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Resumo  
 
Esta pesquisa artística é gerada a partir da coleta de mudas de plantas que 
conectadas a cabos navais e cordas passam a constituir um trabalho artístico em um 
local específico, o jardim de uma residência na cidade de Montenegro, Rio Grande 
do Sul. São utilizadas técnicas de feitura de nós, como os de marinharia, além de 
croché, macramé, frivolité, para unir a estrutura às plantas. Por meio de reflexões, 
anotações em diário de bordo e registros fotográficos, observa-se as mudanças, 
tanto no crescimento das plantas, como nos caminhos que essas percorrem no 
espaço aos quais estão condicionadas. Ao delimitar esses espaços, procura-se 
interferir no trajeto que as plantas perfazem, sendo este, um exercício da 
(im)permanência cotidiana. Ao interferir no curso da natureza, são propostas 
relações entre o próprio cotidiano e os cursos que permeiam a existência desse 
corpo vivo e permeável aos fluxos da natureza. Gilles-Clément, Emanuele Coccia, 
Philippe Descola, Davi Kopenawa, Stefano Mancuso e Eduardo Viveiros de Castro 
são alguns dos autores que se aproximam dessa pesquisa, além das produções de 
artistas como Hélio Oiticica e Eva Hesse, às vezes, no sentido de contraposição, 
outras de relações interventivas na e com a natureza. Através das relações que faço 
entre as plantas e os nós, busca-se, ainda, conexões entre eu e o outro, que 
constroem uma trama, produzindo encontros e desencontros entre o ser e o fazer 
parte deste processo como um único corpo. 
 
Palavras-chave: Processo artístico. Natureza. Cultivo. Corpo vivo. Impermanência. 
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Abstract 

 
This artistic research is generated from the collection of plant seedlings, which 
connected to naval cables and ropes become an artwork in a specific place, the 
garden of a residence in the city of Montenegro, Rio Grande do Sul. Many rope and 
cable knots techniques are used to join the structure to the plants, such as 
seamanship knots, as well as crochet, macramê and frivolité. Through reflections, 
logbook notes and photographic records, we observe the changes, both in plant 
growth and in the paths they travel in the space to which they are conditioned. By 
delimiting these spaces, we seek to interfere in the path that plants make, which is an 
exercise of daily (im)permanence. By interfering in the course of nature, relations are 
proposed between daily life and the courses that permeate the existence of this 
permeable and living body to the nature flows. Gilles-Clément, Emanuele Coccia, 
Philippe Descola, David Kopenawa, Stefano Mancuso and Eduardo Viveiros de 
Castro are some of the authors who come close to this research, besides the 
productions of artists such as Hélio Oiticica and Eva Hesse, sometimes in the sense 
of opposition, and other times in the sense of interventional relationships within 
nature. Through the relationships I make between plants and knots, we also seek 
connections between myself and the other, which build a plot, producing encounters 
and mismatches between being and being part of this process as a single body. 
 
Keywords: Artistic process. Nature. Cultivation. Living body Impermanence. 
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INTRODUÇÃO - A pimenta biquinho como início 

 

A ideia da coleta de mudas se deu quando recebi de presente uma muda de 

pimenta biquinho (fig.1) que me reportou a lembranças do passado e a relações do 

meu cotidiano atual. Meu gosto pelas pimentas aconteceu quando acompanhava 

minha mãe no cultivo de suas plantas, eu tinha apenas três anos de idade. Isso 

aconteceu em 1969, na cidade de São Leopoldo/RS. Havia muitas espécies de 

pimentas, mas a que eu mais gostava eram as pimentas biquinho, pois tinham um 

gosto adocicado e ardido ao mesmo tempo. Lembro-me que matei todas as mudas, 

fazendo experimentos com elas. Minha intenção, na época, era a de cultivá-las, 

porém, ao fazer uma vitamina com os ingredientes curativos, usados na medicina 

natural por minha mãe, as queimei com o líquido quente. Experimentei pimentinhas 

mais ardidas como castigo dessa ação, mas o castigo virou apreço pelas pimentas 

até hoje. Voltando à pimenta que recebi da minha amiga Daíse, esta também não 

teve um bom destino em minhas mãos. Na tentativa de compor minha pesquisa, ela 

ocupou lugar de destaque nos experimentos e acabou morrendo dentro de uma 

saquinha de juta. Mas deixou seu legado: dos seus frutos nascem outros dois pés de 

pimenta (fig. 2) que compõe a estrutura do corpo que apresento. 

 

  Figura 1 - Muda de pimenta recebida de uma amiga.  
O início de tudo. 

 
                    Fonte: Autor (2019). 
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 Figura 2 - Pimenta que nasceu da semente do fruto da 
 pimenta biquinho. 

 
                     Fonte: Autor ( 2019). 

 

Inicialmente, não sabia muito bem o que eu queria fazer como trabalho de 

conclusão de curso. Pensei em pintura, desenho, escultura. Coisas da ―imagem no 

papel‖, como Davi Kopenawa1 (2015, p. 64) menciona em seu livro. Então, uma 

simples pimentinha, oferecida a mim, em forma de muda, fez-me sentir que o plano 

devia seguir aquilo que me transpassa, me fere, me fascina: a natureza. 

Difícil para mim separar o espiritual do físico, pois tudo para mim é a mesma 

coisa. Pensei em mandalas, árvores da vida, florestas, pensamentos que iam e 

vinham de maneiras desencontradas. Tudo era apenas um esboço, um borrão em 

minha mente. 

 Todas essas coisas me fizeram lembrar de uma frase de Clarice Lispector2, 

                                                
1
 Davi Kopenawa Yanomami nasceu em Alto Rio Toototobi, Amazonas, em 18 de fevereiro de 1956. 

É escritor, xamã e líder político yanomami. Hoje é intérprete da Funai, pajé, chefe do posto indígena 
de sua região e presidente da Hutukara Associação Yanomami , uma entidade indígena de ajuda 
mútua e etnodesenvolvimento. Já foi premiado pela ONU, garantiu um território maior que Portugal 
para seu povo e tem biografia best-seller em francês. Em 2010 escreveu, em parceria com o 
antropólogo francês Bruce Albert, La chute du ciel (A Queda do Céu), lançado na França inicialmente, 
foi traduzido para o inglês, e publicado no Brasil em 2015, traduzido por Beatriz Perrone-Moisés e 
com prefácio de Eduardo Viveiros de Castro. 
2
 Clarice Lispector foi uma das mais destacadas escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/1956
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xam%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lideran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yanomami
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda_m%C3%BAtua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda_m%C3%BAtua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnodesenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pref%C3%A1cio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Viveiros_de_Castro
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em A Paixão segundo G.H. (1998, p.77): ―tudo olha para tudo; tudo vive o outro; 

neste deserto as coisas sabem das coisas‖. O deserto pelo qual eu passava sabia 

das coisas e a ideia foi surgindo, devagarinho, como tem que ser. Minha trajetória de 

vida nunca foi fácil, pelo contrário, sou uma sobrevivente. Uma teimosa 

sobrevivente. Em resposta ao mundo, parti para uma atitude niilista ativa naquilo que 

podia vir a ser um dia. 

Pensando em como conectar as diversas formas de existências presentes em 

mim, atribuí aos cabos3 essa função: agregar as mudas das plantas umas às outras. 

As plantas, nesta construção, ocupam diferentes espaços, ligadas entre si pelas 

cordas. Parti para minha primeira etapa. Pensar os materiais, onde e como 

conseguí-los.  

Meu cunhado trabalha em uma fábrica de cabos náuticos, em São 

Leopoldo/RS. Fui a seu encontro e iniciei o trabalho com aproximadamente cento e 

cinquenta metros de cabos, de diversas bitolas e de cores diferentes que eu quase 

não conseguia carregar (fig.3 e 4). Para que eu os transportasse, fiz correntes a fim 

de diminuir o seu volume e os trouxe no coletivo urbano, linha São Leopoldo - 

Montenegro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
chamada de "Geração de 45". Recebeu diversos prêmios dentre eles o Prêmio da Fundação Cultural 
do Distrito Federal e o Prêmio Graça Aranha. Seu nome original era Haya Pinkhasovna Lispector e 
nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade de Tchetchelnik/Ucrânia. Era descendente de 
judeus e foi naturalizada brasileira e se auto declarava pernambucana. Conhecida como uma das 
melhores escritoras brasileiras, Clarice escreveu romances, contos, crônicas, literatura infantil. 
Faleceu em 09 de dezembro de 1977, vítima de câncer de ovário. Fonte: 
https://www.todamateria.com.br/ Acesso em novembro de 2019. 
 
3
 Na Marinha o termo corda não é usado, para o marinheiro corda seria apenas a de relógio e a de 

sinos, mas aqui irei usar os dois termos (cabo e corda) alternados mas que sempre irão se referir aos 
fios entrelaçados usados no trabalho. 

https://www.todamateria.com.br/
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 Figuras 3 - Cordas náuticas. Cerca de 150m. de cabos  

com bitolas variadas. 

 

        Fonte: Autor (2019). 

 

           Figura 4 -  Cordas náuticas. Cerca de 150m. de cabos  
  com bitolas variadas.          

 
                                                 Fonte: Autor (2019). 
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Ao mesmo tempo em que buscava os materiais, também conversava com 

amigos sobre a possibilidade de doação de mudas de plantas que envolvesse algum 

significado para elas. Assim, além de recebê⁻ las, ouvia parte de suas vivências, 

atribuindo sentido a cada uma das espécies coletadas. As mudas que recebia e não 

estavam em vaso ou embaladas eu plantava em uma gaveta velha, que mais tarde 

ficou sendo uma composteira improvisada (fig.5).  

 
  Figura 5 -  Início do viveiro e experimentações. 

 
                        Fonte: Autor (2019). 

