  de  produção 
agroecológica, realizei esta pesquisa como mestranda no PPGAV/CA/UFPel em torno 
da premissa da  percepção pessoal  da  existência  de  uma atmosfera que transpassa  os 
multiplos  aspectos  desse  lugar  rural,  a  qual  denomino  atmosfera  rural.  A  partir  da 
proposta  de  atuação  do  artista  próximo  à  prática  etnográfca,  busco  averiguar 
procedimentos capazes de captar e transmitir os elementos sociais e físicos constituintes 
dessa  atmosfera,  provocando-me  a  pensar  sobre  o  processo  de  criação  plural, 
colaborativo, e sobre os parâmetros contextuais da arte contemporânea.

Palavras-chave: atmosfera rural; arte contemporânea; contexto; experiência; percepção
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Abstract

CALDERÓN, Gracia Casaretto. Rural Atmosphere: experience and resilience in 
contemporary art. 2017. 100f. Dissertation (Masters in Visual Arts) - Postgraduate 
Program in Visual Arts, Arts Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017.

Trough many fruitful conversations and contacts with with people living in rural areas 
located between the municipalities of Pelotas and Canguçu (RS), specifcally in small 
properties of agroecological production, I conducted this research project as a master 
student at the PPGAV/CA/UFPel focusing on the personal premise and perception of 
an atmosphere which exists and which involves multiple aspects of these rural places (in 
the  countryside),  and  which  I  call  rural  atmosphere.  Based  on  the  proposal  of  my 
artistic  approach in  approximation with ethnographic  practice,  I  seek to  investigate 
procedures capable of capturing and transmitting the social and physical elements that 
constitute this atmosphere, and this has provoked me to consider and refect on a plural,  
collaborative creative process and the contextual parameters of the contemporary art.

Keywords: rural atmosphere; contemporary art; context; experience; perception
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Introdução

Há  aproximadamente  dois  anos  venho  explorando  a  zona  rural  entre  os 
municípios de Pelotas e Canguçu (RS) onde se localizam pequenas propriedades de 
produção  agroecológica1.  Por  meio  de  visitas  a  agricultores,  realizadas  inicialmente 
através de pedaladas em grupo, pude conhecer cerca de oito famílias que se utilizam do 
sistema agroecológico.

Como meio de transporte e prática propulsora do meu deslocamento da zona 
urbana  para  a  zona  rural,  a  pedalada  foi  realizada  por  entre  diversos  trajetos  que  
atravessam a região formada por relevo de planícies e serra. Uma prática que privilegia o 
contato com o ar,  aromas,  vento,  clima,  esforço  do corpo,  imprevistos  do percurso, 
diálogo com o outro.

E ao vivenciar momentos nas propriedades agroecológicas, pude então sentir 
uma sensação que se fez recorrente: a percepção2 da existência de certa “atmosfera” que 
parece envolver e constituir esse espaço.

Atmosfera  rural;  nome  desta  investigação  que  de  fato  adentra  na  paisagem, 
procede da minha pesquisa anterior sobre auto-paisagem3: paisagem de mim, construída 
através de imagens - desenhos,  pinturas,  escritas  –; imagens refetidas do meu olhar 
voltado para esse mesmo terreno fértil das paisagens do Sul do Rio Grande do Sul. 

Da auto-paisagem à atmosfera rural; da imagem da paisagem à imersão na sua 
concreta constituição atmosférica. Imersão é o termo que para mim descreve as variadas 
1  Disciplina científca que enfoca o estudo da agricultura por uma perspectiva ecológica para conservação 
da biodiversidade, restabelecimento do balance ecológico dos agroecossistemas, de maneira a alcançar uma 
produção sustentável (ALTIERI, NICHOLLS, 2000, p. 14-17).
2  (...) experiência dotada de signifcação, isto é, o percebido é dotado de sentido e tem sentido em nossa 
história de vida, fazendo parte de nosso mundo e de nossas vivências; (…) A percepção depende das coisas 
e de nosso corpo, depende do mundo e de nossos sentidos, depende do exterior e do interior, e por isso é  
mais adequado falar em  campo perceptivo para indicar que se trata de uma relação complexa entre o 
corpo-sujeito e os corpos-objetos num campo de signifcações visuais, tácteis, olfativas, gustativas, sonoras, 
motrizes, espaciais, temporais e linguísticas. A percepção é uma conduta vital, uma comunicação, uma  
interpretação e uma valoração do mundo, a partir da estrutura de relações entre nosso corpo e o mundo 
(…). (CHAUI, 2000, p. 154)
3  Termo que me apropriei para designar uma série de trabalhos, o qual se distingue da ortografa padrão  
em virtude do hífen.
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experiências que tenho com a realidade do ambiente investigado; se confgura como um 
modo  de  operar  fundamental  do  momento  inicial  da  pesquisa;  uma  busca  por 
compreender minha percepção sobre esse lugar.

Atmosfera rural como tentativa de nomear a sensação frequente que emerge do 
contato  com  o  ambiente  específco  dos  agricultores  familiares  de  produção 
agroecológica; a percepção de um tipo de atmosfera que constitui e transpassa os mais 
variados aspectos desse lugar rural, tanto físicos quanto sociais. 

Uma atmosfera  que  aos  poucos  defne  sua  constituição  na  medida  em que 
construo conhecimentos durante vivências em seu ambiente. Conhecimentos que me 
fzeram  refetir  acerca  da  singularidade  cultural  dos  agricultores  em  relação  a  suas 
identidades, valores, consciências fundadas no ideal de vida sustentável e  respeito em 
relação ao meio ambiente; pessoas que mantêm o que percebo como uma conexão, um 
vínculo harmonioso com a natureza.

E foi exatamente a percepção de tal atmosfera, as sensações ocasionadas pela 
sua experiência, que motivaram essa pesquisa, e originaram questionamentos durante o 
processo criativo: como captar a atmosfera que se faz nesse lugar (zona rural específca)? 
Como transportar, recriar e transmitir essa atmosfera em outro contexto?

Indagações que me conduziram à busca por novas experiências, à vontade do 
envolvimento de  todos  os  sentidos  do corpo em imersões  neste  espaço rural,  como 
tentativa de explorar  índices  que parecem constituir  sua  atmosfera. Experiências que 
considero potencializadoras do pensamento poético, do processo criativo em arte, do 
envolvimento integral do artista com sua investigação.

A cada imersão, novos cruzamentos se dão, novas direções possíveis para se 
pensar um trabalho que venha a se desenvolver de forma interdisciplinar.

E no desdobrar da pesquisa, encontro na Ecologia o termo  resiliência; termo 
que em estudos sobre sistemas socioecológicos defne a capacidade inerente ao sistema 
de  se  adaptar,  de  se  regenerar  e  restabelecer  seu  equilíbrio  frente  modifcações  ou 
situação de adversidade (FARRALL, 2012, p. 50-51).
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Como um motor propulsor, o termo vem conduzindo meu pensamento num 
processo criativo  que  se  expande em inumeras  direções,  dentre  a  teoria  e  a  prática, 
referências  e  experiências,  numa  busca  pela  resiliência  em  mim  e  no  outro;  pelo 
potencial da atmosfera rural que me sensibilizou; pelas coisas do mundo capazes de gerar 
transformação social.

Organizado em cinco partes, da apresentação aos questionamentos da pesquisa 
realizada,  esse texto compreende a Atmosfera,  a  Experiência,  a Refexão,  a  Prática e a 
Contemplação.

Na primeira parte do texto que abrange a  Atmosfera, discorro sobre a minha 
relação com o lugar da pesquisa, sobre o conceito da atmosfera e da prática do artista 
como etnógrafo, e sobre o recurso dos dispositivos de registro que utilizo para a coleta 
de dados, discutindo obras dos autores Hal Foster (1996), Joseph Kosuth (1975), Luiz 
Cláudio da  Costa (2009) e Michel de Certeau (1998). Também debruço-me sobre o 
sentido dessa atmosfera que percebo nas primeiras visitas que realizei, como também 
apresento alguns dos primeiros trabalhos que desenvolvi dentro da investigação.

Na segunda parte sobre a  Experiência,  discorro acerca das vivências realizadas 
na pesquisa, e sobre a relação do meu corpo com o espaço e com o outro, discutindo 
conceitos  de  Paul  Ardenne  (2006),  João-Francisco  Duarte  Jr.  (2001),  Suely  Rolnik 
(2006  e  2011)  e  John  Dewey  (2010).  A  seguir,  na  parte  da  Refexão,  apresento 
considerações sobre a minha renovação perceptiva causada pelas experiências, e sobre a 
interdependência  dos  aspectos  que  envolvem  os  contextos  da  zona  rural  e  urbana. 
Abordo pensamentos de Fritjof Capra (2004), Henri Bergson (2006), Grant H. Kester 
(2006) e Félix Guattari  (1990). Na sequência também exponho meus referenciais na 
arte, tais como Joseph Beuys, Agnès Varda, Santiago Cirugeda Parejo, a dupla Maurício 
Dias e Walter Riedweg, e os brasileiros Jorge Menna Barreto,  Louise Ganz, Faetusa 
Tezelli, entre outros.

Na quarta parte sobre a Prática, apresento minha prática artística e o processo 
em torno de um terreno baldio localizado no centro da cidade de Pelotas. Denominado 
Casa Horta, o trabalho que desenvolvo nesse lugar é abordado sob os diversos aspectos 
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que  o  constituem,  desde  questões  sobre  a  comunicação  e  o  coletivo,  até  o 
desdobramento de outros trabalhos que são pensados e gerados a partir dele, discutindo 
textos de Paulo Freire (1967) e David Bohm (2005).

Finalmente, na ultima parte sobre a Contemplação, refito acerca do percurso da 
investigação, sobre os trabalhos desenvolvidos, e sobre as peculiaridades do pesquisador, 
da percepção, do fazer e do contexto; também exponho a experiência de uma viagem 
que  me distanciou  do  território  da  pesquisa,  amparada  pelos  autores  Umberto  Eco 
(2010),  Byung-Chul Han (2015),  Michel  Serres (2013) e Michel  Mafesoli  (1987 e 
1996).  Dessa forma, construo uma compreensão sobre o modo de operar  da minha 
prática em arte, como também sobre os conceitos que constroem a poética da atmosfera 
rural.
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1  Atmosfera

1.1  Zona rural, o retorno

A signifcativa identifcação com esse lugar que se constrói em meio à natureza 
restaurou questões próprias da minha constituição identitária que se deu em semelhante 
atmosfera: em uma zona da "campanha", próxima à cidade de Pelotas.

Foi numa propriedade da região da Cascata que cresci; que nasci e vivi até os 
treze  anos  de idade  (Figura  1).  Localizada  cerca de vinte  quilômetros  de Pelotas,  a 
Cascata representa o quinto distrito do município.

Figura 1 - Minha casa, Cascata, Pelotas (RS); 1990.
Registro fotográfco realizado por meus pais.

A propriedade, pertencente a minha família, situa-se numa região de serra que 
contrasta com o relevo plano da cidade, em uma altitude de aproximadamente cento e 
quarenta  metros  acima  do  nível  do  mar.  Conserva  grandes  áreas  de  mata  nativa, 
nascentes, sangas (pequenos cursos de água), e animais silvestres.

Morei  “pra  fora”,  “lá  fora”;  termo  que  comumente  ouvi  denominar  aquela 
região afastada,  fora da cidade:  o  campo, a  zona rural.  Hoje,  por  outro lado,  como 
habitante da cidade, frequentes são os sentimentos de alienação e não pertencimento 
frente à estrutura do contexto da vida urbana.
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Anestesiada por um cotidiano corrido, de tempos que se esvaem, práticas que se 
repetem, e sistemas sociais que se impõem, me deparo com tais sentimentos que levam à 
refexão sobre os dois contextos dessa região do Rio Grande do Sul: vida urbana e vida  
rural.

Da  identifcação  com  a  zona  rural  emergiu  a  vontade  de  reaproximação: 
movimento sensível de retorno à casa que gera refexão pessoal e expande noções em 
relação a esse espaço e à riqueza de elementos que o compõe. Deparo-me, sobretudo, 
com as possibilidades que a prática artística dispõe para a investigação e, principalmente, 
para a compreensão desse lugar. 

Minha pesquisa, que vinha de um processo criativo íntimo, interior, toma então 
um viés de exteriorização poética em direção ao mundo visível4,  estreitando vínculos 
com essa zona rural tão densa de sentidos. 

Iniciei, assim, as primeiras investigações em zonas em torno das terras vividas 
na infância, por meio de visitas a pequenas propriedades de produção agroecológica.

As visitas foram, em parte, realizadas junto a um grupo de ciclistas que costuma 
pedalar pelo interior do município a fm de conhecer famílias produtoras de alimentos 
orgânicos5 (Figura 2): o grupo Pedal Curticeira, e seu programa denominado Roteiros 
Agroecológicos  de Cicloturismo Rural  da Serra dos  Tapes  (Serra  onde localiza-se a 
região  da  pesquisa).  Nesses  lugares,  os  agricultores  frequentemente  se  mostravam 
comunicativos, dispostos a apresentar suas propriedades e dialogar sobre suas práticas 
(Figura 3).

4  Refexão a partir do conceito de Kandinsky sobre exteriorização. HENRY, Michel.  Ver o invisível: 
sobre Kandinsky. São Paulo: Realizações, 2012. 
5 Alimentos  produzidos  com  métodos  que  não  utilizam  agrotóxicos  sintéticos,  transgênicos  ou 
fertilizantes químicos.
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Figura 2 - Grupo de ciclistas, Coxilha dos Silveira,Canguçu (RS); maio 2015.
Registros fotográfcos realizados por Daniel Leiria, ciclista do grupo.

Figura 3 - Grupo e agricultor, Coxilha dos Silveira, Canguçu (RS); maio 2015.
Registro fotográfco realizado por Daniel Leiria.
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As propriedades visitadas localizam-se na região da Cascata, Monte Bonito, 
Colônia  São  Manoel,  Coxilha  dos  Campos,  Coxilha  dos  Silveira,  situados  entre  os 
municípios de Pelotas e Canguçu (Figura 4). 

Figura 4 - Mapa com as regiões onde localizam-se as propriedades agroecológicas
visitadas entre Pelotas e Canguçu (RS).

São regiões formadas por serras, relevos acidentados, com estradas de chão que 
costuram pedaços de campos separados por cercas de arame, onde a maior parte dos 
agricultores  possui  pequenas  extensões  de  terra  para  o  cultivo  de  frutas,  verduras, 
espécies nativas, e a criação de animais (Figura 5).
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Figura 5 - Vista da região serrana, Coxilha dos Silveira, Canguçu (RS); maio 2015.
Registro fotográfco da autora.

Nesses locais, me deparei com pessoas de aparência e vestimentas informais, 
fala humilde, que se apresentaram alegres, receptivas e amigáveis. Pessoas que decidiram 
permanecer junto à natureza, em sua maioria conscientes da conservação e respeito ao 
meio ambiente ao citarem suas práticas agroecológicas.

E foi então que, em instantes das visitas, percebi a existência de uma atmosfera 
envolver  tais  lugares.  Observei  também  que  a  atmosfera  se  fazia  em  determinado 
período de tempo, com uma duração unica de existência que não se repetia. Parecia-me 
estar relacionada a momentos que se compunham de acordo com alguns dos seguintes  
aspectos  ambientais  em  consonância  com  certos  horários  do  dia:  luminosidade, 
temperatura,  pessoas  presentes  (com  suas  atividades,  comportamentos  e  falas), 
vegetação,  sons,  ruídos  de  animais,  vento,  aromas,  contato  tátil  pessoal  com  os 
elementos pertencentes ao lugar.