 

 Embarquei em uma aventura de volta ao passado e fui a Tramandaí/RS 

buscar um cabo que tivesse sido usado nas manobras (fig.6) de atracação dos 

navios nas monoboias4, para isso entrei em contato com a empresa a qual trabalhei 

(Mundial S/A Serviços Marítimos) e que presta serviços para a Transpetro. Na 

empresa, consegui um cabo de aproximadamente 15m. usado nas amarrações e 

manobras em alto mar. Espiralei (fig.7) o cabo e, amarrado, o trouxe no ônibus. 

 

 

 

 

                                                
4
 O terminal oceânico não abrigado de Osório é constituído por dois sistemas de monobóias 

instalados em mar aberto, próximos à costa de Tramandaí (RS), pois não há porto para atracagem 
dos navios. Essas monobóias são projetadas para a amarração de navios nas operações de carga e 
descarga de petróleo e derivados (nafta, diesel, condensado petroquímico e gasolina). O terminal 
atende basicamente a Refinaria Alberto Pasqualini e a petroquímica Brasken através do gasoduto 
Osório-Canoas. Terminal operado pela subsidiária Transpetro. 
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                         Figura 6 - Saída para o mar. Visita as monoboias em 
 Tramandaí/RS. 

 
                           Fonte: Autor ( 2010/2019). 
 

                     Figura 7 - Cabo espiralado e que foi usado em manobras 
 marítimas. 

 
                          Fonte: Autor (2019). 
 

 A partir dessa escolha dos materiais, cordas e mudas coletadas, surgem 

questionamentos pertinentes ao processo de criação de um corpo vivo capaz de 

encontrar uma forma de demonstrar as mudanças que aconteceram em mim durante 
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o curso da vida, conectados ao meu conhecimento e experiências vividas até então. 

Percebo que é muito mais que um exercício de cultivo de mudas de plantas 

recebidas e/ou coletadas nos lugares por onde passo. Envolve as histórias que me 

contam sobre as plantas, as relações com as mesmas, o encontro de narrativas que 

muitas vezes se assemelham às minhas próprias lembranças. Este trabalho refere-

se também às interrupções, às trocas de caminhos no meio dos trajetos planejados 

e que se partem, rompem com as relações já estabelecidas e outras vezes se ligam 

a novas perspectivas e rumos que, se cruzando em diversos pontos, resulta em um 

emaranhado que não raro confunde-se, parecendo tudo ser uma coisa só. Assim 

tem sido a vida, encontros e desencontros com o outro e comigo mesma, sem que 

se possa determinar um fim ou um começo para as coisas e que, no final, resultam 

também em outra coisa: igualmente indeterminada. Vou registrando todo o percurso 

de criação através de imagens fotográficas feitas com o meu celular e em um diário 

de bordo, que carrego comigo por onde vou, fazendo apontamentos daquilo que me 

perpassa, sejam em pensamentos ou em objetos que vou guardando comigo. Quero 

mencionar que nem tudo o que registro em meu diário é usado, pois encontro-me 

também em construção permanente. 

É necessário conhecer o contexto de onde venho, a minha história, como 

conhecimento de mundo e de vivência, atrelado ao mundo da palavra e do fazer 

artístico, como um corpo que se modifica a todo instante. Como construir esse 

corpo, que ao mesmo tempo expresse a minha trajetória e possa levar o observador 

a reflexões sobre a sua própria existência? E como pensar essa existência em um 

sentido a conectá-la a outros seres, às plantas, ao ambiente? Tendo em vista que a 

ideia não é construir um jardim5, mas um corpo único, vivo, que agrega em si toda 

uma história, com questões que assolam o cotidiano e os elementos que o rodeiam. 

Sendo assim, tento criar um espaço híbrido com materiais que representam o 

caminho que percorri até este momento. São diferentes formas de natureza que se 

misturam e que fazem parte desta construção, além de outros recursos nem tão 

naturais assim.. 

No capítulo intitulado Campo de Cultivo, abordo as questões que me 

atravessam e as mudanças que foram ocorrendo durante os quatro anos de 

universidade. É a preparação de um campo onde acontece a busca por identificação 

                                                
5
 Mais tarde, no texto, abordarei o conceito de jardim e por que vejo o trabalho como sendo um corpo 

vivo e não como um jardim, uma escultura, uma arquitetura ou uma instalação.  
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cultural e a ocupação de um território6 que não o geográfico, mas o de existência. 

No capítulo denominado Tudo está conectado, apresento um resumo histórico 

da criação das espécies que coabitam na natureza e em como ela foi se 

estruturando junto às civilizações humanas. 

Em Nó-Cego, terceiro capítulo, faço considerações quanto às intervenções 

realizadas durante o processo de criação e as adaptações que ocorrem, 

configurando a arte da mimese entre os seres viventes. 

No capítulo intitulado A Vida em Movimento, faço relações entre o conceito de 

Jardim em Movimento de Gilles Clément e o corpo vivo criado. Abordo questões 

como os espaços divididos entre as espécies e o espírito de cooperação que há 

entre elas e como estes interagem uns com os outros. 

Por fim, nas considerações finais, intitulado Quando tudo muda escuto o som 

de todos os silêncios, procuro responder aos questionamentos que me assolam e 

―suleiam‖7 os procedimentos durante a pesquisa. 

 

1. Campo de cultivo8 

 

Trago aqui a forma em que fui me modificando durante o processo de 

aprendizado nesses quatro anos de universidade. Tento compreender e relacioná-lo 

à criação de um corpo composto por mudas de plantas9 e nós10, onde procuro 

                                                
6
Território, espaço e lugar aqui são abordados no sentido geográfico social e filosófico de modo que a 

subjetividade atribui sentidos aos termos tornando-os parte do próprio ser. Desta forma, escolher um 
lugar e ocupar um espaço a fim de delimitar um território capaz de expressar e projetar uma ideia 
construída no intuito de estabelecer um processo artístico. 
7
 Aqui utilizo-me do termo sulear como sinônimo de nortear, fazendo referência ao sul do país. Termo 

usado como verbete por Paulo Freire, 1992, Paulo Freire adere ao SULear: Extratos de Paulo Freire 
e Ana Maria ―Nita‖ Freire sobre SULear. Disponível em: 
http://www.sulear.com.br/textos/p_freire_sulear.pdf>.   
8
 Conceito de cultivar: 1. preparar (a terra) para que ela produza; amanhar; 2. fazer a cultura de; 3. 

criar (algo) artificialmente, através de técnicas próprias; 4. formar através da educação; tornar culto; 
educar; instruir; 5. procurar manter; desenvolver; conservar; 6. interessar-se por.  (DICIONÁRIO 
ONLINE DE PORTUGUÊS E DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2019). 
9
 Conceito de muda: 1. Ato ou efeito de mudar ou de mudar-se. = MUDANÇA ≠ CONTINUIDADE, 

PERMANÊNCIA; 2. Deslocação ou transferência de um sítio para outro. = MUDANÇA; 3. [Zoologia]  
Renovação da pena (nas aves), da pele ou do pelo (em certos animais); 4. [Zoologia]  Época em que 
essa renovação acontece; 5. Substituição de cavalos ou muares cansados por outros folgados e 
colocados de distância a distância; 6. Lugar onde se faz essa substituição; 7. Mudança de voz que 
acontece na adolescência; 8. [Horticultura]  Planta tirada do viveiro para plantação definitiva; 9. 
Conjunto de peças de roupa para alguém poder mudar de vestuário; 8. Mulher que não tem uso da 
palavra oral ou da capacidade de falar ou que fala pouco; 9.  A consciência; 10. Navalha ou faca. 
Conceito de planta: 1. Todo e qualquer vegetal considerado como indivíduo ou como espécie 
determinada; 2. Vegetal que não dá madeira (por oposição a árvore); 3. O mesmo que planta do pé; 
4. Desenho ou traçado de uma cidade, edifício, etc., em .projeção horizontal; planta cortical = Planta 
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buscar respostas para os questionamentos que me atravessam no dia a dia, 

articulados com a desconstrução de uma identidade cultural, dentro de um território 

para além do sentido geográfico, que está associado à troca, com a forma de se 

comunicar e de conviver com o mundo ao redor. Assim, cada muda e cada nó, 

conectados entre si, constituem parte desse caminho e que pode resultar em algo 

não definido, pois entendo que a minha construção como sujeito não termina com 

essa produção, mas continua indeterminadamente, visto que não tenho controle 

deste corpo vivo a ser criado. 

É a partir desta construção, que Rosemari, uma mulher que é muitas, vai se 

organizando.Assim, ao me referir a mim mesma na terceira pessoa, faço uso da 

minha cultura, a indígena, na qual sempre referimos a nós como o outro, pois em 

nossas crenças, somos mais do que um só e vestimos outras peles. Durante o texto, 

isto acontecerá quando houver reflexões sobre a minha pessoa de forma mais 

interiorizada.  Ao cumprir com as exigências acadêmicas, minha criação precisa dar 

conta de tentar responder às subjetividades que assolam o meu ser, que ao meu ver 

é tão plural quanto complexo. 

Sempre em contato com a natureza de alguma maneira, desenvolvi em mim 

respeito e admiração por tudo que existe. Aprendi a pedir permissão e agradecer 

aos elementos da natureza, em uma postura de aceitação pelo que sou e em como 

me apresento ao mundo. Acredito que nós somos pura energia e que fazemos parte 

deste universo, tornando o existir alinhado e conectado a um único ser: perfeito e 

vivo. 

Passei minha infância em São Leopoldo (entre 1968 e 1978), vendo minha 

mãe realizar experiências com plantas, fazendo chás, perfumes, sabonetes, 

remédios e temperos. Ao lembrar disso, sinto o cheiro das ervas e uma imagem 

surge em minha mente: a minha mãe guardando as essências, retiradas das 

                                                                                                                                                   
.parasito da casca de uma árvore; planta do pé = Parte do pé que assenta no chão. = SOLA; planta 
sarmentosa = Aquela cuja haste é comprida, flexível e trepadora como os sarmentos das vides; 
planta vascular = Planta cujo tecido possui vasos. (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS E 
DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2019). 
10

 Conceito de nós: pronome pessoal de dois gêneros ;1. Pronome pessoal sujeito correspondente à 

primeira pessoa do plural ou; 2. Pronome usado como plural majestático ou plural de modéstia, em 
vez de eu, muitas vezes com inicial maiúscula; 3. Em redes de comunicação, são  pontos de 
conexão; 4. Em astrologia, são os dois pontos virtuais da intersecção de sua órbita com a eclíptica 
(caminho aparente do Sol) e formam um eixo; 5. Como unidade de medida de velocidade, uma 
variação da velocidade com o tempo; 6. é o entrelaçamento das partes de um ou mais cabos 
formando uma massa uniforme.  (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS E DICIONÁRIO 
PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2019). 
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plantas, em vidros escuros em um armário da cozinha grande que tínhamos. Ela 

espalhava as pequenas mudas cultivadas sobre uma tábua ao lado de nossa casa, 

explicando que era necessário fazer mudas para que se conseguisse matéria-prima 

para a feitura de medicinas caseiras e naturais.  Além do cuidado com as plantas, 

aprendi com minha mãe, também, técnicas têxteis como o macramê, o frivolité, o 

crochê e o tricô.  

Quando fiz o curso para a Marinha Mercante, em 2004, na Capitania dos 

Portos, em Tramandaí/RS, aprendi também os nós de marinheiro. Durante dez anos 

trabalhei como marinheira e entre idas e vindas, da terra ao mar e do mar a terra 

firme, desfrutei da companhia do céu, da água, do sol, das estrelas, do vento. Sendo 

a única mulher a bordo, tive que aprender os nós necessários para a minha 

sobrevivência e a de companheiros de viagens. Um nó errado significava uma vida 

perdida em que todos dependiam de um e um dependia de todos. Isso transformou 

a minha maneira de ver a vida, para então perceber que, a cada obstáculo 

encontrado, era necessário muitas vidas em conexão para garantir o término de um 

trabalho, por mais simples que este podia parecer. 

O corpo que crio é composto por uma estrutura construída por um cabo usado 

para as amarrações dos navios nas monobóias em Tramandaí/RS; com cordas 

marítimas de bitolas variadas, são feitas amarrações para a fixação das mudas com 

técnicas da manufatura têxtil, já citadas anteriormente, fazendo uma conexão entre 

as plantas, unindo-as através dos nós e dispostas no muro em frente a minha casa,  

base de toda a estrutura.  

 

1.1  Corpo em construção 

 

Na busca por uma solução para manter a vida viva, mudo constantemente as 

plantas de um recipiente para outro. Conforme elas vão crescendo tenho que 

encontrar um recipiente que as receba e que garanta a sua sobrevivência durante o 

período de experimentações e da criação deste corpo, que para ser vivo, precisa se 

manter com vida. Depois de várias tentativas para preservar a estrutura e garantir 

que a natureza seguisse seu curso, ―na forma de uma aventura de participação 

observante de (muito) longo prazo, sem que o engajamento pessoal afetasse o 

gosto pela reflexão‖ (ALBERT & KOPENAWA, 2015, p.48), em que a vida mescla a 

história pessoal com o destino coletivo e cooperativo do objeto artístico, numa 
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espécie de imbricação complexa e poética, um misto de diálogos reportados, 

exortações políticas, autoetnografia que implica na fusão do presente com o 

passado e o futuro. Nesse sentido, tomo emprestadas as palavras de Hélio Oiticica 

em ―Manifesto Caju‖, quando ele declara: 

Tudo está relacionado com o passado e não está, é claro, inclusive o 
presente e o futuro; mas, e se lhe disser que não sinto essa relação entre 
passado-presente-futuro? Então tudo se borra e  desaparece, porque 
quando se vive o crelazer, isso não existe; a grande descoberta do mundo 
atual seria o viver em absoluto, sem a relação velha de tempo cronológico, 
que é repressiva e cruel.

11
(OITICICA, 1970. PHO 0159.68). 

 

Para que  as mudas possam se desenvolver, estão sendo cultivadas em 

recipientes de diversos materiais e tamanhos, de acordo com aquilo que tenho 

disponível e que a minha condição econômica permite, como  latas decoradas, 

vasos de cerâmica e potes de sorvete (fig.8) e margarina (muito consumidos pela 

família)12. Os cabos estão fixados a um muro, que faz divisa com o terreno vizinho e  

que serve como estrutura para receber as mudas, no qual utilizo arames, ganchos 

(parafusos), pregos e massa corrida para a fixação.  A distribuição das mudas vai 

sendo construída conforme a aquisição das mesmas, de forma aleatória. Justifico 

minhas escolhas diante do comportamento da natureza frente aos vários elementos 

que a compõe. Se a natureza consegue misturar tudo; as ideias, as diferenças, os 

materiais e o seu entorno também podem se misturar, compondo uma mesma coisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

A pesquisa foi feita em arquivos digitais com fac-símiles dos manuscritos de Hélio Oiticica, 
disponibilizados pelo Projeto HO e inclui também fotografias e artigos sobre Hélio Oiticica escritos por 
vários críticos e pesquisadores, publicados em jornais e revistas. São cerca de 8.000 documentos 
distribuídos a pesquisadores pelo Projeto HO em 4 Cds e um programa de gerenciamento de banco 
de dados para busca por palavras-chaves. 
 (http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/). 
12

 Devido a família ser numerosa há grande consumo de sorvete e margarina. Os potes foram 

acumulando em grande quantidade, sendo, desta maneira, uma solução para o cultivo das mudas. O 
uso de potes de plástico também têm relação com o material usado na fabricação. Para a fabricação 
do plástico, o petróleo é extraído e enviado para uma refinaria, lugar onde se separam as variadas 
substâncias presentes no combustível. A nafta é o derivado do petróleo empregado para a fabricação 
do plástico. Estes materiais chegam em navios que aportam em Tramandaí/RS e são levados às 
refinarias através dos dutos. Ou seja, deriva de um produto natural e têm haver com o trabalho que 
eu desenvolvia na Marinha Mercante. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/
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  Figura 8 - Mudas em potes de sorvete.  

   
                           Fonte: Autor (2019). 

 

 No momento de construir algo artístico, ainda indefinido, levei em 

consideração algumas questões descritas por Cristina Castel-Branco no artigo 

Jardins com História, o que não sigo a risca, pois minhas percepções mudam 

conforme vou criando, seguindo um caminho avesso àquele inicial. Considero o 

encontro parte desta construção, que sofre transmutações constantes e repetidas 

em que acontece ―um fenômeno espontâneo‖, em que todos  partilham de um 

sistema de troca, compartilhando uma vida ―mais ou menos vivida, sentida e 

vagamente pensada‖ (CASTEL-BRANCO, 2002, p. 2). Desse encontro nasce, 

através da disposição das mudas, uma composição de nós que as interligam (fig.9), 

ora dificultando o seu desenvolvimento, ora orientando o caminho das ramas, ora 

conectando-as por meio de um processo hibridamente evolutivo13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Me utilizo do conceito de rizoma, não filosófico, mas retirado da biologia, onde se criam 

substâncias nutritivas que garantem a evolução de todos os seres viventes.   
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 Figura 9 - Tentativas de composição: realizando algumas  

mudanças com as mudas, estudando os movimentos  
e interferindo no meio natural. 

 
                          Fonte: Autor (2019). 

 

 Mudo as plantas de lugar cada vez que este corpo também muda em sua 

forma, transformando de novo e de novo a configuração e o meio a que estão 

dispostas. Essas mudanças, muitas vezes feitas de um mudo silêncio, onde o tempo 

parece parar, exigem um registro mental e evolutivo do processo até que se chegue 

a um novo corpo, sendo, a sua evolução, independente da minha vontade, ou seja, 

está sempre em movimento, mesmo que pareça o contrário. 

Janice Martins Sitya Appel (2016, p. 45) em ―Jardim: Laboratório de 

experiências em céu aberto‖, diz que ―as dinâmicas referem-se ao ato de propor 

processos artísticos‖ e que ―criar vai desde o pensar à experiência, tais como 

auscultar a terra, ver a cor do vento, a temperatura da maçã, e assim, transformar e 

alterar os parâmetros que nos estabelecem os sistemas de controle e que 

determinam aquilo que percebemos a partir de uma matriz cultural‖. Não são raras 

as vezes que me sento em frente ao trabalho e tento ouvir o que ele me diz14. Sinto 

o aroma das plantas e da terra. Observo o crescimento espontâneo delas e como se 

desdobram as relações entre as espécies. Tenho a sensação de escutar o 

movimento das raízes embaixo da terra e a vida sendo distribuída por toda a 

extensão da obra. Appel também nos diz que essas ações são como um ―sistema 

aplicado ao território‖ (p.45), assim como um mapa ou  como um ―território afetivo, 

                                                
14

 Perceber o que a natureza fala é uma prática cultural da etnia kaingang.  
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de memórias e de fenômenos que passam pela filosofia das coisas e pela nossa 

maneira de perceber e sentir o espaço‖ (p.45). Neste momento de me fazer presente 

física e mentalmente, sou a própria obra, não nos separamos. O sol, o vento, o ar, o 

céu, outros viventes e tudo que nos cerca fazem parte deste mesmo corpo: um 

universo de possibilidades que convergem em uma única coisa. É neste lugar que 

tudo o que faço e sou se confunde entre passado, presente e futuro. O fato de eu 

iniciar esta criação da esquerda para a direita, usando o muro como suporte, que 

nos lembra a maneira que escrevemos e contamos uma história, nos impulsiona a 

pensar em uma certa linearidade. Mas, apesar dessa sugestão ocorrer, não é isso 

que acontece e sim um exercício de idas e vindas, trocas de lugares, ocupação de 

espaços, conforme as mudas vão chegando e compõe o processo de criação. Desta 

forma, minha escrita não é linear, indo e vindo, sempre em movimento, seguindo o 

fluxo dos pensamentos, que, claro, nem sempre são coesos, mudando de direção o 

tempo todo. 