Dentre os  instantes que geraram em mim a sensação desta,  que denominei 
atmosfera rural,  recordo-me quando sentada no chão de um pomar, no fnal de uma 
manhã ensolarada de verão, em meio a uma roda de diálogo formada por ciclistas e 
agricultores, debatendo sobre práticas cotidianas sustentáveis e agroecologia (Figura 6).
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Figura 6 - Roda de diálogo, Remanso, Canguçu (RS); março 2015.
Registro fotográfco realizado por Daniel Leiria.

Em distinto momento e local, a sensação da atmosfera se deu ao pôr do sol,  
quando então  realizava  uma atividade  sob  orientação  do  agricultor  juntamente  com 
outros ciclistas, a qual exigia a colaboração do grupo para que a prática em contato com 
a terra pudesse ser desenvolvida (Figura 7).

Figura 7 - Atividade em grupo, Colônia São Manoel, Pelotas (RS); abril 2015.
Registro fotográfco realizado por Daniel Leiria.
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Em  ambas  vivências  pude  perceber  o  envolvimento  do  meu  corpo  com  o 
ambiente, com as pessoas, com os fatores do clima, com os elementos táteis, olfativos e 
visuais do lugar.

1.2  Atmosfera, a poética da cultura

Atmosfera do grego atmos, vapor, ar, e  sphaira, esfera, substantivo feminino 
que em geologia signifca camada gasosa que envolve a Terra (aerosfera); ar 
de  uma  terra,  de  um  lugar.  No  sentido  fgurado,  meio  em que  se  vive,  
considerado como capaz de exercer uma infuência. (FERREIRA, 2010, p. 
18)

A  atmosfera  possui  a  função  de  equilibrar  a  temperatura  do  planeta 
possibilitando  a  existência  de  vida.  Juntamente  com  a  litosfera  (rochas  e 
solos),  a  hidrosfera  (águas),  e  a  biosfera  (seres  vivos),  forma  o  estrato 
geográfco: componentes interdependentes que se relacionam entre si; sendo 
que a modifcação de um deles altera todo o conjunto. (STRAHLER, 1986, 
p. 121-122)

Defnições  técnicas  que  trago  para  a  pesquisa  a  fm  de  entender  minhas 
sensações sobre a  atmosfera rural, e as quais me indicam que há a possibilidade desses 
momentos estarem relacionados ao equilíbrio resultante da relação do  homem com o 
meio ambiente - um conjunto de componentes interdependentes -, sobretudo por se 
tratarem de lugares onde são realizadas práticas agroecológicas.

Em relação à percepção do espaço, em seu livro  Atmosferas, o arquiteto Peter 
Zumthor  (2009,  p.  13)  afrma  a  existência  de  uma  energia  atmosférica,  e  que  “a 
atmosfera comunica com a nossa percepção emocional, isto é, a percepção que funciona 
de forma instintiva e que o ser humano possui para sobreviver”. Afrma ainda que “existe 
uma magia do real” (2009, p.19), magia esta que entendo como uma sensação a partir da 
percepção individual da atmosfera, na relação pessoal da experiência com o espaço. 

No âmbito da psicologia social, Jahir Navalles Gómez (2008) discute a ideia de 
“atmosfera social” utilizando-se da noção de metáfora: 
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[...]  atmosfera  é o  esboço de  uma metáfora  sólida  e  evanescente  que  nos 
permite confrontar os cânones que uma disciplina como a psicologia social 
construiu, porque - e se recorrermos a um exercício crítico do conhecimento 
no mesmo instante em que uma metáfora é proposta, se deverá assumir que 
essa  mesma  metáfora  haverá  de  evanescer-se.  (GÓMEZ,  2008,  p.  312, 
tradução nossa)

Âmbito que me faz pensar que a percepção da atmosfera da zona rural me 
propiciou experiência e conhecimento, e como consequência,  a renovação de minhas 
imagens mentais e concepções acerca desse lugar; imagens anteriores à pesquisa que se 
mostraram incoerentes com a realidade apreendida nos contatos e visitas. Refito, então, 
sobre a possibilidade da construção de um trabalho em arte que venha a estimular a 
refexão crítica e os desdobramentos do olhar a partir da transposição dessa atmosfera 
para a zona urbana, a qual oportunize novas experiências; transformação. 

Creio  que  a  compreensão  dos  elementos  que  compõem tal  atmosfera  e  os 
espaços da zona rural, e suas mais variadas peculiaridades, conjuntamente com minha 
percepção  pessoal,  geram  experiências  unicas  e  desafadoras  na  tentativa  da  sua 
reprodução em outros contextos sob os parâmetros da esfera da arte. Assim, percebo 
fundamental  a fase  de coleta  de dados, como também a escolha  dos dispositivos de 
registro que propiciem qualidade investigativa no processo de criação.

Nesse sentido,  entendo  que  tal  prática  dentro  da  pesquisa  se  aproxima  dos 
procedimentos  do  artista  que  atua  como  etnógrafo,  embora  não  seja  garantida  a 
neutralidade na investigação em virtude da minha subjetiva relação com essa zona rural. 

Para Hal Foster (1996, p. 182), crítico e professor de arte e antropologia, o  
método etnográfco de pesquisa advém da antropologia a partir de uma concepção de 
alteridade, ao mesmo tempo em que realiza aproximação com a prática e o discurso 
artístico - local propício para o trabalho sob um viés psicanalítico. “(...) é a disciplina que 
toma a cultura como seu objeto e este campo expandido de referências é o domínio da 
teoria e da prática pós-moderna (...)”  (FOSTER, 1996, p. 182, tradução nossa).
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1.3  Artista etnógrafo, a investigação

Segundo Foster (1996, p. 184), a etnografa na arte contemporânea resulta de 
um percurso investigativo de artistas desde os anos 1960. Primeiramente em relação à 
constituição material do meio, depois sobre o espaço perceptivo, e então sobre as bases 
corpóreas dessa percepção (FOSTER, 1996, p. 184). 

A  instituição  da  arte  deixou  de  poder  descrever  unicamente  em  termos 
espaciais (estudio, galeria, museu, etc); era também uma rede discursiva de 
diferentes  práticas  e  instituições,  outras  subjetividades  e  comunidades. 
(Ibidem, p. 184, tradução nossa)

Ao  refetir  sobre  comunidades  e  contextos  culturais,  aproximei-me  de 
experiências pessoais cotidianas as quais me levaram a questionar os contextos da zona 
rural e da zona urbana. E a arte, atrelada à minha vida, é via para a compreensão do  
espaço rural específco nos arredores de Pelotas e sua atmosfera, a partir de uma poética 
que busca a tradução da percepção por meio da criação artística. 

No  ano  de  1975,  o  artista  Joseph  Kosuth  publica  o  texto  O  artista  como 
antropólogo, no qual escreve: “o artista perpetua sua cultura mantendo certos aspectos do 
mesmo pelo [ato de] 'usar' destes [aspectos]. O artista é um modelo do antropólogo 
engajado”6, levando-me a pensar sobre o amplo caráter do papel do artista na cultura, 
sobre os possíveis desdobramentos perceptivos a partir da qualidade e alcance de suas 
investigações e trabalhos, e sobre as práticas que penso e desenvolvo no decorrer da 
pesquisa, e que me aproximam das pessoas, do meio social em que vivo.

Compreendo, dessa maneira, as qualidades culturais e identitárias como um dos 
parâmetros para o início da prática etnográfca em minha investigação.

Ao perceber que distintos costumes e comportamentos personifcam lugares, 
penso que novos territórios de exploração são inaugurados, nos quais a observação, a 
participação,  a  proposição  em  diferentes  contextos  sociais,  se  apresentam  como 
relevantes meios e fontes de criação na pesquisa em arte.  Novas incertezas emergem 
junto com as novas possibilidades e formas artísticas que aproximam o artista, as pessoas  
e práticas da zona rural.
6  KOSUTH, 1975, p. 24. Tradução de Alice Jean Monsell, grifo nosso, do trecho original: Te artist 
perpetuates his culture by maintaining certain features of it by "using" them. Te artist is a model of the  
anthropologist engaged. 
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Sobre  a  vida  no  campo,  posso  perceber aspectos  singulares  a  partir  da 
experiência  pessoal de perdas em mim, das características culturais desse espaço,  em 
virtude do deslocamento para residir na cidade quando ainda adolescente.

Quando  então  retornei  para  o  campo  e  participei  do  cotidiano  de  seus 
habitantes durante as visitas, as peculiaridades dos hábitos, comportamento e identidade 
puderam ser percebidos com intensidade (Figura 8). 

Figura 8 - Dia a dia do casal Marisa e Guilherme Kuhn, e vizinho ajudante.
Monte Bonito, Pelotas (RS); julho 2015.

Imagem do registro em audiovisual.

Com base na constatação perceptiva desse lugar de resistência - e persistência - 
frente o lugar urbano, observo a potência dessa atmosfera cultural. 

1.4  Transposição, os dispositivos de registro entre zonas 

Como  procedimento  para  o  processo  de  coleta  de  dados  utilizei-me  dos 
recursos da fotografa, vídeo e captação de áudio; dispositivos que permitiram o registro 
das visualidades e sons do lugar. Já as sensações táteis, e de temperatura e aroma, foram 
registradas de maneira mais sutil e subjetiva através de sensações e memórias do meu 
corpo.
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Compreendo  que  os  mais  variados  dispositivos  e  suas  formas  de  registro 
estabelecem os primeiros passos de um processo de trabalho que busca o conhecimento 
de um lugar e de sua complexidade. Em cada visita às zonas rurais que defni pesquisar,  
os materiais que coletei se complementam e constituem um acumulo signifcativo para o 
pensar e fazer criativo. 

A  discussão  sobre  dispositivos  de  registro7 no  campo  das  artes  visuais  é 
reincidente  desde  os  anos  1960.  Suas  funções  e  possibilidades  variam,  podendo  ser 
pensando  enquanto  documentação,  enquanto  meio  para  a  derivação  de  obras,  ou 
questionado em relação ao momento em que o próprio registro pode se fazer obra. Na 
atualidade, os equipamentos técnicos de produção de imagem permitem variadas formas 
de registro e arquivo (COSTA, 2009, p. 83-96). 

Processos  de  registrar  e arquivar  na arte  contemporânea,  portanto,  não se  
resumem  apenas  a  novas  “técnicas  artísticas”  de  criação  formal  [...].  Os 
fragmentos,  os  objetos  remanescentes  de  acontecimentos  eles  mesmos 
temporais tornam-se índices de um tempo passado e abertura simultânea para 
um tempo futuro indeterminado. A obra plástica produzida com a tecnologia 
do  arquivo  –  entendendo  essa  expressão  como  o  dispositivo  artístico  de 
reunião de materialidades e corpos em um determinado ambiente (natural, 
social,  técnico),  mas  também  de  produção  de  relações  transversais  de 
disjunção e  troca  –  encontraria  o  tempo (a  diferenciação  e  divisão)  como 
matéria plástica. (COSTA, 2008, p. 396) 

Na presente  pesquisa,  os  dispositivos  cumprem importante  papel  durante  o 
processo do contato entre zonas (rural e urbana). A partir deles, um universo de registros 
é construído, tornando possível transladar fragmentos do rural para o contexto urbano. 

A escolha por ativar tais dispositivos para a captura de fragmentos do espaço, 
de sensações plurais do lugar, depende da seleção do meu olhar (no caso de pensar sobre 
a captura de um registro fotográfco, isto é, o experimento de retirar do local sensações 
visuais),  de momentos que considero relevantes, levando-me a pensar que a visão do 
artista se faz presente durante todo o processo (Figura 9).

7  O termo se refere ao livro organizado por Luiz Cláudio da Costa. COSTA, Luiz Cláudio da (org.).  
Dispositivos de registro na arte contemporânea. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria/Faperj, 2009.
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Figura 9 - Utilização de dispositivo de registro,
Colônia Rincão da Caneleira, Morro Redondo (RS); setembro 2015.

Registro fotográfco realizado por Paulo Brasil do Amaral, ciclista do grupo.

Logo, entendi que a tentativa de transpor tal atmosfera para outro contexto 
poderia  se  dar  com o amadurecimento de minhas percepções  sobre  o  espaço,  como 
também por meio de contatos mais íntimos com as zonas rurais estipuladas, e suas mais 
variadas formas de coleta e registro.

1.5  Percepção, o sentido da atmosfera

A atmosfera das zonas rurais investigadas me faz pensar que a sua percepção 
não está relacionada apenas aos fatores físicos do ambiente, mas envolve uma série de 
práticas culturais, comportamentos, e modos de viver de seus habitantes. 

Durante o período de aproximação desse contexto e das práticas cotidianas dos 
moradores,  pude experienciar  relatos,  falas,  e  compreender um pouco sobre a  forma 
como eles  se  relacionam com o  meio  ambiente;  seus  valores;  suas  relações  com os 
moradores das cidades; as características que compõem suas personalidades. 

No  decorrer  da  pesquisa  de  campo,  permaneço  em  constante  processo  de 
observação plurissensorial a fm de averiguar procedimentos mais efcientes para uma 
aproximação convergente com o lugar.
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As primeiras  visitas  foram orientadas  sobre  aspectos  ligados  às  práticas  dos 
agricultores, com diálogos/relatos mais técnicos (Figura 10). 

Figura 10 - Agricultor Onécio Leal relatando práticas agroecológicas,
Coxilha dos Silveira, Canguçu (RS); março 2015. Imagens do registro em audiovisual.

Para  o  historiador  Michel  de  Certeau  (1998,  p.  203),  em  A  invenção  do  
cotidiano,  “os relatos efetuam portanto um trabalho que, incessantemente, transforma 
lugares em espaços ou espaços em lugares. Organizam também os jogos das relações 
mutáveis  que  uns  mantêm com os  outros”.  Percebo,  assim, que  mesmo os  diálogos 
técnicos indicam a postura profssional  dos agricultores,  entre outras particularidades 
associadas ao lugar e identidade. 

Ainda que localizados em áreas relativamente próximas a zonas urbanas com as 
quais  necessitam realizar  frequentes  contatos,  as  pessoas  que dialoguei  manifestaram 
optar pela preservação de suas características identitárias, e permanecer ligados aos seus 
locais,  costumes,  crenças  e  princípios  de  vida.  Essa preferência  pela  autopreservação 
pode ser  percebida  em relatos de cinco agricultores,  com faixas etárias  em torno de 
cinquenta anos, que foram registradas em audiovisual (Figura 11 e 12). 
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Figura 11 - Agricultor Nilo Schiavon em conversa sobre a preservação do meio ambiente,
Colônia São Manoel, Pelotas (RS); março 2015.

Imagens do registro em audiovisual.

Figura 12 - Agricultor Onécio Leal expondo conhecimentos agroecológicos
aplicados em sua propriedade, Coxilha dos Silveira, Canguçu (RS); março 2015.

Imagens do registro em audiovisual.

Ainda que diante das inumeras difculdades que permeiam a vida rural, como 
atividades que necessitam de esforço braçal e jornadas de trabalho indeterminadas, as 
variações do clima (estiagem, geadas), as pragas, as práticas antiecológicas de vizinhos, a 
falta  de  incentivo  fnanceiro  e  de  tecnologias  que  sustentem a  agroecologia,  dentre 
outros problemas mencionados por eles próprios, os cinco agricultores evidenciaram, em 
diálogo, a vontade de continuar vivendo naquele lugar. 