As mudas foram surgindo durante o processo. Algumas foram compradas, 

outras recebidas de presente (fig.10), outras ainda, me aproprio, retirando-as de 

canteiros públicos ou de jardins a beira das cercas das casas ou em terrenos baldios 

e abandonados. Assim, subjugo as plantas a outro espaço, que não aquele que 

ocupariam naturalmente, interferindo intencionalmente em seu curso, pois nem 

sempre estamos onde queríamos estar e ocupamos outros espaços, impostos pelo 

sistema social ao qual nos inserimos ou simplesmente invadimos outros territórios, 

numa disputa clara de relação de poder e força. 

 

Figura 10 - Mudas adquiridas e recebidas de conhecidos. 

 
                          Fonte: Autor (2019). 
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1.2  Luta por um espaço de existência 

 

Do ano de 2010 a 2016, quando então ingressei na Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS) no curso de Artes Visuais - Licenciatura15, estive a 

frente da luta contra a especulação imobiliária na cidade de Tramandaí, Rio Grande 

do Sul. Liderava algumas ocupações pelo Movimento Nacional de Luta pela 

Moradia. O bairro Agual, hoje denominado Parque dos Presidentes (fig. 11), situa-se 

em uma área de grande interesse imobiliário e foi ocupado irregularmente. O cheiro 

do sofrimento e das relações de poder estabelecidas por uns em detrimento de 

outros me desestabilizava.  

Desde 2010 vínhamos tentando uma Audiência Pública em Tramandaí para 
tratar desta questão: a regularização fundiária. Eram Hum Mil e Seiscentas 
famílias vivendo de forma inumana, sem saneamento, sem luz, sem água, 
sem renda, sem perspectiva. As crianças vivendo em situação de 
desigualdade social, sem a menor possibilidade de oportunidades ou de 
melhoria de vida, vivendo sem dignidade, pois um povo com fome e sem 
casa...bom, sabemos...são poucas as chances de melhorias, é triste… 
Velhos e jovens em uma mistura de alegria e tristeza, de uma bondade 
comovente e de uma malandragem cheia de ingenuidade disfarçada. Um 
povo de garra, de vida abundante, calejado e maltratado, mas persistente 
em viver dignamente. Povo de valor incomensurável, de força inigualável, 
que mesmo no sofrimento permanecia de pé. (FIUZA, 2012, 
http://rosemarifiuza.blogspot.com/2012/06/ , grifo meu)

16
.  

 

Figura 11 - Bairro Agual em Tramandaí/RS.  
Condições de existência do povo. 

.  
                                         Fonte: Autor (2011). 

                                                
15

  Decidi pelo curso em Artes Visuais - Licenciatura porque pensei que pudesse expressar através da 
arte a minha insatisfação pelos rumos políticos que a sociedade tomava. Descobri que o curso ia 
além disso e que tudo estava conectado, ou seja, o mundo que eu vivia e o mundo que eu 
vislumbrava como o ideal. 
16

 Retirado de postagem realizada por mim no blog Umidade Relativa. Uma espécie de diário que 
relata as ações do meu cotidiano em um determinado tempo de existência, já em desuso. Nesse 
tempo era ativista e dirigente estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e 
liderava as negociações em prol da regularização fundiária do bairro Agual em Tramandaí/RS e 
outras 18 ocupações no Litoral Norte. Disponível em: http://rosemarifiuza.blogspot.com/2010/.  
Acesso em 03/10/2019. 

http://rosemarifiuza.blogspot.com/2012/06/
http://rosemarifiuza.blogspot.com/2010/
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Essa área estava localizada geograficamente no município de Tramandaí, 

mas pertencia ao município de Osório. ―Nenhuma prefeitura queria assumir a 

responsabilidade sobre aquele povo‖ (FIUZA, rosemarifiuza.blogspot.com.br, 2010). 

Hoje, após muita luta, a área está finalmente sendo regularizada. Essa relação de 

poder e de conflito por um território, também acontece no espaço ocupado pelas 

mudas em minha criação. Algumas espécies demarcam seu território através da 

subjugação de outras. O que acontece com a harmonia aparentemente 

estabelecida? Por que para existir se faz necessária a morte e extinção de outro ser 

vivo? Isso realmente me inquieta. O nó que fica em minha garganta e dificulta a 

minha respiração é o mesmo nó que interfere no desenvolvimento das mudas e que 

procura mudar o rumo das coisas. 

  

1.3 Outros corpos, outras naturezas 

 

 Encontro outros habitantes em meio à estrutura construída para abrigar as 

mudas. Entre os insetos, me deparo com rãs e sapinhos (fig. 20) de diferentes 

tamanhos, que vem e vão conforme o clima. Nesta primavera mais seca, eles 

procuram lugares entre as pedras do pátio, mas basta a chuva cair que se enroscam 

pelo meio das plantas que estão mais próximas do chão. 

 

Figura 12 - Sapos e rãs que vivem no local. 

 
                      Fonte: Autor (2019). 
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 Ainda não vi cobras no local, mas meus netos disseram que já as 

encontraram. As cobras sempre me fascinaram e aprendi há muito tempo não temê-

las, mas as considerar como seres sagrados, místicos. Dizem meus parentes 

indígenas que as cobras e os sapos, habitando em colaboração com as plantas, 

chamam as chuvas e garantem a vida em abundância.  

 Diante do que observo, além deste corpo que tento criar, outros corpos 

também fazem parte deste espaço, no qual convivemos e compartilhamos. Cada vez 

que mudo as plantas, estes seres também trocam de lugar, ocupando outro espaço, 

porém permanecendo por entre as mudas. É um trabalho colaborativo, de 

construção, do qual faço parte.  

 A investigação, portanto, depende de todo este território, que abarca muito 

mais do que a simples disposição das mudas e seu desenvolvimento, mas envolve 

os animais que circulam pelo espaço, as pessoas que chegam e vão e que mexem 

nas mudas, as histórias que geram, os amigos que nos visitam, os resultados 

desses encontros, o terreno, os recipientes, os lugares que ocupo para poder 

observar as mudanças no dia a dia, os animais domésticos e as crianças que vivem 

comigo diariamente (fig.13). Mudanças essas que continuam ocorrendo em mim, a 

todo o instante, constituindo esse emaranhado de emoções e sentidos que 

transformam tanto o entorno, quanto os caminhos a seguir que somente o processo 

pode definir (ou não) e que resulta em um grande nó-cego. Não consigo separar 

meu trabalho daquilo que me atravessa. Ou seja, o meu cotidiano e as interferências 

espontâneas que ocorrem no meu processo. 
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                   Figura 13 - Um dos meus gatos (tenho dois), juntamente  
                    com meus netos Lays e Kayo que estão sempre por perto  

durante o trabalho. 

 
                  Fonte: Autor (2019). 

 

 Ao nos confrontarmos com o diferente, buscamos, na intuição do vazio que 

pensamos ser, uma identidade única e verdadeira. Nos questionamos quanto a 

nossa própria maneira de ver o mundo. Tudo isso serve para saber quem somos, 

para existirmos. Então, chegamos para perto do outro para o conhecer, para 

apreender seu conhecimento, seu saber, colocando-o, não raro, a nosso serviço. 

É importante reconhecer, que natureza e cultura não estão em oposição 

absoluta uma à outra, mas relacionadas, mesmo que, às vezes, de forma 

desarticulada e desengonçada, pois nenhum dos termos é exclusivo de si mesmo. 

As fronteiras que separam os termos são frágeis e em contínuo fluxo de 

desenvolvimento, pois está relacionado com a forma de ver o mundo e de estar nele. 

Aquilo que parece ser libertador, muitas vezes aparece como exemplo de 

dominação, um saber acima do outro. O que seriam zonas de escape, revertem-se 

em zonas de conflito e destruição, tendendo ao distanciamento entre a cultura e a 

natureza. 

Temendo sermos cúmplices dessa destruição, nossos pensamentos se 

voltam para estas questões, ora em distanciamento, ora em aproximação. Esse 

pensamento não segue uma linha reta, mas flutua, movendo-se em diferentes 
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ângulos de acordo com as mudanças que ocorrem no local e no seu entorno, 

gerando novas relações com o mundo e tudo que nele há. 

A ideia de cultura foi o resultado da vontade de sobrepor os conhecimentos às 

outras civilizações. O Ocidente, não compreendia as diferenças que se estabeleciam 

nos confrontos com sociedades ditas como exóticas e primitivas, como por exemplo, 

as africanas, asiáticas e latinas. Isso era um mistério a ser resolvido. As relações 

com as colônias mudam. Para adequá-las ao sistema capitalista era necessário que 

os povos colonizados adotassem os valores ocidentais. Para tanto, foi também 

necessário que se afastasse da natureza, para se submeter à escravidão, ao 

mercado internacional. Se os homens eram iguais, e suas diferenças ―apenas‖ 

culturais, é porque na verdade tais diferenças mascaravam uma unidade básica. As 

variedades não passavam de etapas distintas de um só processo evolutivo, liderado 

pela cultura ocidental. Assim, a inserção forçada dos povos colonizados da história 

do Ocidente era duplicada por uma reflexão teórica — o evolucionismo — que 

discorria sobre a naturalidade dessa inserção. Desta forma, a sociedade tinha que 

explicar a diversidade de modos de ver o mundo e as diferenças entre ―eles‖, povo 

―civilizado‖, e os ―outros‖, povos ―primitivos‖ - uma espécie de universalismo da 

perspectiva europeia. Os movimentos culturais fundamentais que se iniciam no 

século XX — a arte moderna, a lingüística, a psicanálise e o socialismo — são 

marcados pela negação dos ―centrismos‖ que dominaram o Ocidente nesta época. 

Nesse sentido, a cultura ergue-se como estabilizadora do comportamento humano, 

adaptando as espécies às leis do convívio social.  