Também registrei  momentos de suas falas em que se mostraram isentos do 
desejo  de  acumulação  material,  quando  mencionaram  os  desgastes  oriundos  das 
atividades cotidianas em relação ao retorno fnanceiro. Seus relatos continham palavras 
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de gratidão e valorização em referência ao meio ambiente o qual afrmam responder 
positivamente aos métodos agroecológicos empregados.

A seguir a transcrição de partes dos relatos de dois agricultores, a partir do 
registro audiovisual, de momentos em que mencionaram aspectos relacionados ao meio 
ambiente: 

[...] se tu não tens respeito pela natureza, tu não tens nada. Tu és uma pessoa 
oca, vazia... Porque o princípio de tudo está aqui. A terra é mãe. (...) A mãe 
vai te curar... Qual é a mãe que não cura um flho? Qual é a mãe que não vai  
pelear para que o flho fque bem? [...] Então, a mãe terra vai fazer isso por ti.  
Agora, se tu não tens esse princípio aí, tu não tens é nada. Eu parto desse  
princípio.8 

[...] o descaso das pessoas com o que é do outro, né? O ambiente, a região 
que a gente vive é nossa! E os caras botando lixo, como agora, [...] no desvio 
do pedágio, ali, parece um lixão; o pessoal sai da cidade, e vai despejar ali, no 
meio  ambiente...  Então,  é um  crime  que  se  faz.  Mas...  Existe  pouca 
mentalidade.9

A maneira como foram registrados esses relatos, assim como outros aspectos do 
lugar,  fzeram-me  pensar  a  criação  tanto  a  partir  de  parâmetros  mais  neutros  (que 
fragmenta o olhar íntimo afetivo), quanto a trabalhar sob percepções subjetivas referente 
as  minhas  resgatadas  relações  com o  lugar.  São  questionamentos  que  me  instigam 
principalmente sobre como deslocar as sensações dessa  atmosfera rural que me afeta, 
evitando minha manipulação dos dados, minha interpretação.

1.6  Primeiras visualidades, da auto-paisagem à atmosfera rural

O conjunto de trabalhos desenvolvidos no período anterior ao meu momento 
de insight sobre a possibilidade de perceber e a emergência de um desejo de compartilhar  
tal atmosfera  (do fnal do ano de  2013 ao início de 2015), dá a ver paisagens ainda 
interiorizadas,  íntimas,  construídas  através  da  escrita,  do desenho e  da  pintura.  São 
trabalhos que me permitiram perceber o espaço e desencadearam um processo que me 
desloca até o seu reconhecimento.

8 Relato da agricultora Sirlei Moreira. Coxilha dos Campos, Canguçu / RS, 2015. 
9 Relato do agricultor Nilo Schiavon. Colônia São Manoel, Pelotas / RS, 2015. 
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Essa fase tem início com uma profusão de questionamentos pessoais aliado à 
vontade de explorar motivações poéticas incitando meu regresso a Pelotas no fnal do 
ano de 2013. Imediatamente realizei desenhos diários sobre vivências cotidianas: sobre o 
que lia, via, sentia em meu território de origem (Figura 13). Os desenhos mapeavam 
memórias, objetos da infância, e continuamente me lançavam a elementos orgânicos, à 
paisagem ao redor. Os suportes tingidos com café, as tonalidades naturais dos materiais, 
já anunciavam minha vontade em manusear o que vem da terra.

Figura 13 - Série Mapeamento de auto-paisagem, 2014.
Grafte, nanquim, carvão, datilografa, café e colagem sobre papel;

62x45 cm; 62x45 cm; 62x45 cm.

E  foram  sendo  exteriorizadas  visualidades  um  tanto  obscurecidas,  vazias 
(Figura 14 e 15); e a linguagem se tornou extenuante; as cores desvaneceram ao preto e  
branco.
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Figura 14 - Paisagem embebida, 2015.
Carvão, látex, datilografa e colagem sobre papel; 90x150 cm.

Figura 15 – Detalhe, Paisagem embebida, 2015.
Carvão, látex, datilografa e colagem sobre papel.
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Consequentemente,  o  esgotamento  desse  processo  de  trabalho  reduzido  ao 
ambiente do ateliê, e às linguagens manuais, gerou um movimento em busca do exterior, 
do espaço  lá  fora.  Fui  levada a  transpor  os  limites  sobre  linguagens;  a  expandir  os  
territórios do meu próprio pensamento sobre arte; a perceber o que me alimentava e 
libertava de condicionamentos rotineiros; a identifcar onde e como seria alimentado o 
processo de criação. Momento, este, em que me permiti trazer para o terreno da arte a 
relação com o outro, e com espaços específcos que me sensibilizavam.

A atenção e percepção sobre esses ambientes, e a vontade de trabalhar junto a 
eles, geraram então as primeiras visualidades em torno da  atmosfera rural.  O registro 
audiovisual e a coleta de pedras da região resultaram no trabalho denominado Tapsanto 
(Figura 16); uma série de três objetos construídos por fragmentos coletados e deslocados 
dali.

Figura 16 - Tapsanto I e III, 2015. Impressão de imagem de vídeo,
colagem de datilografa sobre papel e pedra sobre papel; 8x8cm.

Tapsanto foi pensado como objeto de relíquia  (Figura 17); como um pequeno 
objeto que guardamos, que respeitamos tal  uma imagem simbólica  que costumamos 
manter próximo para restaurar a fé; para manter a esperança da transformação através da 
dedicação de pessoas que trabalham em harmonia com a natureza na Serra dos Tapes.
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Figura 17 – Detalhe Tapsanto II, 2015. Impressão de imagem de vídeo,
colagem de datilografa sobre papel e pedra sobre papel; 8x8cm.

Apresentada no espaço da galeria A Sala, do Centro de Artes da UFPel no mês 
de novembro e dezembro de 2015, em uma exposição coletiva itinerante do 5º Salão 
FUNDARTE/Sesc de Arte 10x10, a série se fez visual,  contemplativa ao espectador 
(Figura 18). Ao observá-la em meio ao espaço expositivo, mesmo ciente acerca da sua 
pequena  dimensão,  a  percebi  incapaz  de  transpor  as  sensações  e  signifcações  da 
atmosfera rural devido a qualidade hermética e estagnada causada pelos elementos que a 
compõem.
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Figura 18 – Série Tapsanto exposta na galeria A SALA; novembro 2015.
Registro fotográfco da autora.

Sob essa refexão, o conjunto de trabalhos desenvolvidos nesse período conserva 
qualidade  experimental,  e  desafa a  pensar  a  prática  artística  que  abarque  materiais, 
dispositivos  e  linguagens  próprios  desse  território  investigativo,  e  sobretudo,  as 
potencialidades de desdobrar e transmitir os sentidos da atmosfera rural.

Dentre os trabalhos, um audiovisual que documenta visita numa propriedade 
agroecológica de agricultores que conheci e aproximei contato em uma das feiras de 
alimentos orgânicos organizadas na cidade de Pelotas (Figura 19). Também, um objeto-
instalação que desenvolvi a partir de registro fotográfco e coleta de ossos da propriedade 
onde residi, na região da Cascata (Figura 20 e 21). Ambos trabalhos que me levaram a 
atentar ao conceito de resiliência que incorporam: um está ligado à questão da sucessão 
familiar que é abordada na fala e no cotidiano do casal; e o outro traz à tona memórias 
através do registro de ossos de animais que hoje se decompõem por entre o solo e as 
plantas, fazendo-me relacionar o passado e o presente frente às novas percepções sobre a 
vida no campo.
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Figura 19 – Eco-sucessão, 2015, vídeo (em processo).

Figura 20 - Etnografia de resiliência, 2015, objeto-instalação.
Impressão fotográfca, datilografa e colagem sobre papel; marcador permanente sobre osso.
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Figura 21 - Etnografia de resiliência, 2015, em exposição coletiva Circuitos e Tangências,
na galeria A SALA, CA/UFPel; novembro 2016.

Registro fotográfco: Giane Casaretto.

Mais adiante no processo, sinto a necessidade de estreitar relações pessoais com 
esses  agricultores  que  me  sensibilizaram,  sem  a  intermediação  de  dispositivos  de 
registro. Desejo enfrentar o diálogo, o outro; ouvir o que eles têm a dizer, e também 
expor fragilidades do mim no processo; ter de me dedicar ao cultivo de vínculos afetivos, 
e aprender a trabalhar com a organicidade dos rumos da pesquisa. Assim, peço para que 
alguns deles escrevam cartas sobre suas experiências de transição para o sistema orgânico 
de produção, e sobre suas visões acerca da vida no campo e na cidade (Figura 22). A 
seguir a transcrição da carta da agricultora Márcia Scheer.
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Figura 22 - Cartas de agricultores de produção agroecológica; 2015.

Primeiramente  optei  por  trabalhar  com  agroecologia  por  intermédio  de 
parentes  que  me  convidaram  para  conhecer  as  feiras  ecológicas.  Hoje 
considero importante é o fato de se trabalhar com a vida integrada: homem, 
terra, animal, água e toda a cadeia que forma a cadeira alimentar. Passamos a 
olhar o mundo e as coisas de forma diferente, amamos a terra e tudo o que  
podemos  produzir,  e  a  cuidar  dela.  Somos  componentes  racionais  e 
precisamos  cuidar  da  vida  dentro  desse  plano  terrestre.  Principalmente 
precisamos cuidar  da  mente;  de  nada adianta  produzir  e  comer  alimentos 
orgânicos,  e  sermos  individualistas,  invejosos  e  capitalistas.  Passamos  por 
várias difculdade e obstáculos. Queridos jovens, um dia já fui jovem e me 
considero de mente jovem. Saibam que a vida no campo nos proporciona 
momentos bons e ruins tanto quanto nas cidades; a vida não é feita só de 
momentos bons,  precisamos nos preparar para viver.  A vida aqui fora (no 
campo), no amanhecer tomamos café todos juntos e dividimos as tarefas do 
dia, temos o conforto e qualidade de vida boa; produzimos alimentos, para o 
nosso consumo e para vender. (...) Hoje me considero uma pessoa que luta 
por ideais  para mesas fartas de comida saudável  tanto na vida rural  como 
urbana, pois somos todos irmãos e queremos o bem de todos. Acima de tudo 
precisamos gostar daquilo que trabalhamos, caso contrário seremos pessoas 
frustradas  e  pessimistas.  Precisamos  somar  forças  e  lutarmos  para  que  as 
gerações futuras possam ter uma vida boa, e que a violência, que hoje chegou 
até a zona rural deixando as pessoas assustadas, possa ter um fm. E as pessoas 
da  cidades  possam  andar  sem  medo.  Trabalhamos  em família,  e  aquelas 
pessoas que trabalham conosco, seja nas pesquisas ou nas feiras, têm o mesmo 
objetivo.  Que  possamos  pôr  em nossas  mesas  um alimento  de  qualidade 
buscando longevidade para todos.

Na penumbra de um processo criativo concomitante aos primeiros passos da 
investigação,  considerei  necessário  realizar  um período  de  imersões  no  contexto  da 
atmosfera rural na tentativa de explorar índices que percebo que a constituem. Imersões 
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como experiências sensoriais,  vivências,  trocas de informações,  que penso auxiliar na 
minha  construção  de  conhecimento  sobre  as  dimensões  que  abrangem o  ambiente, 
seguindo o raciocínio de que “a experiência é a vivência deste comércio. Nascido a partir 
de uma constatação simples:  não se pode abordar o real  e  logo atuar sobre ele sem 
conhecimento dos fatos” (ARDENNE, 2006, p. 30, tradução nossa). 
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2  Experiência

Para o crítico de arte e professor Paul Ardenne (2006, p. 32, tradução nossa), a 
experiência  sempre  deseja  testar  algo  para  “ampliação  ou  enriquecimento  do 
conhecimento, do saber, das aptidões (…), estimular a criação”. Experiências que penso 
capazes de proporcionar momentos singulares onde transita o novo, o desconhecido, seja 
no conteudo de uma fala, em aspectos físicos do espaço, ou em convivência coletiva. 
Instantes que percebo como potenciais índices para a geração de ideias na construção do 
trabalho em arte. 

Recorrer a ela [experiência] permite ao artista apreender fenômenos inéditos 
provocados e precipitados pela experiência, na espera por desenvolvimento, 
aumento expressivo, melhor compreensão do mundo e melhor capacidade de 
habitá-lo. (...) Toda a experiência tem algo de provocante. E vem a provocar  
o sedimentado, a ordem estabelecida. (ARDENNE, 2006, p. 32, tradução 
nossa)

Numa investigação mais aprofundada objetivando as origens dessa “percepção 
atmosférica”,  realizo  uma  série  de  imersões  nesse  contexto  como  procedimento  do 
processo criativo: participação em curso de agroecologia, em feira de sementes crioulas,  
em fórum que discute o combate do uso de agrotóxicos no país. São experiências que me 
aproximam e informam acerca da realidade em questão, de problemáticas emergentes, 
fazendo-me refetir  sobre aspectos socioculturais, políticos,  ecológicos e educacionais, 
muito além da zona rural.

Uma fase de coleta de dados que me informa e transforma, que envolve meu 
corpo e atualiza-o sobre uma realidade que então descobri permear meu cotidiano muito 
antes da pesquisa;  tempo anterior à  atmosfera rural no qual  permaneci desconectada, 
afastada, desvinculada em relação ao meio ambiente. Talvez menos consciente do todo, 
- desse sistema complexo e interligado que a investigação revelou. 
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2.1  Índices, imersões na atmosfera

Penso que,  diferentemente  da tentativa  de captar  fragmentos que compõe a 
atmosfera, a ideia de explorar índices vai de encontro a indícios e sinais que signifcam e 
compõe o ambiente; concepção que me aproxima do entendimento e percepção sobre o 
espaço.

Com duração de três dias consecutivos, no início do mês de setembro de 2015, 
participei de um curso em uma propriedade familiar agroecológica localizada na Colônia 
São Manoel, zona rural do município de Pelotas/RS, juntamente com trinta pessoas de 
diferentes áreas.

O  curso,  intitulado  Agroecologia  e  Sistema  Agroforestal,  foi  ofertado  e 
ministrado pelo proprietário do minifundio, o agricultor Nilo Schiavon, e apoiado pelo 
pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Joel Henrique 
Cardoso,  que  mantém  investigação  na  área  específca.  O  agricultor  ministrante  se 
destaca por sua notável experiência em agroecologia na região Sul do estado, sendo hoje 
representante de organizações como a ARPASUL – Associação Regional de Produtores 
Agroecologistas da Região Sul. 

De caráter inédito e experimental tanto para o agricultor e sua família, quanto 
para a maioria dos participantes, a vivência proporcionou momentos de aprendizagem 
teórica, e práticas de campo. O percurso até o local durava aproximadamente uma hora a 
partir da cidade de Pelotas, cercado inicialmente por paisagens de planícies, até atingir  
serra de grandes altitudes. Parte do trajeto, percorrido por estradas de chão, conduzia à 
propriedade com cerca de dez hectares.