Penso que todas essas questões acima relacionadas, sugerem que a cultura 

e a natureza são inseparáveis. A noção de cultura como um conjunto de regras que 

interpretam a realidade e permitem atribuir sentido ao mundo natural. Um sistema 

utilizado por todas as espécies vivas. Dito isso, assim como os humanos, as 

espécies não humanas - animais e plantas - também produzem cultura. Sendo 

assim me aproximo do que diz Coccia (2013): 

A inseparabilidade entre a natureza e a cultura e sua constatada 
interferência recíproca deve então levar a uma definição, digamos assim, 
cultural e não puramente anatômica de todos os órgãos e de todas as 
faculdades, a partir das mais importantes: a mente, o cérebro. (COCCIA, 
2013 p.209). 

 

Para Eduardo Viveiros de Castro, 

(...) a distinção clássica entre natureza e cultura não pode ser utilizada para 
descrever dimensões ou domínios internos a cosmologias não-ocidentais 
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sem passar antes por uma crítica etnológica rigorosa. (...) Tal crítica, no 
caso presente, exige a dissociação e redistribuição dos predicados 
subsumidos nas duas séries paradigmáticas que tradicionalmente se opõem 
sob os rótulos de ‗Natureza‘ e ‗Cultura‘: universal e particular, objetivo e 
subjetivo, físico e moral, fato e valor, dado e construído, necessidade e 
espontaneidade, imanência e transcendência, corpo e espírito, animalidade 
e humanidade, e outros tantos. Esse reembaralhamento das cartas 
conceituais leva-me a sugerir o termo ‗multinaturalismo‘ para assinalar um 
dos traços contrastivos do pensamento ameríndio em relação às 

cosmologias ‗multiculturalistas‘ modernas. (VIVEIROS DE CASTRO, 

2004, p. 226, grifo meu). 
 

Seguindo esse raciocínio e levando em consideração o pensamento 

ameríndio, animais, plantas e todo espécime vivo, são humanos em sua essência. 

Acreditamos que a forma como nos apresentamos ao mundo é apenas uma 

roupagem, conforme mudamos a ―roupa‖ externa17, também ocultamos nosso 

espírito, que só é revelado mediante o ―despir‖ desta roupa, visto apenas pelos 

―Kujás18‖. Podemos assim dizer que seria um ―discurso sem sujeito‖ em que―a 

diferença entre os pontos de vista, ao mesmo tempo que é anulada‖ (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2004, p. 229), também é exaltada. Deste modo, o referencial da natureza, 

não são os humanos, mas todos os seres vivos, humanos e não humanos, e a 

cultura passa a ser uma condição da humanidade (DESCOLA, 1994, p. 120; cf. 

VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p. 230), justificando essa dualidade de conceitos. 

Portanto, ser humano enquanto espécie, não se opõe às outras espécies, mas se 

coloca com uma das diversas espécies existentes no mundo. O ser humano ao 

distanciar-se da natureza se coloca como sujeito, acima dela, que passa a ser 

objeto, ou seja, cultura versus natureza. A partir do meu trabalho artístico, penso que 

essa dualidade entre cultura e natureza deva ser colocada em suspensão, pois na 

minha forma de ver as coisas, me aproximo da ideia de que somos naturezas e 

culturas diferentes e coexistentes. 

As características sociais são empregadas a humanos, animais, plantas, 

rochas, solo, rios e espíritos. Há uma relação entre todos os elementos que estão 

ligados, gerando uma rede cósmica que se conecta.  Portanto, como você enxerga o 

mundo depende da ―roupa‖ que você veste, do corpo que você habita. Na mata, as 

relações são baseadas nos encontros e, portanto, nos pontos de vista. O 

                                                
17

 Associo este pensamento à obra de Hélio Oiticica (1937-1980): ―Os Parangolés‖ (1972), que 
adquiriam vida ao serem vestidos, transformando o comportamento daqueles que as vestiam em 
―observador-obra‖. 
18

 Kujá; pajé, líder espiritual e político da tribo Kaingang a qual eu pertenço e recebo ensinamentos 

quanto ao uso das plantas medicinais e o convívio com os animais das florestas. 
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perspectivismo ameríndio19 é o corpo como ponto de vista, e um ponto de vista 

determinado por encontros. Então, um ponto de vista não é um corpo ou não é um 

encontro. Um ponto de vista é um encontro de corpos nos quais surge uma relação. 

Ter um ponto de vista é ter consciência de si, consciência da sua própria 

humanidade, ter consciência da humanidade dos outros seres vivos que também 

tem alma. Viveiros de Castro diz: 

Quando eu digo que o ponto de vista humano é sempre o ponto de vista de 
referência quero dizer que todo animal, toda espécie, todo sujeito que 
estiver ocupando o ponto de vista de referência se verá a si mesmo como 
humano – inclusive nós. (RIBEIRO, Darcy; VIVEIROS DE CASTRO, 2007, 
p.38, série Encontros). 

 

 A partir das relações que são estabelecidas entre mim e o que me proponho 

a fazer neste momento, percebo uma construção cultural no cotidiano não-humano, 

sejam das plantas, dos animais, das pedras, dos rios, pois tudo está conectado, 

desde a mais complexa tecnologia moderna até o mais minúsculo ser vivo existente. 

Desta forma, escrevo minha história baseada nesta natureza em que tudo se 

relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19

A humanidade à qual o perspectivismo ameríndio se refere não é a da noção de espécie humana, 
mas a da condição reflexiva de sujeito. Os indígenas costumam falar sobre o lugar que os humanos 
ocupam e colocam o ponto de vista de quem se nomeia ―humano‖. As expressões marcam o ponto 
de vista a partir de como o sujeito se forma, ou para quem ele é humano, que pode ser para um 
animal, planta ou pessoa. Para o povo autóctone é humano aquele sujeito que possui alma e pelos 
diferentes pontos de vista do mesmo. A natureza não existe em si mesma como uma esfera 
―objetiva‖, e sim como efeito de um ponto de vista. A unidade da alma e a multiplicidade dos corpos 
para as quais apontam essas ontologias levariam não ao multiculturalismo moderno-ocidental, mas a 
um multinaturalismo ameríndio, em que a cultura é o fundo comum de uma multiplicidade de 
naturezas que se desdobram dos corpos. Assim, a condição compartilhada por humanos e animais 
não é a animalidade, mas a humanidade. Daí decorre a elaboração central de que a diferença é da 
ordem do mundo que se forma a partir de um sujeito específico (multinaturalismo perspectivista), e 
não da sua elaboração cultural (relativismo cultural ou multiculturalismo). Viveiros de Castro têm 
apontado que o perspectivismo deve ser entendido como um mecanismo de descolonização do 
pensamento; ele não serviria para descrever os mundos ameríndios, mas para pensar  que existem 
outras maneiras de ver o mundo e que estas formas estão muito presentes na sociedade 
atual..(Cfm.MACIEL, Lucas da Costa. 2019. "Perspectivismo Ameríndio". In: Enciclopédia de 
Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. Disponível em: 
<http://ea.fflch.usp.br/conceito/perspectivismo-amer%C3%ADndio>) 

http://ea.fflch.usp.br/conceito/perspectivismo-amer%C3%ADndio
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Fonte: Foto de Susana Toledo (2019). 
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2. Tudo está conectado   

 

 Essa história começa em algum lugar do Rio Grande do Sul. Um lugar onde 

humanos e não humanos viviam juntos. O mundo era visto de modo diferente. Ali os 

territórios eram marcados pelo respeito à vida e às espécies. Mas infelizmente eu 

não vivia nesse tempo e o mundo mudou. Isso já faz muito tempo. 

Pessoas que chegaram de outro lugar avançaram, reivindicando esse 

território até então democrático. Os habitantes deste lugar não sabiam, e o 

entregaram. A história mudou. 

O povo conheceu a civilização e até hoje vive através da imagem que deles 

se faz e muitas vezes é apenas diversão para quem o conhece. Talvez um herói da 

resistência à frente da sua cultura. Ele foi enxotado das suas terras, mas trago 

comigo a sua marca. Milhares de anos se passaram desde a vida interligada e 

cooperativa que este povo vivia, mas ainda hoje essa cultura nos fascina. Então, 

sinto que a natureza permanece em nós, apesar de viver em meio a zona urbana. 

Essa natureza viva, que me fascina hoje, não é recente. Ela existe não só em mim. 

Mas esteve presente, desde a data da origem da humanidade. Há muito tempo. 

Há 36 mil anos, nas grutas e cavernas (fig.14) os humanos já pintavam, nas 

paredes das mesmas, aquilo que os fascinava e intrigava de algum modo. Me 

parece que estavam submetidos às leis de uma natureza que contribui entre si para 

a sobrevivência. O humano assim, começa a estudar formas de inverter as relações 

de poder estabelecidas por essas leis. É o que vemos hoje. A natureza subjugada à 

vontade humana. 
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       Figura 14 - Pinturas Rupestres encontradas na Serra da  
Capivara/ Piauí. 

        
           Fonte: Divulgação/Ministério da Cultura(Acesso em Setembro de 2019). 

 

Desta forma, acontece um distanciamento entre humanos e não humanos. A 

natureza recuou, sua existência é tolerada e usada para fins ornamentais e 

capitalistas. Ela vai desaparecendo, substituída por uma produção industrial e 

científica. Logo não haverá lugar para ela no mundo atual. Agora é a vez da genética 

e da química controladas. 

O progresso, o esgotamento dos recursos, o clima, a exaustão do sistema 

natural; ou seja, um mundo útil apenas aos humanos. Em apenas alguns milhares 

de anos a espécie humana abalou tudo ao seu redor. Então, para mim, essa é uma 

história de reconciliação. Uma forma de me reconectar com a natureza e minha 

cultura. A história que contei anteriormente já se apagou da memória de muitos, mas 

não da minha. 

No intuito de criar um corpo vivo, no qual muitas espécies convivem juntas de 

forma colaborativa e, ao mesmo tempo, tentar proteger algumas destas espécies, 

fazendo todo o possível para que este movimento efêmero se perpetue, busco a 

mudança para fins da renovação e sobrevivência, renascendo sempre, como manda 

a lei da natureza.  
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Quando me aproximo deste corpo, vejo a terra que abriga as mudas como se 

estivesse vendo o mundo sendo criado, seus primeiros dias, se elevando para o alto 

em busca da luz, do calor, do vento. 

A terra que as recebe não é suficiente para garantir a vida em sua plenitude, 

mas adiciono outras terras20, trazidas de outros lugares, com a intenção de 

enriquecer o solo suspenso pelas cordas, procurando alternativas. Primeiro as 

coloco em saquinhas (fig.15) de estopa (juta), mas o sol resseca as mudas, absorve 

toda a água sugando da terra a umidade (fig.16) As mudas morrem. Faço as 

saquinhas em casa, na máquina de costura (fig.17). Vou experimentando. Ao ver as 

mudas morrendo, retiro-as da estrutura na tentativa de salvá-las (fig.18), porém não 

foi possível. Experimento uma sensação de fracasso, de impotência frente às 

adversidades. 

 

Figura 15 - Uma tentativa de composição com as mudas e os 
 nós com saquinhos de juta, que resultou em fracasso 

 
            Fonte: Autor (2019) 

 

 

 

 

 

                                                
20

 Relaciono esta ação ao trabalho de Hélio Oiticica, ―Contra-Bólides‖, que retomarei mais à frente no 

texto. 
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Figura 16 - Uma tentativa de composição com as mudas e os 
 nós com saquinhos de juta, que resultou em fracasso 

 
          Fonte: Autor (2019). 
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Figura 17 - Uma tentativa de composição com as mudas e os 
 nós com saquinhos de juta, que resultou em fracasso 

 
          Fonte: Autor (2019). 
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Figura 18 - Uma tentativa de composição com as mudas e os 
 nós com saquinhos de juta, que resultou em fracasso 

 
           Fonte: Autor (2019). 

 

É difícil imaginar que a vida pode desabrochar em um ambiente tão rude e 

hostil, como o muro da minha casa, no qual coloco empecilhos para o seu 

desenvolvimento (os nós). É preciso se aproximar um pouco mais e observar com 

muita atenção para entender este processo.  

Ao me aproximar em alguns pontos consigo identificar alguns líquens21 e 

musgos22 (fig.19): a vida se manifesta para além da estrutura deste corpo que tento 

criar. Formado por bactérias, são a origem básica do ser e da vida. Elas habitam em 

todos os meios, em todos os corpos, inclusive no meu corpo, onde a vida explode, 

se faz sentir. 

 

 

 

 

                                                
21

 Os líquens são uma fina película de vida, são organismos muito pequenos, metade planta, metade 
fungo. São resistentes e se alimentam de nada além do que de gás carbônico. Não têm raízes, ―são 
capazes de sobreviver em ambientes onde poucos ou nenhum ser vivo é capaz de sobreviver, por 
exemplo, ambientes secos ou extremamente úmidos‖. (SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Líquens"; 
Brasil Escola). Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/liquens.htm  Acesso em 03 de 
outubro de 2019 
22

 Os musgos são plantas de pequeno porte e também não possuem raízes, mas rizóides, que as 

auxiliam a fixar-se nas paredes ou solo. Basta um lugar úmido para que se proliferem. (SANTOS, 
Vanessa Sardinha dos). "Briófitas"; Brasil Escola. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/briofitas.htm   Acesso em 03 de outubro de 2019 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/liquens.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/briofitas.htm
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 Figura 19 - Foto do muro perto da gaveta que serve de 
composteira. 

 
            Fonte: Autor (2019). 

 

Resistência é a palavra que me vem à cabeça neste momento. As bactérias 

se agarram em qualquer lugar e em qualquer coisa para sobreviverem. Deram 

origem ao solo da terra, o húmus23 (fig.20), composto da terra fértil. Nós não 

conseguimos vê-los a olhos nus, mas eles existem e são muitos em simbiose com 

as raízes das plantas. 

 

Figura 20 - Terra enriquecida com restos orgânicos, formando 
 o húmus cheio de nutrientes para o cultivo das mudas. 

 
                Fonte: Autor (2019). 

                                                
23

 Húmus é a matéria orgânica depositada no solo, que resulta da decomposição de animais e 

plantas mortas, ou de seus subprodutos. O húmus se forma através de um processo natural, 
produzido por bactérias e fungos do solo, e agentes externos como a umidade e a temperatura 
contribuem para a humificação. 
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A solidariedade que existe embaixo da terra deu origem a um reino imenso: o 

vegetal. Agora, acima da terra consigo ver a vida se erguendo, em direção à luz. As 

mudas estão felizes e vivas. Tudo é permitido, até usar o seu vizinho, se enroscando 

nele para alcançar um lugar privilegiado de luz ou sombra. Existem mais de 31 mil 

espécies de plantas documentadas, conforme Stefano Mancuso24 informa no livro 

Revolução das Plantas (2019). As soluções desenvolvidas pelas plantas são o 

oposto daquelas que os animais se utilizam. Escolhem a ―solidez e flexibilidades 

combinadas‖, como na internet. Um quarto da diversidade mundial se encontra nas 

plantas: 

As plantas incorporam um modelo muito mais resistente e moderno que o 
dos animais; elas são a representação viva de como a solidez e a 
flexibilidade podem ser combinadas. Sua composição modular é a 
quintessência da modernidade: uma arquitetura cooperativa, distribuída, 
sem centros de comando, capaz de resistir perfeitamente a repetidos 
eventos catastróficos sem perder a funcionalidade e de se adaptar com 
rapidez a enormes mudanças ambientais (...) Não é por acaso que a 
internet, o próprio símbolo da modernidade, é construída na forma de uma 
rede de raízes. (MANCUSO, 2019, p. 13, grifo meu). 

  

Nossa existência conjunta tem base na troca: as plantas se valem do gás 

carbônico do ar e nos dá em troca o oxigênio que necessitamos para viver. Esse 

milagre maravilhoso acontece há mais de 300 milhões de anos, lá na era 

carbonífera. Nada, contudo, previa essa explosão da vida, pois tudo era apenas 

brasa e fogo.  

 

2.1 Beija-Flor  

 

Meus pensamentos, assim como os de Davi Kopenawa (2015), ―quando estou 

só, nunca são calmos. Busco no fundo de mim‖ palavras que possam expressar 

aquilo que há muito se encontra distante de mim, talvez em meus antepassados ou, 

quem sabe, tenham se dispersado pelo cosmos e tornem a existir em um futuro 

também distante.  

De acordo com relatos do kujá Jorge, de Iraí, Rio Grande do Sul, o pássaro 

que deu origem ao meu nome, Kókoj (Beija-Flor), nasceu das águas com uma 

missão muito importante junto às espécies terrestres. O meu batismo acontece no 

                                                
24

 Stefano Mancuso é escritor e Neurobiólogo dedicado à biomimética vegetal. É fundador da 
neurobiologia vegetal na Itália. Recebeu o XII Prêmio Galileo de Escrita Literária de Divulgação 
Científica em 2018. 
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Morro do Osso em Porto Alegre/RS em 2017, durante o encontro dos Kujás (fig.21). 

Foi desta maneira que fui reconhecida como indígena kaingang e uma parente bem 

vinda nas terras irmãs25. 

 

Figura 21 - Kujá Jorge na cerimônia de batismo e 
 reconhecimento como indígena kaingang em Morro do Osso  

- Porto Alegre/RS. 

 
          Fonte; Autor. Foto de Fabricio Bittencourt (2017). 

 

 Descendo de um povo ameríndio, kaingang, que têm arraigado em seu DNA 

a cultura e costumes de sua ancestralidade que eu, como filha desta terra e deste 

povo, também respeito e pratico, em meu tumultuado cotidiano, ritos oriundos da 

crença indígena. Meus antepassados trazem consigo ensinamentos e práticas de 

um saber que me acompanham, que também se modificam e se utilizam das novas 

tecnologias, sem deixar de manter a sua essência,  independente das razões 

científicas às quais me associo. Essas memórias ancestrais não podem ser 

esquecidas ou destruídas pelas mudanças ocorridas em mim, durante este tempo 

dispensado a minha formação na universidade. Nem tampouco envelhecem, como 

acontece com as cordas que abrigam as mudas por sobre o muro da casa, estão em 

permanente evolução. 

Em 2016, no primeiro semestre da universidade, na disciplina de Iniciação 

Científica, através da escrita de um projeto intitulado Educação/Cultura do Povo 

                                                
25

 Minha família pertence à Aldeia Borboleta do Salto do Jacuí/RS. Nasci em Carazinho, depois que 

minha família já havia saído da Aldeia, cresci na zona urbana de São Leopoldo/RS, região 
metropolitana de Porto Alegre/RS. Me aproximei novamente do meu povo após encontro realizado 
em Brasília/DF, em 2012 aproximadamente. 
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Kaingang: a afirmação Cultural da Aldeia Por Fi Gã de São Leopoldo, de minha 

autoria, voltei a ter contato com meus parentes indígenas, levada pelo colega de 

curso Fabricio Bittencourt.  Estudamos a comunidade indígena e realizamos ações 

na aldeia e em espaços de educação formal e não formal. Em 2017, o projeto foi 

aprovado no PROBEX/UERGS, promovemos ações de extensão, como a exposição 

fotográfica (fig.22) intitulada ―Educação/Cultura do Povo Kaingáng - a afirmação 

cultural da Aldeia Por Fi Gã de São Leopoldo", no Museu de Arte de Montenegro 

(MAM). Em paralelo à exposição realizamos Rodas de Conversa: na aldeia Por Fi 

Gã São Leopoldo e no MAM, tendo como tema a diversidade cultural, as escolas de 

educação formal e seu preparo para trabalhar com as culturas ameríndias. O 

projeto, agora de extensão, passou a ser chamado  Diversidade Cultural: memória, 

cultura e identidade kaingang, orientado pela Prof. Drª. Sandra Monteiro Lemos.  A 

comunidade indígena (fig.23) abriu um debate sobre a importância de um espaço 

que abrigasse materiais produzidos, estudos e ações realizadas na e com a aldeia e 

pudessem ser disponibilizados a futuros estudantes e pesquisadores. Defendemos 

que a troca de experiências e saberes, o registro e divulgação dos resultados 

dessas e de outras pesquisas, ampliam o espaço de circulação do conhecimento 

produzido e ressaltam a importância da valorização da história indígena26. Ou seja, 

da minha história. 