Todos os dias o grupo transitava por semelhante percurso ao se deslocar para 
pernoitar em propriedades ou cidades próximas. O curso tinha início nas primeiras horas 
da manhã, e prolongava-se durante todo o dia. Contava com atividades teóricas em que 
o proprietário, juntamente com sua flha Luana, e pesquisador auxiliar, apresentavam 
conteudos  sobre  agroecologia  através  de  diálogo  simples,  no  mesmo  espaço  onde 
fazíamos as refeições, ou diretamente no campo para que o assunto fosse explicitado. 
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Logo, o conteudo apreendido era transferido para a prática e todos se deslocavam para 
os campos heterogeneamente cultivados da propriedade (Figura 23).

Figura 23 - Participantes do curso na propriedade agroecológica; setembro 2015.
Registro fotográfco realizado por Luana Schiavon, estudante de Educação do Campo.

As  refeições  eram  elaboradas  pela  própria  família  a  partir  de  alimentos 
orgânicos produzidos na propriedade (Figura 24). Os períodos de chuva e frio que se 
faziam não intimidavam os integrantes do grupo que seguiam realizando as atividades 
com capas de chuva e botas de borracha (Figura 25). Os vários conteudos apreendidos 
na vivência  foram: tipos  de podas,  plantios,  adubos,  sementes;  cultivo  de hortaliças, 
fores, videiras, pessegueiros, citros; condução de sistema agroforestal.
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Figura 24 - Familiares do agricultor preparando uma refeição.
Registro fotográfco realizado por Isadora Escosteguy, estudante de Agronomia.

Figura 25 - Práticas de campo: aplicação de pó de rocha.
Registro fotográfco realizado por Luana Schiavon.

Como mencionado  pelo  próprio  agricultor  ministrante  (Figura  26),  grande 
parte dos ensinamentos apresentados no curso foram adquiridos através da experiência 
pessoal no campo, em que o acerto e  o erro com a prática  da agricultura ecológica 
serviram de lição e aprendizado. Sua flha, que esteve sempre presente na vivência, nos 
contou que optou retornar para a zona rural  após período de experiência  na cidade, 
como professora. Hoje, com renovadas perspectivas de atuação profssional, é estudante 
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do  curso  de  graduação  em  Educação  do  Campo,  e  trabalha  na  propriedade 
desenvolvendo projetos juntamente com sua família.

Figura 26 - Ensinamentos do agricultor.
Registros fotográfcos realizados por Isadora Escosteguy.

Dias depois da vivência, em meados do mesmo mês, tive a oportunidade de 
experienciar  uma  audiência  publica  realizada  na  cidade  de  Pelotas,  promovida  pelo 
Fórum  Gaucho  de  Combate  aos  Impactos  dos  Agrotóxicos,  tendo  sido  a  terceira 
audiência  sobre  o  tema  ocorrida  no  país  (Figura  27).  De  maneira  análoga  e 
complementar à experiência do curso, o fórum proporcionou densidade considerável de 
conhecimentos e informações através de relatos, denuncias e exposição de investigações 
técnicas  realizadas  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  bem  como  visões  acerca  da 
realidade social, política e econômica que envolve a problemática.
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Figura 27 - Fórum Gaucho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos,
Pelotas (RS); setembro 2015. Registro fotográfco da autora.

E então, no mês seguinte, visitei a sétima edição da Feira Estadual de Sementes  
Crioulas  e  Tecnologias  Populares  que  acontece  em  Canguçu/RS,  podendo  assim 
compreender um pouco acerca das pessoas envolvidas, do trabalho das novas gerações 
(Figura 28), e dos projetos em andamento em relação ao cultivo de sementes crioulas 
(sementes  sem  modifcação  genética).  Um  movimento  que  vem  crescendo  e  se 
sustentando de  forma alternativa  frente  às  limitações  e  dependências  impostas  pelo 
mercado de sementes.

Figura 28 - Feira Estadual de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares,
Canguçu (RS); outubro 2015. Registro fotográfco da autora.
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2.2  Corpo, espaço e o outro

As experiências vividas no decorrer da pesquisa foram geradoras de multiplas 
transformações  pessoais.  Transformações  oriundas  da  relação  do  meu  corpo  com 
aspectos do espaço, com o outro, que renovam a percepção sobre os fatores que cercam 
meu território.

Durante  os  dias  de  imersões,  decidi  realizar  menos  registros  fotográfcos  e 
audiovisuais do que em anteriores pesquisas de campo, almejando um estado de estesia,  
uma concentração e integração com o lugar, ciente de que “o corpo conhece o mundo 
antes  de  podermos  reduzi-lo  a  conceitos  e  esquemas  abstratos  próprios  de  nossos 
processos mentais” (DUARTE JR, 2001, p. 132). Optei por um processo objetivando a 
apreensão de qualidades sensíveis emanadas pelas confgurações da atmosfera.

Qualidades perceptivas sensoriais que penso se fazerem no exterior e no interior 
do ser, de maneira integral. Pensamento que encontro identifcação análoga no conceito 
de  corpo vibrátil em ROLNIK (2011), como uma vibração/percepção dos órgãos dos 
sentidos que são despertados por forças do mundo que os afetam, e as quais passam a  
fazer parte do próprio corpo.

“Re-conhecer”  meu  espaço,  aprender  sobre  mim -  auto-conhecimento  -,  a 
partir  do  outro,  de  contatos  e  experimentações  sentidas,  vividas.  Experiências  que 
provocam renovar minha percepção sobre o mundo, como “superação da anestesia da 
vulnerabilidade ao outro. (...) presença viva, com a qual construímos nossos territórios de 
existência e os contornos cambiantes de nossa subjetividade” (ROLNIK, 2006, p. 2).

Se para o flósofo John Dewey, “a experiência é a arte em estado germinal” 
(2010, p. 84), penso fundamental o envolvimento integral do artista na investigação, em 
cada etapa do processo na busca pela intensidade das sensações, por índices motivadores 
do processo criativo.

O contato das mãos com a terra e plantas, as variações climáticas (sol, chuva, 
vento, frio,  calor) sentidas no corpo em contato com a natureza,  as trocas coletivas,  
permitiram o envolvimento e desenvolvimento das faculdades corporais, despertando em 
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mim  sentidos  de  pertencimento  e  integração  com  o  meio  ambiente.  Um  tipo  de 
ampliação  perceptiva  e  conexão  com  o  ambiente  natural;  sensações  que  percebi 
sensibilizar  igualmente  outros  participantes  do  curso  de  agroecologia  que  relataram 
verbalmente admiração e gratidão em resposta à experiência (Figura 29).

Figura 29 - Práticas coletivas de plantio, Colônia São Manoel, Pelotas (RS); setembro 2015.
Registro fotográfco realizado por Luana Schiavon.

Na  convivência  com  grupos  tão  heterogênios  em  relação  a  faixa  etária  e 
formação  profssional,  inumeras  foram  as  histórias  compartilhadas,  na  sua  maioria 
associadas a transformações de vida a partir da compreensão ecológica. Experiências que 
me  mantiveram  atenta  aos  diferentes  aspectos  e  particularidades  do  ambiente, 
comportamentos,  informações  técnicas  e  conceitos  específcos  da  área;  uma  busca 
constante por captar indícios que constituem a atmosfera rural e os quais almejo partilhar 
através da arte.

Conhecimentos, informações, sensações, contatos,  que conduziram-me a  um 
novo  olhar  sobre  a  potencialidade  de  tal  atmosfera,  sua  amplitude  e  potência 
transformadora.

1115

1125

1130

1135



50



51

3  Reflexão

3.1  Interdependência, conexões entre áreas

A partir  do experienciado,  pude inteirar-me sobre  a  realidade  do  contexto, 
sobre alguns dos aspectos que envolvem a  atmosfera rural,  desde o estilo de vida das 
famílias que trabalham com a agroecologia, até os projetos que se desenvolvem na região 
para  combater  a  utilização  dos  agrotóxicos.  São  questões  cotidianas  emergentes  e 
problemáticas alarmantes que abrangem não só a comunidade rural, como também a 
urbana do município de Pelotas e região.

Para  o  físico  e  escritor  Fritjof  Capra  (2004,  p.  23),  os  problemas 
contemporâneos  são  sistêmicos,  interligados  e  interdependentes,  sendo  que  suas 
soluções requerem uma mudança radical na percepção, no pensamento e no valor frente 
ao mundo.

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que 
concebe o mundo como um todo integrado,  e não como uma coleção de 
partes dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo 
“ecológica” for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo 
que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência 
fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e 
sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, 
em ultima análise, somos dependentes desses processos). (CAPRA, 2004, p. 
25)

Uma mudança de percepção que vem alterando minha relação com mundo. 
Ampliou meu entendimento sobre a noção da  atmosfera, sobre a investigação que me 
desloca  e  provoca  a  pensar  a  partir  de  renovadas  perspectivas  para  a  articulação  do 
trabalho em arte, os contextos da arte contemporânea, assim como o papel do artista 
enquanto ser no mundo.

A  proximidade  com o  contexto  rural,  e  a  procedente  cultivação  da  minha 
relação subjetiva com o lugar a partir das experiências, despertam-me sobre a conexão da 
arte com áreas de estudo que tangem o contexto de forma interdisciplinar: a Educação e 
a Ecologia.
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3.2  O contexto, potências para a criação

O que visa a arte, a não ser nos mostrar, na natureza e no espírito, fora de nós 
e em nós, coisas que não impressionavam explicitamente nossos sentidos e 
nossa consciência? (...)  À medida que nos falam, aparecem-nos matizes de 
emoção que podiam estar representados em nós há muito tempo, mas que 
permaneciam invisíveis (…). Dilata nossa percepção (…). Graças a ela, todas 
as coisas adquirem profundidade (…). (BERGSON, 2006, p. 155-181)

A participação no curso de agroecologia inaugurou o desejo de compreender a 
constituição do ser humano e sua relação com o meio ambiente a níveis educacionais, 
questionando minha própria formação escolar ao constatar que só recentemente pude ter 
contato com tais saberes ecológicos.

Em análoga  circunstância,  no  fórum pude  observar  alguns  casos  em que  o 
problema  da  falta  de  compreensão  acerca  de  evidentes  malefícios  discutidos  e 
ocasionados por práticas nocivas ao meio ambiente, e que atingem diretamente a saude 
da comunidade e os recursos naturais da região, também tange os moldes educacionais,  
seja a nível primário ou superior. 

Ao pensar sobre o conteudo constituinte do trabalho em arte e frente aos rumos 
tomados  pela  pesquisa,  observo  a  pertinência  da  participação  ativa  do  artista  e  da 
expansão de sua visão no contexto cultural da investigação. Considero, dessa maneira, 
ideias da arte contextual em Ardenne (2006), onde o autor discute acerca do desejo 
social  que  o  artista  possui  em  intensifcar  sua  presença  na  realidade  coletiva,  sem 
intermediários, sendo seu trabalho a chave para confrontar a realidade.

Uma arte que percebo transitar por entre dimensões sociais e espaciais, e que 
abrange diversas áreas de conhecimento que se entrelaçam e complementam, indicando 
vias para se pensar o trabalho em arte e alargando a consciência de mundo.

Identifco,  assim,  crescente  interesse  enquanto  artista  de  aprofundar 
conhecimentos  acerca  de  fatores  que  envolvem  a  atmosfera  rural  investigada,  como 
questões ligadas à preservação do meio ambiente, e aos impactos causados por práticas 
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contrárias à agroecologia (o uso de agrotóxicos). Um desejo de participar da constituição 
de territórios e realidades existentes, no limiar subjetivo da arte que tange a noção de 
micropolítica. 

Acerca das dimensões da micropolítica na arte, Katia Canton (2009) escreve 
sobre a possibilidade de se pensar e relacionar questões cotidianas, articular ideias frente  
a realidade vivida: a atuação do artista como agente político. Sobre o mesmo conceito, 
Suely  Rolnik  (2011)  discute  a  signifcativa  dimensão  da  atuação  de  indivíduos  e 
coletividades sobre o entorno, sobre a complexa e integrada rede da vida.

Uma rede variável que entendo substancialmente formada pelas relações, ações 
e pensamentos, pela mente e corpo de indivíduos que coabitam espaços urbanos e rurais 
– por coletividades que se constituem em determinados lugares.

Assim, conduzo meu processo e prática aliados ao estudo da Ecologia e da 
Educação na tentativa de vislumbrar meios, relações, possibilidades, num paralelo com 
as considerações do pesquisador Grant H. Kester (2006) sobre projetos colaborativos na 
arte. Projetos os quais o autor crê possuírem dimensão pedagógica explícita (KESTER, 
2006, p. 11):

Enquanto  as  narrativas  políticas  dominantes  perdem,  seu  espaço  de 
legitimidade se abre a novas histórias, (...) novas visões para o futuro. E esse 
senso de  possibilidade,  acredito,  que anima a  notável  profusão de práticas 
artísticas contemporâneas preocupadas com a ação coletiva e o engajamento 
cívico (…). (Ibidem, p. 25)

Entendo que vislumbrar a criação através da ótica homem-ecologia permite que 
o trabalho artístico seja possível em outras dimensões, onde penso que a latência da arte 
é capaz de permear por via ético-política  da educação sobre o meio ambiente, meio 
social e individualidade humana, com referência ao conceito de ecosofia do psicanalista e 
flósofo Félix Guattari (1990). 

Sobre a questão da crise ecológica a qual me aproximei no decorrer da pesquisa, 
Guattari  (1990,  p.  8)  acredita  que  ela  somente  poderá  ser  esclarecida  com  “uma 
articulação ético-política - a que chamo ecosofia - entre os três registros ecológicos (o do 
meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana)”. E a arte como 
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indicativo  para  esse  esclarecimento,  com  seu  potencial  criativo  transformador  de 
subjetividades  culturais,  objetivando  necessária  reinvenção  do  meio  ambiente, 
enriquecimento de modos de vida e de sensibilidade (GUATTARI, 1990, p. 8).

Perspectivas sociais e espaciais que penso o artista capaz de trabalhar através da 
subjetividade da arte, por meio da consciência da dimensão do espaço que o cerca, do 
seu contexto.

Assim,  olho  para  a  arte,  produções  e  linguagens,  buscando  identifcar 
referências que se afnem com minhas ideias e poética. Observo trajetórias e trabalhos 
que de alguma forma me sensibilizam, e encontro principalmente na obra do artista 
alemão Joseph Beuys, indícios que apontam vias para pensar a arte atrelada à vida.

3.3  Agentes, arte e vida

A arte através de uma perspectiva social é explorada na obra de Joseph Beuys 
(Figura 30) e seu conceito de  escultura social.  Com uma produção artística dedicada à 
atividades educativas e políticas, tendo atuado entre as décadas de 1960 e 1980, Beuys se 
inseriu no contexto de sua época e considerou todos os indivíduos artistas e capazes de 
moldar  o  mundo:  “A Escultura social  pode ser  defnida  em como nós moldamos  e 
damos  forma  ao  mundo  em  que  vivemos.  E  a  escultura  vista  como  um  processo 
evolucionário onde todo o ser humano é um artista” (DURINI, 1997, p. 54, tradução 
nossa).
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Figura 30 – Joseph Beuys, 7,000 Oaks; maio 1984.
Registro fotográfco: Bubi Durini. Fonte: http://www.fuamsterdam.com

Ampliar os limites  da arte  foi  a proposta de Beuys  ao entender  todo o ser 
humano hábil,  e penso,  responsável em dar forma ao seu contexto. Ao considerar o 
outro em seus trabalhos, Beuys prezou por relações recíprocas de trocas num movimento 
em prol da educação sensível através da arte, tendo em vista a conquista da liberdade,  
estímulo à criatividade, e formação de seres políticos.

Eu cheguei à conclusão de que não há nenhum modo de fazer qualquer coisa  
pelo ser humano que não seja através da arte. E devido a isto é necessário um 
conceito educacional (...). Meu conceito educacional refere-se ao fato de que 
todo  ser  humano  é um  ser  criativo  e  um  ser  livre.  (...)  Hoje  é preciso 
considerar  a nossa realidade social e  como esta realidade tem reprimido a 
maioria dos seres humanos (…). (Ibidem, p. 42, tradução nossa)

Objetivando o desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos, seu conceito  
ampliado da arte almejava incorporar a arte em todas as esferas da vida como solução 
para as problemáticas de sua época; a construção do organismo social como um trabalho 
de arte  (ROSENTHAL, 2011,  p.  113). Assim, expandiu seu processo de criação e 
produção em busca de uma organização social, preocupado em trabalhar a arte aliada com 
atividades políticas e educacionais, com o uso de estratégias de comunicação simbólica 
cultural e ativismo (Ibidem, p. 112-117) (Figura 31).
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Figura 31 – Joseph Beuys, Action Piece 26; fevereiro 1972.
Registro fotográfco: Simon Wilson. Fonte: site do museu Tate Modern (http://www.tate.org.uk)

Com bases ecológicas,  Beuys  se utilizou de uma série  de linguagens para a 
constituição  de sua  poética  e  promoção de  encontros  para  diálogos  entre  diferentes 
saberes, dentre palestras, instalações, desenhos, esculturas, performances, ações, práticas 
propositivas.

Interessado pela relação do ser humano com a natureza, procurou sensibilizar 
continuamente o espectador para o desenvolvimento da consciência e dos diversos níveis 
de percepção – espiritual, físico, emocional -, infuenciado pelo pensamento de Johann 
Wolfgang Goethe (1749-1832) e sobretudo de Rudolf  Steiner  (1861-1925),  flósofo 
fundador da pedagogia Waldorf a qual conduz a educação infantil em sintonia com o 
meio ambiente (STEINER, 1995).

De Goethe,  Beuys  herdou uma visão que concebia  a  natureza como uma 
totalidade viva  e orgânica,  em profunda conexão com o mundo espiritual. 
Cada substância  seria dotada de signifcações transcendentes que atuariam 
diretamente no ser humano. Do mesmo modo, muitas ideias do artista têm 
uma  óbvia  conexão  com  a  Antroposofa  de  Rudolf  Steiner,  expressando 
afnidades em relação à construção tripartida do ser humano em corpo, alma e 
espírito (…). (ROSENTHAL, 2011, p. 118)

Encontro igualmente referenciais para pensar a prática artística em trabalhos da 
dupla Maurício Dias e Walter Riedweg (Figura 32), e da belga Agnès Varda (Figura 
33). São produções em videoarte e cinema que discutem e revelaram aspectos sociais. 
Com  o  uso  de  linguagem  audiovisual  próxima  ao  documentário,  esses  artistas 
conseguem aproximar seus contextos, trabalhar de forma colaborativa, ao mesmo tempo 
em que exploram suas características pessoais através de áudio e imagens.
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Figura 32 – Maurício Dias e Walter Riedweg, Devotionalia; 2003.
Imagens do vídeo Mau Wall Encontros traduzidos.
Vídeo disponível em: https://vimeo.com/47177383

Figura 33 – Agnès Varda em imagens do flme Os Respigadores e a Respigadora; 2000.

Dentre  outras  referências  que  me  sensibilizam,  Santiago  Cirugeda  Parejo, 
artista e arquiteto espanhol, tem seu foco de trabalho no âmbito da realidade urbana, 
desenvolvendo projetos de uma arquitetura efêmera de reciclagem; utiliza estratégias de 
ocupação  e  intervenção  urbana,  prezando  pela  participação  dos  cidadãos  durante  a 
execução de seus projetos, como também na discussão e decisão de assuntos urbanísticos 
locais (Figura 34 e 35).
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Figura 34 – Santiago Cirugeda Parejo, Containers; 1997.
Fonte: http://www.mascontext.com

Figura 35 - Santiago Cirugeda Parejo, Vallas Vegetables; 2009.
Fonte: www.recetasurbanas.net

Permeando entre  arquiteto  e  artista  social,  seu  projeto  pessoal  denominado 
Recetas Urbanas  (www.recetasurbanas.net)  se aproveita  das brechas da legislação em 
benefício da comunidade, sendo compartilhado via internet através de imagens e textos  
de projetos realizados e em andamento. São como receitas que podem ser utilizadas por 
coletivos e cidadãos, tanto para melhorar a fragmentação urbana, como para possibilitar 
o desenvolvimento de outros projetos independentes que permitam solucionar o viver 
nas cidades. 
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Também sob um viés comunitário,  o projeto brasileiro Lotes Vagos,  criado 
pelos artistas mineiros Louise Ganz e Breno Silva, objetivou organizar ações coletivas 
entre artistas e arquitetos a fm de transformar lotes de propriedade privada em espaços 
publicos temporários, propondo diversas formas de se conviver nesses lugares.

Dando  continuidade  à  investigação  de  artistas  brasileiros  com poéticas  que 
transpassam o meio ambiente, a educação e a esfera publica, destaco a obra de Jorge 
Menna Barreto (SP) o qual trabalha no limiar do campo econômico e político com uma 
temática que envolve a alimentação, interessado desde a produção dos alimentos até o 
consumo, gerando visibilidade ao cenário da agroecologia do país. Em seus trabalhos o 
artista estrutura uma criativa rede de relações com a comunidade, abrindo espaço para a 
refexão, com a geração de hábitos saudáveis e de conhecimento.

Já as artistas Janice Appel (SC), Faetusa Tezelli (PR) e Gabriela Leirias (SP) 
têm seus trabalhos relacionados à jardinagem como ato político, realizando projetos de 
intervenções  urbanas,  hortas  comunitárias  e  proposições  artísticas  em  processos 
colaborativos e interdisciplinares.

1355

1360

1365

1370

1375

1380



60



61

4  Prática

Nesse processo, percebo possível tática para transpor a atmosfera rural em outro 
contexto através da geração da própria atmosfera dentro da zona urbana. Assim, elaboro 
proposição artística para a construção de um espaço híbrido, entre horta e jardim, em 
um terreno baldio na zona central da cidade de Pelotas. Terreno ocioso, pertencente a 
meus familiares, onde inicio uma série de contatos objetivando frmar a compreensão da 
pretendida proposta por parte dos seus proprietários para a então liberação do espaço 
para a construção da horta.

4.1  Urbano-rural, um recriar atmosférico

Ao ser liberado para o uso de forma provisória, em outubro de 2015 foi iniciada 
a etapa de reconhecimento e organização do terreno para a concretização do trabalho 
propositivo  Casa  Horta;  trabalho  em  que  penso  os  objetivos  da  pesquisa  ao  tentar 
construir  um  contexto  próprio  que  possibilite  o  compartilhamento  da  imersão  na 
experiência atmosférica do rural. 

O espaço do terreno, que permaneceu fechado e sem uso por cerca de oito 
anos, foi encontrado com inumeras plantas habitantes em seu interior, sobreviventes por 
entre frestas. Com setenta metros quadrados de área, possui aproximadamente 85% de 
área encoberta por piso, e 15% por telhado (Figura 36).
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Figura 36 - Exterior e interior do local, Pelotas (RS); outubro 2015.
Registros fotográfcos da autora.

Ali  existiu  uma  casa,  hoje  em  estado  de  demolição,  com  poucas  paredes 
divisórias  e grande quantidade  de material  de construção - tijolos,  tábuas,  telhas.  A 
parede da fachada permanece inteira, tal qual uma casca que resguarda o interior. Não 
há nem energia elétrica nem água no local. Em vez disso, há refexão sobre a captação e 
o armazenamento de água, sobre formas de se habitar em um local com limitações de 
recursos.

A falta de energia elétrica parece isolar o local dos meios virtuais de conexão, 
do exterior. Lugar que a primeira vista pode causar estranhamento, um deslocamento do 
habitual tendo em vista os locais que costumam oferecer formas de convívio na cidade.

Ao adentrar pela porta da fachada, ao invés de salas de uma casa, há toda uma 
área livre, aberta, plena de plantas residentes. Partes do chão estão cobertas pelo ladrilho 
hidráulico tão característico de Pelotas, com seus desenhos e cores singulares.
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Uma aroeira-vermelha povoa o interior do espaço ao lado de uma palmeira que 
também nasceu durante os anos de abandono (Figura 37). Um local atípico, território 
potente e provocativo de sensação outras; induz ao exercício do desapego, da liberdade 
desses tantos materiais que envolvem o cotidiano.

Figura 37 - Plantas e piso do terreno; outubro 2015. Registros fotográfcos da autora.

4.2  Cultivar, a resiliência

Plantar  sem  terra,  é  desafo.  No  terreno,  o  desafo  foi  plantar  sobre  “ex-
construção” urbana que cobriu todas as áreas de terra. Foi preciso força braçal para a 
organização  do  espaço:  deslocamento  de  tijolos,  telhas  e  madeiras,  e  fnalmente,  a 
construção de canteiros com o carregamento de aproximadamente vinte sacos de terra 
deslocados da zona rural.

Trabalho que exige a participação do outro para dar forma a uma ideia, ativa o 
intercâmbio físico; envolve parentes, amigos e conhecidos (Figura 38). Arte com caráter 
participativo,  realizada para e  com o outro,  vincula uma relação estreita,  suscita  um 
“estar junto” (ARDENNE, 2006).
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Figura 38 - Organização do espaço; outubro 2015. Registros fotográfcos da autora.

Menos de um mês de trabalho e na terra já cresciam as primeiras mudas. E 
desde  então  o  cuidado  com  as  plantas  tem  sido  quase  diário,  sendo  o  espaço 
constantemente frequentado por mim ou por alguma pessoa que se dispõe a realizar as 
tarefas da horta. Cada planta, terra, adubo, preparo do solo, muito a praticar, muito a  
aprender.

Tarefas  que  primeiramente  eram executadas  por  mim para  a  realização  do 
projeto, com o tempo, surpreendentemente, foram sendo praticadas por outras pessoas 
sem minha participação ou presença; como uma engrenagem que, após energia inicial,  
passa a operar sozinha. Corpo, mente e força conjunta para que as coisas começassem a 
funcionar; saíssem do zero, da inércia do contexto.

Têm-se, como resultado da produtividade da terra, e da variedade de plantas 
cultivadas no espaço dentro de um período de quatro meses: tomate, alface, berinjela,  
mostarda, amendoim, pimentão, feijão, pepino, couve, mostarda,  beterraba, pimenta, 
capuchinha, losna, poejo, hortelã, orégano, manjericão, arruda, salsa, cebolinha, alecrim, 
alfazema, gengibre, mamão, manga, milho e algumas fores. As plantas são regadas ora 
com mangueira anexa à casa vizinha, ora com a água da chuva que é armazenada em 
uma antiga banheira existente no espaço (Figura 39).
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Figura 39 – Imagens do mesmo local, com diferença de três meses; o desenvolvimento das plantas; 
novembro 2015 e fevereiro 2016. Registros fotográfcos da autora.

As primeiras ações da construção desse espaço evidenciam o compartilhamento 
da imersão na  atmosfera rural com o outro. Entendo essa etapa da pesquisa em que a 
imersão deixou de ser uma experiência de busca individual para se tornar uma proposta 
artística, em que outros corpos também experimentam fsicamente a terra em um ato de 
imersão, que é também um ato de resiliência corporal.

Do estado concreto para o orgânico; de consumidor a produtor; de artista a 
agricultor. Percebo todo o tempo em que vivi sem plantar, sem questionar acerca do 
meu consumo e sua origem. Projeto que me fez plantar, semear, desacelerar, e produzir 
o que me move: alimentos (Figura 40). E acima de tudo, a possibilidade de construir um 
lugar para compartilhar: a Casa Horta.
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Figura 40 - Alimentos colhidos na Casa Horta; janeiro e fevereiro 2016.
Registros fotográfcos da autora.
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4.3  Encontros, propostas coletivas

Gerar encontros foi o modo que encontrei para realizar o objetivo da pesquisa 
de propor formas de experimentar a imersão na  atmosfera rural; uma tentativa de dar 
espaço ao diálogo, à comunicação, à experiência com o outro e com a terra. O mergulho 
nesta atmosfera, que é corporal e sensível, também se refere a aspectos ecológicos ao 
buscar encorajar outras maneiras de pensar uma relação com o mundo mais saudável, 
sustentável e coletiva. Prática com a qual trabalho pela primeira vez, explorando passo a 
passo essa nova forma de operar.

Em  Kester  (2005),  identifco  discurso  acerca  de  artistas  contemporâneos  e 
coletivos de arte que têm sua prática precisamente em torno da facilitação do diálogo 
entre diversas comunidades; artistas que adotaram a ação como processo, com o objetivo 
de promover aproximação. Seus trabalhos envolvem a orquestração criativa de encontros 
e conversas colaborativas bem além dos limites institucionais da galeria e do museu, ou 
da produção  de objetos:  são “provedores  de contextos”  mais  do que  “provedores  de 
conteudo” (KESTER, 2005, p. 241).

(…)  estas  trocas  podem  catalisar  transformações  surpreendentemente 
poderosas  na  consciência  dos  seus  participantes.  As  questões  que  são 
levantadas  por  que  estes  projectos  possuem  uma  clara  amplitude  de 
ressonância cultural e política. (Ibidem, p. 241, tradução nossa)

Em meados de dezembro de 2015 aconteceu a primeira proposição no espaço. 
Um encontro onde compareceram, a partir de convites pessoais, cerca de treze pessoas 
dentre conhecidos e curiosos. Em meio a um ambiente visualmente em construção, e 
estruturalmente  precário,  disposto  com  bancos montados  com  materiais  dali,  os 
presentes puderam ouvir sobre a proposta do terreno (Figura 41).
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Figura 41 - Primeiro encontro na Casa Horta; dezembro 2015.
Registro fotográfco da autora.

Neste primeiro encontro não foi estipulado tema para debate, nem apresentado 
planos  objetivos  sobre  o  projeto.  A proposta:  ouvir  o  sentimento  momentâneo  das 
pessoas em relação ao estado do mundo, e seus desejos de ação e participação nesse 
contexto;  suas  opiniões  sobre  lugares  de  comunicação  e  informação  da  cidade;  suas 
relações com o meio ambiente.

Dentre  conversa  e  descontração  do  encontro,  escutei  relatos  acerca  das 
percepções pessoais sobre o ambiente do terreno: a sensação da desaceleração do tempo 
que  propicia  o  seu  interior,  o  silêncio  que  sucede  calma  e  concentração,  e 
principalmente, a sensação de se estar em um lugar que permite a refexão, e o despertar 
dos  sentidos.  Relatos,  para  minha  surpresa,  similares  às  minhas  sensações  sobre  a 
atmosfera rural.

Assim,  percebo  a  Casa  Horta enquanto  espaço  onde  é  possível  articular  a 
imersão na atmosfera de forma coletiva, partindo de encontros como meio de promover 
relações sensíveis entre as pessoas, e esse contexto que exala qualidades mais orgânicas.
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4.4  Comunicação, pontos de contato

Atenta  ao  meu  cotidiano  na  zona  urbana,  pessoas  e  ambientes  próximos, 
observo a falta de espaços que propiciem o contato com a natureza, com a terra. Aqui, o  
tempo escorre por entre multiplas atividades e distrações da cidade,  onde (...) quanto 
mais estamos preocupados em viver, tanto menos estamos inclinados a contemplar, em 
que as necessidades da ação tendem a limitar o campo da visão” (BERGSON, 2006, p. 
157).