  

Figura 22 - Exposição realizada no MAM/Montenegro-RS em 2017. 

 
             Fonte: Autor. Comṕosição folder de Rita Stalivieri (2017). 

                                                
26

 Essa trajetória resultou na produção de um teaser#, em 2018, em parceria com a Margem-
produtora de cinema e Ohásis-Arquitetura sustentável (o teaser encontra-se disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=VZVtMbkS6qQ)  e também em uma pintura a óleo autoetnográfica 
em exposição no Museu Histórico de Esteio.  A pintura encontra-se em exposição no Museu Histórico 
de Esteio em 2019 e mede 70X90 cm.  

https://www.youtube.com/watch?v=VZVtMbkS6qQ
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Figura  23 - Mulheres da Aldeia Por Fi Gã, São Leopoldo em  
reunião para discutir Memorial da Mulher Kaingang. 

 
            Fonte: Autor. Foto de Vika Martins(2018). 

 

 Essa aproximação tardia com meus parentes trouxe aprendizados 

importantes para a produção desta pesquisa agora desenvolvida, principalmente a 

conexão do meu nome com a composição artística entre plantas e nós. 

As plantas se revestem de muitas cores que encantam nosso olhar. Inebriam-

nos com seus cheiros e nos enchem de desejo com os seus sabores. O objetivo 

desta explosão de maravilhas é o de atrair todos os seres, os que voam, os que 

rastejam, os que andam, para manipular quem passar e obter a sua colaboração. 

Desta forma, o pólen pode ser levado do macho para a fêmea, fecundando-a. Uma 

solução mágica! A cadeia da vida se beneficia da aliança entre as espécies e se 

conecta continuamente. E aqui uma história de amor entre planta e animal se 

completa: a do meu nome, Beija-Flor27. 

Para se reproduzirem as plantas precisam usar de algumas estratégias. 

Nesse mundo quase monocromático, de tons variados de verde, nossos olhos se 

                                                
27

 O Beija-Flor se alimenta exclusivamente do néctar das flores. Ele explora as pétalas com precisão. 

São aproximadamente 300 espécies diferentes, cada uma delas para uma espécie de flor. Seu 
coração bate muito forte; 1.200 batimentos por minuto! Toda essa energia vem do néctar da flor, 
proporcionando uma performance única! Ele é o campeão do movimento! Mas imagina só, é a flor 
quem dá as ordens e comanda cada movimento do Beija-Flor. A dança do acasalamento é um 
verdadeiro espetáculo de balé mestrado pelas flores e os seus códigos de cores. Mensageiro de cura 
e de vida, leva de ser em ser suas dádivas divinas! Simboliza na crença indígena o renascimento, a 
delicadeza, a alegria, a perseverança, a cura, a beleza, a força, a harmonia, mensageiro entre os 
mundos traz sorte e felicidade. O corpo vivo que crio, recebe todas as manhãs a visita do Beija-Flor. 
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exercitam para ver apenas os contrastes, mas as plantas preparam uma grande 

revolução. Com a chegada da primavera, uma explosão de cores estoura frente aos 

nossos olhos. Isso é necessário para a reprodução das plantas. Como fazer, porém, 

se estão ali, enraizadas em um só lugar? Então algumas plantas em uma estratégia 

incrível, encontram a solução: a sedução. Para isso se enfeitam, se perfumam, 

produzem o doce néctar para seduzir outros seres e assim chegarem umas às 

outras sem a necessidade de saírem do lugar.  

Conforme Mancuso (2019, p.113) ―não é fácil reconhecer‖ a inteligência das 

plantas, que ―resolve problemas e se adapta‖ às adversidades ―sem ter um cérebro‖, 

formando uma rede de conhecimentos. Essa inteligência é adotada pela maioria dos 

seres vivos. As plantas usam de uma alteração química para seduzir seus 

colaboradores, humanos e não humanos. Mancuso ainda segue em sua teoria 

dizendo: 

Uma habilidade mudaria radicalmente nossa própria visão sobre as plantas: 
de seres simples, passivamente à mercê das necessidades animais, a 
complexos organismos vivos capazes de manipular o comportamento dos 
outros. (MANCUSO, 2019, p. 92).  

 

 As plantas me mostram, no dia a dia, que a cooperação entre os seres vivos 

é mais importante do que parece ser. É o que demonstra o convívio harmonioso e 

colaborativo entre os seres que habitam minha obra. Formigas, borboletas, 

pássaros, anfíbios, insetos, bactérias e fungos (fig.24, 25 e 26), interligados com o 

clima, o ar, a água e a terra. Uma cultura interligada por um só objetivo: a vida. 
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Figura 24. Algumas espécies que coabitam um mesmo espaço  
entre permanências e impermanências, fazem parte de um  
mesmo sistema cultural, a saber: abelhas, gatos, líquens. 

 
                  Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 25. Algumas espécies que coabitam um mesmo espaço  
entre permanências e impermanências, fazem parte de um  
mesmo sistema cultural, a saber: abelhas, gatos, líquens. 

 
                  Fonte: Autor. Foto de Lays Fiuza (2019). 
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Figura 26 - Algumas espécies que coabitam um mesmo espaço  
entre permanências e impermanências, fazem parte de um  
mesmo sistema cultural, a saber: abelhas, gatos, líquens. 

 
             Fonte: Autor (2019). 

 

Essa rede de conhecimentos e saberes, o vazio e os questionamentos que 

permeiam minha mente é que me estimulam a expressar essa história, que conto 

aqui, através da arte e da vida, que trazem em si códigos e símbolos muito 

complexos. Para que algumas espécies tenham êxito em sua trajetória, um mistério 

acontece. Uma coisa que me deixa impactada, e que é inevitável, diante desta 

complexidade: a morte e o sofrimento. 

 

2.2  A permanência no mar, vida e morte 

 

 A morte, o sofrimento e a incerteza também estavam presentes em minhas 

viagens ao mar. O trabalho ali era colaborativo. Um dependia do outro para garantir 

a sobrevivência em alto mar. Como as plantas, eu resistia, eu insistia na vida e 

cunhava a minha trajetória na Marinha Mercante.  

 Minha permanência em um universo tão imenso e plural era a certeza de 

fazer parte de um todo. Tudo em torno se conectava e eu sofria influência de tudo 

que me envolvia. Olhava a imensidão do mar e sentia que fazia parte de algo maior. 

O que acontecia em minha volta, fosse o clima ou os seres vivos, era o que 

determinava minhas ações cotidianas.  
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 Os fenômenos naturais eram recebidos como parte do trabalho, não havia o 

distanciamento, mas a aproximação com as coisas do mundo. Nossas ações 

estavam em consonância com a natureza. Observávamos as marés, o vento, o sol, 

as nuvens, as estrelas, a lua, o movimento dos animais. A vida era o resultado de 

todas essas observações. 

 A minha insignificância, diante de tal universo, me levou para 

questionamentos sobre a vida e a morte. Nesses instantes o barco ganhava vida e 

tinha alma, tinha vontades, carregava em si suas histórias, contadas pelos 

marinheiros mais experientes. As tempestades tinham outro significado para mim, a 

sobrevivência era o resultado de um trabalho bem feito e tudo era belo e recebido 

com naturalidade, pois a natureza tem seus caprichos, ou aceitamos ou morremos. 

 A feitura dos nós me aproximava ainda mais da natureza, porque não 

brigávamos com as cordas, mas seguíamos as suas orientações para que o nó 

saísse perfeito. Tudo era regido pelas leis da natureza, pois tudo é e está, de 

alguma maneira, relacionado a outra, mesmo que isso pareça distante e diferente. 

  Quando tudo parecia perfeito, também senti na pele o preconceito. Meus 

companheiros de viagem e colegas de trabalho, por conta da crença de que 

mulheres não eram bem vindas a bordo porque davam azar e irritavam Iemanjá, 

manifestavam seu desprezo pela minha permanência no barco durante as viagens 

em alto mar. Isso, ao invés de me fazer desistir,  me dava forças para sobreviver às 

adversidades que meu trabalho apresentava. Minhas habilidades em confeccionar 

os nós de marinheiro justificavam a minha presença, assim como os certificados 

emitidos pela Marinha do Brasil. Em um universo masculino, era a única mulher a 

bordo. Eu precisava provar todos os dias que tinha direito àquele espaço. O conflito 

estava estabelecido. Meu território precisava ser demarcado, mesmo que a custo de 

muito sofrimento. 

Foi, contudo, também um nó que me distanciou deste universo. O cabo soltou 

e eu fui derrubada ao convés. Meu território foi tomado. Fiz uma alça no seio do 

cabo e atraquei na Universidade, galgando outros espaços, cunhando outros 

caminhos, me adaptando a outras realidades. Como as plantas, busquei soluções 

inteligentes: iniciei a trilha do caminho da arte, da vida e do saber colaborativo que a 

percepção me traz. 

Encontro aproximações poéticas em Eva Hesse (1936-1970) para apresentar 

esse trabalho, com algumas diferenças (figs.27 e 28): a vida e a morte estão ligadas 
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por um fio tênue, que por sua vez encontra-se conectado à cultura e impermanência 

da vida que se encontra sempre em movimento, independente do tempo e da razão 

a que pertencem, como modo de ver e sentir o mundo em sua plenitude. 

 

 Figura 27 - Obra da artista Eva Hesse (1936–1970),  
Sem título, 1970.   

           
                     Fonte: Museu Whitney de Arte Americana, Nova York. 