Percebo  poucos  os  eventos  cotidianos  em que  minha  percepção  corporal  é 
aguçada para o presente, para a noção de que faço parte de uma rede interdependente 
com o outro, com as coisas do mundo.

Observo  igualmente  raros  os  lugares  que  despertam  interesse  de  grupos 
heterogêneos (pessoas com diferentes formações e faixas etárias); lugares que propiciem 
trocas, relações afetivas e diálogos; lugares abertos à discussão, propagação de saberes e 
informações sobre o contexto. Constato uma infnidade de lugares programados, frios, 
que oferecem prazer e distração, mas que me distanciam da realidade da cidade, das 
pessoas e do meio ambiente.

Enfm, habito em um cotidiano com inumeros meios virtuais  para conectar 
indivíduos,  porém  escassas  são  as  conexões  e  comunicação  pessoal  que  de  fato  se 
materializam.

A partir da visão de Ardenne (2006) sobre a arte participativa, refito sobre a 
característica do artista que opta, segundo o autor, por selar um pacto com a democracia, 
com  a  consolidação  social,  e  funda  sua  obra  sobre  a  intuição  de  um  défcit  de 
comunicação, sobre o sentimento de uma distribuição desigual do sensível.

Em seus  estudos  sobre  pedagogia,  comunidade  e  vida,  o  flósofo  brasileiro 
Paulo Freire  descreve  possíveis  ferramentas  para  a  educação  e  liberdade  do homem 
através do diálogo, da comunicação (e participação), como meio para a constituição de 
consciências críticas sobre o mundo; existir com criticidade, mais do que simplesmente 
viver (FREIRE, 1967, p. 40).
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Precisávamos de uma Pedagogia de Comunicação, com que vencêssemos o 
desamor acrítico do antidiálogo. (…) superação de sua compreensão mágica 
como ingênua e  no  desenvolvimento da crescente  crítica,  seria  o  conceito 
antropológico da cultura. A distinção entre os dois mundos: o da natureza e o 
da cultura.  O papel  ativo do homem  em sua  e  com sua  realidade.  (…) O 
homem, afnal,  no mundo e  com o mundo. O seu papel de sujeito e não de 
mero e permanente objeto. (Ibidem, p. 108)

Em seus escritos, Freire compartilha sobre a necessidade educativa e perceptiva 
do homem nesse novo mundo. Homem que por vezes parece viver distraído e ocupado 
demais, carregando consigo concepções de progresso, superioridade e dominação sobre o 
meio ambiente.

Já o físico David Bohm, a partir de seus estudos sobre o diálogo, afrma sobre a  
urgência  da comunicação na contemporaneidade, e sobre a importância  do papel  do 
diálogo como meio de transformação da natureza da consciência sociocultural, distante 
de um modo de pensar individualista e fragmentado, que tem gerado tantos problemas 
em plano mundial (BOHM, 2005, p. 95-99).

Temos  de  compartilhar  nossa  consciência  e  nos  capacitarmos  para  pensar 
juntos,  para  fazer  o  que  for  necessário  de  uma  forma  inteligente.  Se 
enfrentarmos o que ocorre num grupo de diálogo, compreenderemos o nucleo 
do que acontece no todo da sociedade. Sozinho, você perde muito de tudo 
isso; mesmo em duplas, não se consegue realmente chegar ao ponto central.  
(Ibidem, p. 47)

Para  tanto,  debruço-me a  pensar  arte  como  meio  para  a  criação  de  pontos  de  
comunicação;  como  prática  que  suscite  o  alargamento  perceptivo  por  meio  da  experiência  
ambiental, da imersão, da participação (Figura 42). Almejo formas de acessar o sensível 
que habita no outro, assim como percebi ser sensibilizada pela e através da  atmosfera 
rural.
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Figura 42 – Segundo encontro na Casa Horta; abril 2016.
Registros fotográfcos da autora.

4.5  Intempéries do percurso

Com a chegada do inverno, do frio, e de um mês inteiro de chuvas e mudanças 
bruscas de temperatura, percebi a difculdade em organizar encontros nesse espaço que é 
aberto, ao ar livre. Até mesmo a mudança da trajetória do sol própria dos meses de 
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inverno fez com que o espaço recebesse breves momentos de luminosidade, difcultando 
o crescimento das plantas que resistiram às intempéries.

Outro fato que pude observar tendo em vista as experiências dos encontros na 
Casa  Horta,  foi  a  falta  de iniciativa de  uma organização coletiva.  Em momentos  de 
comunicação pessoal e/ou em espaço social virtual onde procurei reunir as pessoas que já 
haviam estado na espaço, percebi que geralmente aguardavam pela minha orientação, 
como também pela exposição de objetivos específcos que orientassem as atividades dos 
encontros. Uma espera pela liderança, como um tipo hábito descrito por Bohm em sua 
pesquisa sobre os grupos de diálogos:

E  claro  que  estamos  acostumados  a  líderes  e  agendas,  de  modo  que  se 
tivermos que começar uma reunião sem líder (…) haverá muita ansiedade, 
porque não saberemos o que fazer. (…) o todo da sociedade foi organizado 
para nos fazer acreditar que não podemos funcionar sem líderes. (Ibidem, p. 
47-48)

Por outro lado, penso que esse fato também possa estar relacionado tendo em 
vista o acesso à  Casa Horta,  já que se trata de um terreno privado, sendo necessário 
entrar em contato comigo para a realização de atividades. Nesse sentido, percebo que 
tenho de atuar como coordenadora do espaço, bem como propositora do contexto em si.

Contudo,  mesmo com o  fator  climático,  a  pedido  da  minha  orientadora  e 
professora do Centro de Artes da UFPel, foi marcada, na Casa Horta, uma aula da sua 
disciplina de Atelier de Arte Propositiva.

Na  ocasião  pude  então  observar  a  distinção  dos  objetivos  da  profa.  Alice 
Monsell em relação aos objetivos poéticos da proposta do espaço. Para ela, a ação do 
deslocamento dos alunos como modo de expandir o contexto do lugar da sala de aula 
explicitou outras formas de pensar e fazer arte. Ali, cada participante poderia propor 
uma atividade  ou  processo  criativo para o  grupo,  relacionando com a ideia  de “arte 
propositiva” (Figura 43).
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Figura 43 – Aula realizada na Casa Horta; abril 2016.
Registro fotográfco da autora.

Dessa  forma,  lá  estivemos  nesse  encontro  peculiar;  em uma  tarde  de  forte 
chuva, vento e frio; junto das plantas, da terra, da água e do ar; onde aos poucos fomos 
nos organizando, intercalando os guarda-chuvas que tentavam nos proteger, observando 
a direção do vento, e aproximando-nos cada vez mais, compondo uma íntima roda de 
diálogo que rendeu boas trocas, várias abordagens e muito entusiasmo.

Por fm, a melhora do tempo do transcorrer da tarde oportunizou que outras 
atividades corporais fossem propostas pelos alunos, como a formação de uma corrente 
humana  com  os  presentes,  na  qual  entrecruzamos  mãos  e  braços  experimentando 
diversas formas de nós em possibilidades de abraços contorcidos, em uma ação conjunta  
e  interdependente.  E dias  após,  alguns  dos  alunos  ainda  retornaram contato  com a 
vontade de realizar suas propostas artísticas ali.

Refito, sob esse viés, que está no objetivo da proposta do contexto criado da 
Casa Horta promover tal encontro de pessoas com função de estimular relações diversas 
entre o sujeito, seja individual ou coletivamente, com o meio ambiente e com a terra,  
buscando aproximações entre práticas urbanas desviadas para práticas mais rurais.
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Essa  experiência  da  atmosfera  rural que  é  complexa,  também  inclui 
acontecimentos  onde  as  pessoas  participantes  fcam  sujeitas  às  intempéries  que 
normalmente não são vivenciadas no espaço urbano.

Paradoxalmente, não é possível negar que a  Casa Horta é um espaço urbano, 
mas que permite experiências muito mais próxima ao rural.

Para  Kester  (2005,  p.  245),  esses  trabalhos  encorajam seus  participantes  a 
questionar  identidades  fxas  e  imagens  estereotipadas  através  de  um  processo 
acumulativo  de  trocas  e  diálogo;  requerem  uma  mudança  de  paradigma  sobre  o 
entendimento do trabalho de arte; defne uma experiência estética que possui duração.

No entanto, os dias se passaram e o clima rigoroso voltou a limitar o fazer  
propositivo.  Senti  então  necessidade  de  me envolver  com outros  projetos  na  cidade 
relacionados  à  agroecologia.  Em  reuniões  com  outros  grupos,  auxiliei,  de  forma 
voluntária, no desenvolvimento dos Roteiros Agroecológicos de Cicloturismo Rural da 
Serra dos Tapes, e na organização da 12a Semana do Alimento Orgânico da Zona Sul 
do  Rio  Grande  do  Sul;  ambos  projetos  independentes  que  dispõem  de  limitados 
recursos fnanceiros, e que mantém pessoas que os lideram e organizam.

 No mesmo período também desenvolvi uma série de trabalhos de desenho e 
pintura  com  o  uso  experimental  da  mão  esquerda,  em  que  observei  minha  minha 
percepção sobre formas orgânicas (Figura 44 e 45); prática que percebi com potencial  
libertador dos hábitos repetitivos do gesto, e que entendi como uma reverberação de um 
momento em que, à parte da pesquisa, ministrei aulas de desenho e realizei experiências 
criativas com alunos.

Fase,  essa,  que  me possibilitou  investigar  métodos  de aprendizagem para  o 
desenvolvimento perceptivo, interessando-me a trabalhar o desenho no espaço da horta,  
sensibilizada  pelas  novas  perspectivas  que  a  linguagem  e  a  experiência  me 
proporcionaram: a possibilidade da resiliência através do desenho.

Por outro lado,  retornar para o ambiente do ateliê permitiu a renovação da 
minha relação com esse espaço íntimo de trabalho, já que o clima da estação também 
difcultou que as atividades com o desenho pudessem ser propostos no espaço da horta.
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Figura 44 – Sem título, 2016.
Acrílica e látex sobre tela; 90x150 cm.

Figura 45 – Sem título, 2016.
Acrílica e látex sobre tela; 90x150 cm.
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4.6  Tempo de objetivar

Mesmo diante da difculdade climática era tempo de trabalhar soluções; torcer 
por  raios  de sol  invernais;  e  entender  que  uma experiência  ganha  maior  potência  e 
alcance quando realizada em conjunto: o movimento se torna maior, a energia é emitida 
por vários corpos,  e cada indivíduo se torna capaz de gerar  outras ações a partir  da 
primeira. E assim se propagam conhecimentos.

Com essa vontade foi desenvolvida uma proposição colaborativa na Casa Horta. 
Em verdade a  fnalidade  da proposta  deu continuidade  às atividades  que já  vinham 
ocorrendo no espaço (encontros, diálogos, atividades individuais e coletivas), porém a 
diferença estava em seu objetivo que foi defnido: a realização de uma prática orientada 
que denominei oficina aberta de horta.

A  divulgação  da  ofcina  se  deu  em  mídia  social  por  meio  de  um  evento 
compartilhado através da página da Casa Horta; página que foi criada para a publicação 
de informações sobre o espaço.  Devido ao numero considerável  de interessados (em 
torno de 380) foi preciso limitar o numero de participantes. Tendo ocorrido em meados 
de junho de 2016, o clima de garoa não intimidou a presença de cerca de vinte pessoas.

Ministrar a  oficina aberta de horta foi desafante. Durante o seu planejamento 
foram avaliadas formas de aproximar a comunidade à experiência com a terra dentro da 
cidade; prática na qual me percebi como articuladora de pessoas, de um evento.

As  intenções,  na  qualidade  da  arte,  foram  claras:  oportunizar  experiência 
coletiva com a terra; ensinar sobre o plantio e a organização de uma horta; possibilitar o 
acesso ao espaço; renovar as plantas e a atmosfera orgânica do ambiente com a reposição 
de novas mudas. Enfm, reconstruir momentos da sensação da atmosfera rural ao gerar 
instantes silenciosos, práticos; e ao fnal, permitir a exposição das diferentes percepções 
sobre a experiência.

Na ocasião convidei dois profssionais das áreas da Agronomia e da Educação 
Ambiental que com entusiasmo aceitaram auxiliar na atividade, em fazer parte daquela 
tarde  em que  doaram tempo  e  conhecimento  (Figura  46).  A participação  deles  foi 
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fundamental  para a exposição e orientação sobre diversos conteudos que envolvem a 
organização de uma horta, além de terem propiciado diálogos fuídos e amistosos entre 
os participantes.

Figura 46 – Oficina aberta de horta na Casa Horta; junho 2016.
Registros fotográfcos realizados por Antoniela Rodriguez, jornalista e participante da ofcina.

A  oficina  aberta  de  horta como  uma  proposição  com  objetivos  defnidos, 
diferentemente das proposições anteriores, ao meu ver facilitou a comunicação com a 
comunidade, assim como o comparecimento de um maior numero de pessoas das mais 
diferentes formações e faixas etárias. Inclusive penso que o nome da proposta gerou uma 
melhor  compreensão acerca da sua pretenção,  como também aproximou o publico a 
partir da utilização da palavra “aberta”. E consequentemente evidenciou o interesse das 
pessoas pelo cultivo de alimentos, e expandiu a divulgação da Casa Horta.

Planejada  como  uma  proposição  prática  que  necessita  da  concentração  do 
participante, possivelmente oportunizou momento de silêncio, de pausa, e talvez tenha 
gerado,  momentaneamente ou não,  refexões  sobre práticas cotidianas,  sobre o  meio 
ambiente. Acerca das atividades realizadas junto à natureza, a bióloga e socióloga Rita 
Mendonça discorre:
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Visitas sensíveis e refexivas são completamente diferentes das visitas técnicas 
ou científcas aos espaços naturais (…)  As vivências consideram o visitante 
por inteiro, acolhe suas percepções e sentimentos e busca orientá-lo de forma 
a  perceber  aspectos  muito  sutis  (…).  Se  planejadas  de  forma  que  uma 
complemente  a  outra,  podem  oferecer  uma  experiência  fascinante  aos 
participantes. O importante é que haja encantamento, seja pela natureza em 
si,  seja pelo conhecimento sobre ela que o educador compartilha com seu 
grupo. O encantamento é fundamental para formar os alicerces de qualquer 
conhecimento. Sem encantamento o conhecimento não nos afeta de verdade. 
(p. 11-12)

Assim, entendo que para haver o encantamento que complemente a prática 
(etapa técnica) torna-se pertinente que o participante refita sobre a experiência, e dessa 
maneira possa vir a descobrir aspectos sensíveis e sutis do todo (Figura 47).

Figura 47 – Roda de diálogo em momento de refexão coletiva,
oficina aberta de horta na Casa Horta; imagem de vídeo, junho 2016.

Registro realizado por Cláudio Tarouco, educador ambiental e colaborador da ofcina.

4.7  Audiovisual

Durante grande parte da pesquisa realizei  a captura de imagens e áudio do 
desenvolvimento  da Casa  Horta,  assim  como  de  ambientes  próximos  que  a 
contextualizam. Busquei  recursos  e planejei  formas de  trabalhar  a  linguagem de um 
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audiovisual,  consciente  da  sua  capacidade  visual,  sonora  e  sensível  de  explorar  a 
realidade, sobretudo tendo como referência o trabalho dos artistas e cineastas Jean-Luc 
Godard (2014) e Agnés Vardá (2000).

Na  construção  da  proposta  da  oficina  aberta  de  horta o  registro  audiovisual 
também foi exercitado.  Houve momentos de breves entrevistas,  capturas de imagens 
para compor narrativas sobre o espaço, entre outros recursos que permearam ideias para 
a criação de um documentário desta atividade em particular.

Por  fm,  a  ofcina  não  foi  registrada  somente  por  mim,  mas  por  vários 
participantes que utilizaram a câmera que disponibilizei, ou seus próprios dispositivos.  
Como resultado dos vários fragmentos e diferentes visões sobre a experiência, construi  
um breve audiovisual denominado “Dispositivo Ecosófico” (Figura 48), objetivando sua 
exposição e compartilhamento na mesma mídia social onde a ofcina foi divulgada.

Figura 48 – Dispositivo Ecosófico, 2016, vídeo, 5'17''.
Disponível em: https://vimeo.com/179829419
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Já  os  registros  (fotografas  e  audiovisuais)  realizados  durante  o  percurso  da 
investigação, – no desenvolvimento da Casa Horta, e na captura de atividades cotidianas 
em torno  de  hábitos  alimentares  e  sustentáveis  –  (Figura  49),  sempre  acompanhou 
minha  vontade  de  construir  um tipo  de  documentário  que  desse  conta  de  expor  o 
contexto investigado, - a poética da atmosfera rural.

Figura 49 – Cenas do cotidiano: alimentos da horta, resíduos orgânicos e processo de compostagem.
Imagens de vídeo; fevereiro 2016. Registros da autora.
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No entanto, o formato das proposições, e as diversas experiências de captação 
de áudio e vídeo, evidenciaram a necessidade de mais equipamentos (outras câmeras e 
lentes)  e  de  pessoas  (outros  pontos  de  vista)  para  auxiliar  na  construção  da  ideia 
pretendida.

Assim,  decidi  ir  além  das  fronteiras  institucionais  da  investigação  e  tentar 
recursos  do  governo municipal  a  fm de fnanciar  um projeto  de  documentário  que 
designei  “Horizontes  Orgânicos”.  Independente  da  aprovação  de  recursos,  todas  as 
necessidades  de  planejamento  para  sua  execução  foram  desenvolvidas:  textos 
argumentativos, exposição dos objetivos,  roteiro do documentário (com especifcações 
sobre os entrevistados e sobre os planos de flmagem), planilhas de orçamento, indicação 
da equipe de trabalho, criação de ofcinas a serem ministradas durante o período das 
gravações, entre outros detalhamentos.
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5  Contemplação

Imersa num processo criativo que me transforma a cada dia, a movimentação 
em torno da Casa Horta provocou refexão sobre a sua potência em recriar a atmosfera 
rural  na  cidade,  e  sobre  a  construção  de  um espaço  como  prática  artística.  Como 
ferramenta chave que propicia o contato com o coletivo e o desdobramento de outras 
propostas, a concretização desse contexto rural no urbano me fez considerá-la alicerce 
central da pesquisa.

Em constante atividade e planos em andamento, a  Casa Horta permanece à 
disposição  de  interessados  em  realizar  atividades  sobre  ecologia  e  arte.  Como  um 
trabalho participativo, refete características de uma obra que almeja maior solidariedade 
social, considera o espectador como um cidadão e um ser político: “Ser artista hoje em 
dia  é  falar  aos  outros  e  escutá-los  ao  mesmo  tempo.  Não  criar  sozinho,  mas 
coletivamente (ARDENNE, 2006, p. 122, tradução nossa).

5.1  Táticas de criação, dar a ver-sentir-aprender

A liberdade de pensar, propor e executar diferentes procedimentos artísticos 
para provocar a experiência, enriqueceu o percurso dessa pesquisa que se desenvolveu 
como num grande atelier a céu aberto.

Um mesmo lugar de proposição foi capaz de reverberar outras formas sensoriais 
e propositivas de compartilhar a atmosfera rural: a Casa Horta, e logo, a oficina aberta de  
horta e o Dispositivo Ecosófico; três movimentos do fazer no mesmo espaço e tempo; uma 
poética,  três  trabalhos;  um  propositor  e  muitos  autores,  dentre  participantes  e 
colaboradores.

Os dois primeiros trabalhos – Casa Horta e oficina aberta de horta - denotam a 
experiência sensorial de imersão no espaço e de ação/aprendizado. Contam com provas 
(registros) de um lugar e de um momento, seja em imagens ou através da propagação 
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por meio das pessoas que ali estiveram. Já o Dispositivo Ecosófico é pensado para além do 
registro  documental,  como  tentativa  de  sensibilização  através  da  linguagem  do 
audiovisual.

Três táticas de criação que se complementam em curso contínuo a fm de que 
as variadas nuances da poética ganhem duração, e talvez resistência ao se fazerem obras. 
E assim possam vir  a  ressonar  em outras  instâncias,  não  mais  como experiências  e  
lugares que foram e que são,  mas como novas estruturas  para se pensar,  ideias para 
reverberar.

Ao discorrer sobre a obra de arte, o flósofo italiano Umberto Eco refete sobre 
sua  possibilidade  como  instrumento  pedagógico  com  funções  libertadoras,  além  do 
gosto  e  de  estruturas  estéticas,  inserindo-se  num  contexto  mais  amplo,  como 
possibilidade  de recuperação e  autonomia  para  o  homem moderno (ECO, 2010,  p. 
148).

A poética da obra em movimento (como em parte a poética da obra “aberta”) 
instaura um novo tipo de relações entre artista e publico, uma nova mecânica  
da  percepção  estética,  uma  diferente  posição  do  produto  artístico  na 
sociedade; abre uma página de sociologia e de pedagogia, além de abrir uma 
página  da  história  da  arte.  Levanta  novos  problemas  práticos,  criando 
situações comunicativas, instaura uma nova relação entre contemplação e uso da 
obra de arte. (Ibidem, p. 65)

Assim,  mantenho-me  atenta  a  outros  territórios  para  explorar  trabalhos  e 
potências. Busco identifcar, entre a multiplicidade de elementos, os meios possíveis e 
disponíveis  que  dialoguem  com  os  sentidos  e  objetivos  da  prática  artística  em 
movimento.

E em meio a esse processo também me permito o movimento, receptiva aos 
frutos de um deslocamento, de uma mudança. Viajo rumo à experiência de intercâmbio 
no Mestrado em Práticas Artísticas Contemporâneas da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, em Portugal.
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5.2  Distância, a viagem, o tempo da contemplação

(…) as viagens, na verdade, nunca transladam o viajante a um meio completamente  
estranho, nunca o atiram em plena e adversa exterioridade (…); mas, marcadas pela 
interioridade  do  tempo,  alteram  e  diferenciam  seu  próprio  mundo,  tornam-no 
estranho para si mesmo. Assim, nesse sentimento de estranheza, de “alheamento” e 
distância,  seu mundo não se estreita,  se  abre;  não se bloqueia,  mas  experimenta  a 
vertigem da desestruturação (…) que lhe impõem as alterações  do tempo. E desta 
natureza o estranhamento das viagens: não é nunca relativo a um outro, mas sempre  
ao próprio viajante; afasta-o de si mesmo, defagra-se sempre na extensão circunscrita  
de sua frágil familiaridade, no interior dele próprio. (CARDOSO, 1988, p. 359)

Durante aproximadamente três meses me distancio das terras da investigação. 
Me desloco para o norte de Portugal; vivo na cidade do Porto.

Um  novo  tempo.  Tempo  de  reconhecimento  do  lugar,  das  pessoas,  do 
movimento das  coisas,  do tempo das coisas.  E o tempo ali é outro.  Pelo menos na  
freguesia em que vivi (“freguesia” que descreve um tipo de bairro da cidade), o tempo se 
fez mais “vivível”, mais lento, mais orgânico. As pessoas têm hortas em seus quintais.

Da janela  pude avistar  altos  pés  de couves;  folhas  de abóbora esparramadas 
pelos espaços abertos. Vi muitos idosos à porta de suas casas; um povo que parece viver 
na  cidade  o  que  há  pouco  tempo  viveram no  campo:  a  agricultura.  E  o  campo,  o 
agricultor português, é  vizinho próximo. Há poucos minutos da cidade já é possível 
perceber o que eles chamam de “quintas”:  pequenos pedaços de terra abarrotados de 
verduras e das mais variadas árvores frutíferas.

Porto tem muita água, de rio e de mar; e do avião, lá do alto, também vi muito 
verde  no  Norte  desse  país.  Tem  terra  fértil,  e  os  conhecidos  terrenos  baldios  e 
esquecidos; e principalmente, têm as hortas comunitárias, os grupos independentes, as  
associações,  e  um sistema de biológicos  que  há alguns  anos já  funciona a  cargo  do 
governo local. “Biológicos” é a denominação que os portugueses utilizam para o que no 
Brasil designamos “orgânicos”.

Correndo contra um período de tempo que me pareceu curto demais para a 
apreensão desse novo lugar, fui de encontro a pessoas, informações. Ali, se fazem outros 
hábitos; outros valores; um lugar que senti não me pertencer.
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Senti.  E se  fez  uma sensação  que  escapou  do  meu processo  criativo;  e  fui  
lançada para o lugar da refexão. E a sensação instaurou uma nova necessidade para a 
compreensão sobre o fazer (ou o não fazer) ali.

E o Porto, e eu soube que não era meu porto. Foi minha casa, ao menos por  
um período de tempo, e eu soube que não era minha casa; não era o meu habitat.

Contudo, sou cidadã portuguesa. Minha bisavó veio para o Brasil ainda bebê, 
oriunda de uma pequenina cidade que tive o privilégio de conhecer durante essa estada.

E viajei;  conheci países vizinhos. E mesmo não me sentindo habitante dali,  
Portugal foi o que me mostrou seu bom coração. Humilde e integrado com a natureza; 
com a naturalidade  da  vida.  Com pulmões mais  vegetais,  com uma respiração  mais  
branda.

E eu, com um processo artístico que necessita das relações e das pessoas para 
propor atividades, me percebi retraindo meus próprios atos corporais; me tornei assim 
mais lenta, porém atenta; como se retornasse a um modo de proceder mais individual, 
em que necessito de tempo para a investigação do lugar antes de conseguir pensar ou 
propor coletivamente.

As pessoas ali eram outras, os sons ali eram outros, a atmosfera também era 
outra. E meus objetivos de pesquisa pareceram deslocados do seu território de interesse;  
talvez  a  minha  percepção  sobre  a  atmosfera  rural nem exista  naquele  outro  lado  do 
oceano.

E  expandi  pensamentos  e  refexões;  pensei  sobre  o  percurso  de  toda  a 
investigação; pensei na arte, e pensei na vida. Aterrizei ali num ritmo, e me cultivei em 
outro um tanto desacelerado, contemplativo. Nesse fuxo entre o papel de artista, turista, 
residente, viajante, me interessei pelo exercício da contemplação. 

A  aceleração  generalizada  do  processo  de  vida  priva  o  homem  de  uma 
capacidade contemplativa. Desse modo, as coisas que somente se abrem em 
um demorar-se contemplativo permanecem fechadas para ele. (HAN, 2015, 
p. 84, tradução nossa)

Uma contemplação que se fez necessária para que eu não atropelasse a mim e 
àquele lugar. Para que num impulso disperso, não precipitasse criações; não impusesse 
proposições.
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Iniciei uma prática de aquietamento que cedeu lugar a essa contemplação; ao 
desenvolvimento de uma nova habilidade paciente e capaz de enxergar o entorno.

Por outro lado, distante da área da investigação foi possível desenvolver outros 
pontos de vista; analisar o percurso, meu método de trabalho, minha prática na arte. Foi 
possível pensar com tempo, e me permitir viver uma fase de maior introspecção diante 
da experiência desencadeada pela distância.

Uma vez que não há tempo para pensar e tranquilidade no pensar, se evita 
tomar posições divergentes. (...) A preocupação generalizada não permite a 
refexão  profunda,  não  permite  o  distanciamento,  e  que  se  alcance  algo 
verdadeiramente original. (Ibidem, p. 129, tradução nossa)

Discorrer  sobre  o  que  aconteceu  em  Portugal  talvez  renda  outra  grande 
dissertação.  O  deslocamento  do  meu  corpo  como  ser,  como  artista,  como  vida, 
reverberou  em um intenso  processo  de  autoconhecimento  do  qual,  por  ora,  prefro 
deixar repousar - para germinar e amadurecer -, e compartilhar em um outro momento.

5.3   Atmosfera rural, da percepção ao fazer

Na distância do ambiente da pesquisa, deslocada de um tempo e de um espaço 
familiar, na contemplação de outros modos de vida, questões aforaram no entorno de 
mim e da arte: onde surge o impulso para a criação e meu fazer como artista? Como 
minha poética constrói trabalhos, constrói arte?

Com o passar do tempo, com o atravessar lugares, vai se tornando possível a  
compreensão do que me sensibiliza.  E evidenciada a relação que me conecta com o 
território  que  é  meu  habitat;  tudo  nele  possui  contornos  signifcativos  que  me 
identifcam, que dialogam com partes de mim. A minha região é esta, é rural, de serra, 
de  verde.  Onde  os  agricultores  agroecológicos  foram  os  condutores  de  uma 
autodescoberta, de um reencontro.
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Aí  está  a  origem  do  impulso  criador,  a  engrenagem  que  move  o  fazer:  a 
percepção. “A percepção muda o percebido. (…) Esses lugares, têm eles uma alma ou são 
nossas percepções que lhes dão uma alma? Essa experiência banal que diz respeito ao 
nosso  habitat (…)” (2013, p. 72-73), discorre o flósofo Michel Serres ao observar os 
diferentes efeitos gerado por diferentes percepções.

E como resultado dessa percepção tão singular que altera o percebido, desse 
tanto de sensações que brotam de mim, revela-se a  atmosfera rural. Sim, pressuponho 
que a percepção seja responsável por plantar almas nos lugares. E que o todo resultante 
dessa experiência perceptiva orienta minha prática na arte.

A percepção depende das coisas e de nosso corpo, depende do mundo e de 
nossos sentidos, depende do exterior e do interior, e por isso é mais adequado 
falar em campo perceptivo para indicar que se trata de uma relação complexa 
entre o corpo-sujeito e os corpos-objetos num campo de signifcações visuais, 
tácteis,  olfativas,  gustativas,  sonoras,  motrizes,  espaciais,  temporais  e 
linguísticas.  A  percepção  é uma  conduta  vital,  uma  comunicação,  uma 
interpretação e uma valoração do mundo, a partir  da estrutura de relações 
entre nosso corpo e o mundo. (CHAUI, 2000, p. 154)

Atmosfera rural: associada ao meu corpo, minhas memórias, minha constituição; 
lugar conectado comigo desde primitivas raízes; onde as boas lembranças superam os 
traumas;  onde reside a  origem da minha potência.  Local  que alcança profundidades 
inconscientes do eu; que me faz inata conhecedora das suas mais variadas nuances. E o 
que ainda falta para conhecer sobre esse lugar, a investigação tem se encarregado de me 
aproximar e me direcionar em uma poética que cultiva vínculos não somente com o 
espaço, mas com o outro.

Mais que um lugar, um ambiente onde as pessoas também me são familiares e 
essenciais  no processo.  Como prática artística,  tenho interesse é na comunicação, no 
diálogo, nas trocas; em formar redes de relações, de experiências, - frutíferas conexões.

No  início  dos  anos  1990,  o  flósofo  Michel  Mafesoli,  como  forma  de 
compreender  a  estética  contemporânea  preocupada  com  o  presente,  indica  uma 
tendência dominante dos fatos sociais: a busca do homem por uma atitude “tátil” que 
favorece o que está próximo, o cotidiano, o concreto (1996, p. 54). O flósofo descreve o 
surgimento de um novo homem que privilegia formas de estar junto como função de 
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religação,  conexão,  fusão,  integrando  vasto  conjunto  interdependentes  de  pessoas 
(MAFFESOLI,  1996,  p.  55).  Essa  cultura  dos  sentimentos,  do  grupo,  Mafesoli 
denomina como  ética da estética:  “é nessa sinergia,  ainda bem misteriosa, bem pouco 
teórica, que, com muita certeza, sirva de terreno às diversas agregações afetivas, que, 
aliás, designei pela metáfora de neotribalismo” (Ibidem, p. 56). 

Neotribalismo como tendência  ao  resgate  da  sensibilidade,  da solidariedade 
social,  caracterizando grupos de pessoas  em rede,  afns,  e  livres  de laços  e  objetivos 
defnidos em seus encontros (MAFFESOLI, 1987). Sentido de encontro que procuro 
planejar e pensar formas do fazer através da arte.

Assim, vem-se construindo um método de trabalho em que a atmosfera rural se 
tornou um conceito operatório. O objetivo é de recriá-la, seja através da construção de 
lugares, de dispositivos, de proposições; de construir momentos da sua sensação na zona 
urbana.  E  o  desafo  está  em  pesquisar  os  meios,  as  táticas  para  formar  essa  “arte 
atmosférica”.

No entanto, antes de mais nada é fundamental compreender as sensações sobre 
a  atmosfera; é necessário de fato senti-la no corpo, imergir no território da pesquisa, - 
experienciar.

E  preciso  ir  até  lá,  farejar  o  investigado,  nutrir-se  das  variações  da  sua 
multiplicidade.  E  preciso  conhecer  o  que  se  deseja  falar,  viver  a  experiência  para 
embeber o fazer, o criar. E por si só aperfeiçoar o percurso, defnir os rumos. E vai-se 
assim lapidando, coletando dados, adensando a poética.

Em certo ponto entendi que mesmo a fase de coleta já articula trabalhos. Os 
dados  em si  compõem  partes  de  um complexo  emaranhado  que  aos  poucos  revela 
perspectivas da atmosfera rural; sejam eles captados em sons, vídeo, fotografas, objetos.

Falamos sempre de “produção de dados” e não de “coleta de dados”, porque a 
prática de pesquisa evidenciou que, da mesma maneira que não se produzem 
os mesmos dados numa obra plástica e numa entrevista, toda técnica induz a  
produção  de  certo  tipo  de  dados,  e  impede  a  produção  de  outros. 
(GAUTHIER, 2015, p. 81)
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Imersa  em  uma  rede  com  o  todo,  com  o  coletivo,  com  a  comunidade,  a 
investigação poética se dá a ver como uma obra em construção, com a necessidade da 
participação do outro, considerando seus movimentos e indicações acerca dos passos 
seguintes para a sua materialização.

(…) trata-se aqui de uma transcendência imanente, já que as ações suscitadas  
são, real ou potencialmente, partilhadas com outros, criam uma comunidade 
mesmo uma comunidade invisível. (…) da alteridade social, os “outros” que 
participam não só da emoção causada pela obra, mas também da alteridade 
natural, a da natureza em todo os seus elementos sensíveis. (MAFFESOLI, 
1996, p. 338)

E assim, compreendi que a unica certeza do processo do artista é a constante 
transformação. Enquanto há a prática, uma nebulosa emerge do movimento e difculta 
que se enxergue o todo com nitidez. O entendimento do  modus  operandi será então 
possível durante os “respiros” entre o fazer; durante as pausas, momentos silenciosos, tão  
primordiais ao artista, ao ser humano, ao – ser-artista.

5.4  Do cultivo de si, ao cultivo do outro

Partindo de um processo criativo com produção de objetos, hoje penso a prática 
para o  compartilhamento  da arte de maneira  abrangente,  comunicativa,  educativa,  e 
ciente da relevância de manter um processo de construção aberto e constante. Tenho 
encontrado  mais  signifcação  e  potência  poética  quando  agregada  a  mais  pessoas, 
dividindo pensamentos e ações.

Ainda  há momentos  em que me volto  para  o  ambiente  do ateliê  para  um 
trabalho individual, junto a linguagens que me são familiares: o desenho e a pintura. No 
entanto  tenho  considerado  esses  instantes  como  uma  necessidade  pessoal  manual, 
pictórica e visual, em que por vezes identifco vestígios da atmosfera rural nos resultados 
orgânicos dos trabalhos. Creio que apenas me permito transitar por entre fazeres, pelo 
individual e pelo coletivo, e desenvolvo, no ambiente do ateliê, um estado de quietude 
capaz  de refetir  íntimas sensações  vividas:  “A arte  constrói  imagens do sentimento, 
tornando-o acessível a contemplação e meditação” (TUAN, 1983, p. 164).
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E o próprio fazer manual do ateliê também me permite acessar esses estados 
meditativos. Em tempos anteriores, quando ainda em busca de defnições poéticas, estar 
nesse  espaço me conduziu a um  insight sobre o rumo da  investigação.  Ali  relevei  o 
silêncio,  a  solidão,  condições  de concentração.  Assim,  parti  de um cultivo de mim; 
cultivei  o autoconhecimento,  estado que o flósofo e educador indiano Krishnamurti 
considera como princípio para a liberdade, para a criação: 

A  liberdade  de  criar  surge  com  o  autoconhecimento,  mas  o 
autoconhecimento não é um dom. Pode-se ser criador sem possuir nenhum 
talento especial. A criação é um “estado de ser” (...).  (KRISHNAMURTI, 
1994, p. 128)

Nesse ponto, retorno ao meu desejo de hoje e percebo a vontade de cultivar o 
outro, de proporcionar estados de criação - “estados de ser” -, tão fundamentais para a 
ação  consciente.  E  um  desejo  de  resiliência  das  coisas  a  partir  da  minha  própria 
resiliência. Resiliência que fez brotar em mim formas verdes, naturais, orgânicas, capazes  
de me expandir até encostar no outro.

E a necessidade de trabalhar pela ecologia da subjetividade humana proposta 
por Guattari (1990), que permeia por entre questões individuais do autoconhecimento e 
da  liberdade,  e  que  percebo  transpassar  pelo  cultivo  da  minha  relação  com  os 
participantes das proposições; enfm, pela mediação da pesquisa em sua integralidade: 
“mais do que nunca a natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a 
pensar "transversalmente" as interações entre ecossistemas, mecanosfera e Universos de 
referência sociais e individuais” (GUATTARI, 1990, p.25).
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Considerações

Nascimento  e  morte  manifestam  os  ciclos  contínuos  da  vida.  As  plantas 
expressam com clareza a fragilidade e impermanência das coisas. Tudo é impermanente; 
elas nunca param de nascer, crescer, forescer, morrer, nascer novamente, - de revelar  
para os nossos sentidos as capacidades resilientes da Terra.

Em experiências sensíveis com o meio ambiente, aproximamo-nos de nossas 
profundidades  intrínsecas  também  capazes  de  grande  regeneração,  fexibilidade, 
adaptação. A experiência provoca nossas percepções, nosso corpo; tem o poder de nos 
fazer verdadeiramente seres e humanos.

Além do racional, do intelectual, do científco, o corpo é selvagem e pleno de 
enigmas, seja da ordem intuitiva, sensitiva, instintiva, composto por uma inteligência 
energética imensurável.

Hoje percebo melhor a vontade desse corpo-ser em fuir com o que é orgânico, 
próximo à natureza, com liberdade de realmente viver com consciência e sensibilidade, 
distante do lugar condicionado da cultura da aparência, do material, do consumo, do 
capital, que tanto tem gerado doenças relacionadas ao estresse e depressão.

Ativar qualidades e sabedorias corporais, que com o tempo foram encobertas 
por  conceitos  mentais  enrijecidos,  se  faz  necessário  com a  renovação  de valores,  de 
hábitos,  de nos cultivarmos em solos silenciosos,  contemplativos.  E quiçá assim seja 
possível a religação com nossa real natureza selvagem.

(…) o que poderia signifcar “resselvagizar humanos”? Excluindo o sentido 
técnico,  humanos  também  são  vítimas  da  domesticação;  ou,  mais 
precisamente, vítimas do processo de domesticação que impusemos a outras 
espécies.  Mesmo que  sejamos  geneticamente  selvagens,  nossas  mentes  há 
tempos  são  territórios  colonizados.  Com  a  educação  fomos  subjugados 
psicologicamente; com a tecnologia, nossos sentidos foram anestesiados, e a 
especialização nos despiu de nossas habilidades de sobrevivência mais básicas. 
Resselvagizar  requer,  portanto  descolonizar  a  mente,  afar  os  sentidos  e 
readquirir habilidades. (WORKMAN, 2015, p. 4)

2155

2160

2165

2170

2175

2180

2185



93

Foi pela via da arte que percebi as possibilidades do meu próprio restauro em 
um movimento de retorno a uma naturalidade do ser. Em um território expandido de 
trabalho  fui  capaz  de  iniciar  um processo  cuidadoso  com  o  entorno,  a  olhar  mais 
atentamente  para  minhas  práticas  diárias,  para  as  fssuras  e  necessidades  da vida na 
cidade.

Explorei novas habilidades de mim ao sair da rotina; fui para o campo, me 
afastei do urbano, procurei o habitat da minha criação, das minhas potências; expandi os 
sentidos e lapidei a visão sobre as coisas. Enfrentei entraves do medo, de um processo  
acostumado à solidão e ao trabalho individual. Decidi encarar as aparentes alteridades 
do  contexto  e  imergir  em  inumeras  experiências  coletivas  que  me  provocaram, 
multiplicaram, e atualizaram sobre a realidade.

E assim aconteceu o encontro com a atmosfera rural; sensação que atravessou o 
corpo; e em mim foi inaugurado um desejo de integração com esse ambiente que me 
mostrou a unicidade e interdependência da vida; me ensinou a ser mais generosa com o 
mundo.

Transitei por um processo que aos poucos foi revelando vastos horizontes de 
uma  poética  ambiental,  contextual,  cultural,  em  que  a  criação  foi  alimentada  por 
homeopáticas doses de qualidades sensíveis da atmosfera que me afetou. 

De volta ao urbano percebi a carência de contato e experiência com o outro. E 
logo se fez, ali, a vontade de alimentar outros corpos com essa percepção de fragrâncias  
ecológicas; de compartilhar formas de imersão na experiência da  atmosfera rural. Uma 
vontade que teve sua primeira etapa num processo individual  de pesquisa,  e que foi 
amadurecendo rumo ao coletivo, ao publico, num contexto que perde suas margens, que 
se faz híbrido – urbano/rural.

Em uma esfera da vida na cidade, de indivíduos e individualidades distintas, 
busquei instantes de sensibilização conjunta. Enxerguei o que estava próximo de mim: 
minha família, meus amigos, e as possibilidades de construir uma ideia com o que tinha 
em mãos. Uma sensibilização com início no interior da minha própria casa que logo veio 
a se expandir em muitas outras direções (Figura 50).
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Figura 50 – Minha avó, proprietária do terreno, em visita à Casa Horta; fevereiro 2016.
Registro fotográfco da autora.

O  interior  da  Casa  Horta continua  verde,  mesmo  o  espaço  se  encontrar 
provisoriamente interditado devido a um problema estrutural. Durante minha estadia 
em  Portugal  as  plantas  não  pararam  de  crescer;  inclusive  geraram  muitas  fores  e 
sementes que foram colhidas pelos novos agricultores da cidade que cuidaram do espaço.

Com  o  tempo,  com  a  duração  e  constância  desse  e  de  outros  trabalhos 
propositivos,  penso  que  grupos  afns  poderão  vir  a  ser  organizar  com  dinâmicas 
autônomas;  com vínculos entre seres que aspiram pela liberdade, pela  criação.  Além 
disso, o próprio contexto do trabalho Casa Horta pode vir a questionar acerca da ativação 
de outros terrenos baldios existentes na cidade.

Dei abertura ao outro e ele me ajudou no “processo atmosférico”: me acolheu, 
me ensinou, participou e colaborou; alavancou meus projetos. Até aqui, bons frutos já  
renderam do trabalho colaborativo: a formação de uma sutil rede ativa de pessoas hábeis 
e mais conscientes do seu contexto. E são com eles que no presente posso contar para 
semear o futuro.

Com o outro, posso construir meu pensamento em arte, dar forma à poética e a 
mim mesma. Talvez nem haja mais espaço para um percurso solitário ou mesmo para 
pensamentos em arte que sejam à parte da vida.
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Refito o vivido - a investigação; os infndáveis registros da poética que dão 
conta  de  uma  parte  desses  dois  anos.  Dois  anos  que  revolveram  memórias  e  se 
entrelaçaram a tantos outros; acabaram somando muito mais de mim a perder de vista.

E o outro tanto da vida em pesquisa que não é nem palavra, nem texto, nem 
imagem, nem som, fcou registrado nesse corpo como neblinas talvez “inexpressáveis”, 
mas que me movem cada vez mais de volta a casa, à Cascata, ao meu habitat.
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2011. 

KOSUTH, Joseph. Artist as Anthropologist. The Fox: publicação de Art & Language 
Foundation, New York, 1975. Disponível em: <http://www.darkmatterarchives.net/wp-
content/uploads/2012/09/Te-Fox-1-1975.pdf> Acesso em: 23 jan. 2016.

2365

2370

2375

2380

2385

2390

2395

2400

2405



99

KRISHNAMURTI, Jiddu. A educação e o significado da vida. São Paulo: Cultrix, 
1994.

_______. Nosso único problema. Rio de Janeiro: Instituição Cultural Krishnamurti, 
1957.

KWON, Miwon. Um lugar após o outro: anotações sobre site-specifcity. Arte & 
Ensaios: revista do PPGAV/EBA/UFRJ, Rio de Janeiro, n.17, 2012. Disponível em: 
<http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae17_Miwon_Kwon.pdf> 
Acesso em: 8 maio 2015.

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.

_______. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 
Rio de janeiro: Forense Universitária, 1987.

MARTÍN, Francisco Javier San. Joseph Beuys, ayudante de la salud. Arte y parte: 
revista de arte moderna e contemporânea, Madri, no.125, 2016.

MAU WAL: encontros traduzidos. Produção: Fabiana Werneck Barcinski e Marco Del 
Fiol. Brasil: Associação Cultural Videobrasil, 2002. (53 min.).

MENDONÇA, Rita. Atividades em áreas naturais. São Paulo: Instituto Ecofuturo, 
2015. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.ecofuturo.org.br/fles?
path=content/pdf/67e03d36fe3c4de92a06e3b8a0e536be2f84449e.pdf> Acesso em: 21 
fev. 2016.

MORIN, Edgar. O método 5: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulinas, 
2002.
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