 

Figura 28. Trabalho de experimentação em curso.  

  
                     Fonte: Autor (2019). 
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No trabalho ―sem título‖ (1970) de Eva Hesse (fig. 27), ela demonstra ter a 

consciência de que suas obras se deterioram com o passar do tempo, funcionando 

como uma metáfora do seu próprio corpo, e, quando questionada quanto à 

efemeridade dos seus trabalhos ela afirma que ―a vida não dura, a arte não dura, 

isso não importa"28. É possível destacar uma importante diferença entre o trabalho 

de Hesse e o meu. Hesse confere às cordas um movimento que parece 

meticulosamente calculado e organizado, enquanto que a obra que proponho 

imprime em suas formas, exatamente o oposto, a ideia do ―caos‖, devido ao 

emaranhado confuso, desordenado das cordas, suas irregularidades, o confuso 

entrelaçamento entre as mudas e as cordas e também à sobrevivência e mudança 

constante deste corpo. A conexão desordenada das cordas, os nós e o ritmo 

colocado em movimento, denotam uma sensibilidade que nos convida a pensar na 

própria existência. Nosso corpo em movimento, seja visual ou sensitivo, imprevisível 

e surpreendente: inimaginável. A corda, na escultura de Hesse, parece estar 

intencionalmente emaranhada, a corda foi revestida em látex, material produzido 

pela natureza, o que fez com que a corda se unisse em vários pontos ao longo do 

tempo. No corpo vivo que proponho, as mudas unem-se às cordas, não por que se 

deterioram, mas por que estão em constante crescimento e precisam se adaptar a 

este meio estranho, resultando em uma escultura híbrida, sempre em movimento e 

mutante. 

A vida e a morte, no que se refere à materialidade dos nós, despendidos no 

corpo híbrido, estão codificadas, uma vez que não suporta os efeitos corrosivos do 

tempo. Os cabos, ao contrário das mudas, não possuem vontade própria, visto que 

não são providos da vida, mas sim da morte (sejam das relações com o outro, seja 

pelo envelhecimento natural das fibras). A vida sempre aponta para o fim, mas 

obstinadamente, buscamos meios de sobrevivência e mudamos os caminhos de 

acordo com este fim. Doutra forma, o fim também nos leva a um começo, diferente 

daquele ao qual planejamos, mudando o curso da vida a todo momento. Um nó-

cego que nem sempre conseguimos desamarrar, então seguimos o curso deixando 

alguns nós para trás, mesmo que apontem para a degradação física dos corpos, que 

precisa se adaptar a uma nova realidade. A corda serve para amarrar, amordaçar, 

                                                
28

 Retirado do texto ―Contenção e caos: Eva Hesse e Robert Smithson‖ da XXIV Bienal de São Paulo, 

curadoria de Mary Jane Jacob. Disponível em: 
http://www.24bienal.org.br/24bienal/nuh/pnuhhesmit02a.htm . Acesso em Setembro de 2019. 

http://www.24bienal.org.br/24bienal/nuh/pnuhhesmit02a.htm
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enforcar e pode ser considerada um instrumento de tortura, mas também pode ser 

considerado como o meio de um recomeço, um novo ciclo, uma independência 

corpórea, aquilo que se faz novo, de novo e de novo. 
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Fonte: Autor. Foto de Susana Toledo (2019). 
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3. Nó-cego 

 

 Parece-me que a vida se transforma em um tremendo nó-cego, difícil de 

decifrar, de transpor, de solucionar. Porém com o auxílio de outro alguém, seja como 

o for, é possível continuar o caminho, mesmo  que seja sob condições impróprias. 

Agora, neste trabalho, os nós vão-se construindo através do dia a dia das 

próprias mudas, talvez pelo emaranhado de cores que vão se multiplicando nos tons 

do verde, do mais escuro ao mais claro. Em determinados momentos, penso em 

refazer os nós e me perco nesse emaranhado. As mudas, durante o seu 

crescimento, mesclam-se aos cabos (fig.29), quando não consigo definir onde o nó 

inicia e onde termina. 

 

Figura 29 - A muda decide qual o caminho melhor e  
mescla-se aos nós. 

 
            Fonte: Autor (2019). 

 

Conforme o autor do livro ―A Revolução das Plantas‖, Stefano Mancuso as 

plantas se adaptam a um novo ambiente sempre que necessário: 

Em geral, as plantas distribuem por todo o corpo as funções que os animais 
concentram em órgãos específicos. Descentralização é a palavra-chave. Ao 
longo dos anos, descobrimos que as plantas respiram com todo o corpo, 
veem com todo o corpo (falei isso no capítulo ―A sublime arte da mimese‖), 
sentem com todo o corpo e assim por diante. Distribuir todas as funções, 
tanto quanto possível, é a única maneira de sobreviver à predação, e as 
plantas têm conseguido fazê-lo tão bem que podem suportar sem 
problemas a remoção de parte do corpo sem perder a sua funcionalidade. O 
modelo vegetal não prevê um cérebro, que desempenha o papel de 
comando central, nem órgãos simples ou duplos que dependam dele. Em 
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certo sentido, sua organização é a própria marca de sua modernidade; elas 
têm uma arquitetura modular, cooperativa e distribuída, sem centros de 
comando, capaz de suportar perfeitamente predações catastróficas e 
repetidas. (MANCUSO; 2018; p. 96). 

 

Portanto, a obra, com o passar do tempo, pode deteriorar-se (visto que 

algumas delas em detrimento de outras podem morrer) ou buscar novos caminhos, 

calcando espaços29 que garantam a sua sobrevivência.  

 

3.1  Um processo de mimese  

 

É interessante perceber que algumas plantas têm habilidades miméticas. Ao 

colocar uma muda de Ora-pro-nobis perto de uma muda de Penicilina Natural 

(Perpétua do Brasil) percebo que na medida que as duas vão se aproximando as 

folhas da Penicilina vão ficando com a aparência da Ora-pro-nobis (fig.30). 

Observando a planta, noto que as folhas que estão mais distantes da Ora-pro-nobis 

tem sua coloração mais intensa e um formato mais largo, porém estão comidas por 

insetos visitantes, adquirindo habilidades miméticas, ela vai se modificando. Já 

conhecia esta habilidade em animais como o camaleão, o bicho-pau, bicho-folha, 

mas ainda não havia percebido esse fenômeno nas plantas. Stefano Mancuso 

(2019, p.41) explica que o termo mimetismo é um fenômeno muito mais amplo que 

imitar o comportamento, as formas, as cores ou o ambiente que rodeia um 

organismo: 

Um organismo é um sistema aberto, no qual a informação flui para o 
ambiente e vice-versa. Em síntese, cada ser troca com o mundo que o 
rodeia os elementos que lhe permitem sobreviver. Essa é a razão pela qual 
a comunicação é uma característica essencial da vida. (...)  
(...) Quando um ser vivo emite um sinal de qualquer tipo (visual, olfativo, 
auditivo…) para outro a fim de influenciar seu comportamento a seu favor, 
estamos diante de um fenômeno mimético. Para que haja mimese, portanto, 
é necessário um modelo (ou seja, o organismo emissor que produz a 
mensagem autêntica), um mímico (que, ao reproduzir o sinal do modelo, 
obtém uma vantagem) e, finalmente, um destinatário (aquele que deve 
reagir à mensagem de uma maneira útil para o mímico). (MANCUSO, 2019, 
p.41 e 42). 

 

Sendo assim, gera-se um conflito entre as espécies, pela ocupação destes 

espaços, na qual as relações de proximidade e afetividade acontecem, se 

entrelaçando, um lugar de construção de referências e sistemas de valores 

                                                
29

 Aqui, com base nos conceitos de espaço para a geografia, entendo como sendo aquele onde 

ocorrem as relações sociais, econômicas e políticas dentro de uma escala que varia do local para o 
global e que apresentam alguma relação com os seres que o habitam.  
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identitários e culturais que fundamentam a vida em sociedade. Se há essa disputa, 

nota-se que o território30, anteriormente demarcado por mim (que nesse momento 

detenho o poder para isso), também é temporário e modificável, dependendo do 

resultado destas relações.  

 

Figura 30 - A muda de Penicilina se disfarça o máximo que pode 
 de Ora-pro-nóbis para evitar os predadores. 

 
             Fonte: Autor (2019). 

 

Cria-se uma nova paisagem a partir da presença de elementos naturais e 

culturais, os quais são resultantes de uma formação histórica, cultural, política, 

                                                
30

 Conforme a ―Definição de Território‖, de Wagner de Cerqueira e Francisco, disponível em 
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/definicao-territorio.htm  o território, juntamente com a 
paisagem, lugar, região e espaço, é um dos principais focos de estudo da Geografia. Contudo, o uso 
do termo não é exclusivo da Geografia, sendo abordado por outras ciências, aborda as relações de 
poder estabelecidas no tempo e no espaço. Independente da extensão, qualquer espaço definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder se caracteriza como território. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/definicao-territorio.htm
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emocional e afetiva, construída no cotidiano, que permitem a leitura do espectador 

através de uma percepção sensível e contemplativa da dinâmica natural da evolução 

deste corpo que vive. Desta forma, a obra criada se autocria, conferindo a si certa 

efemeridade com relação ao tempo e ao espaço ocupado, mesmo sem a 

interferência humana. 

 

3.2 A vida em movimento 

 

A partir do conceito de Jardim em Movimento, de Gilles Clément, no qual se 

constrói espaços distintos, em que as espécies de plantas se desenvolvem com 

liberdade em que o papel do jardineiro é o de observar mais do que interferir, 

baseado na ideia de cooperação com a natureza, eu percebo os processos e 

fenômenos naturais que se manifestam simultaneamente em que as mudas 

coletadas se comportam a revelia da minha decisão. Neste local, por mim escolhido, 

há uma diversidade de espécies, humanas e não-humanas, expressada através da 

diversidade étnica e cultural que coexistem no local. Em certos momentos me 

aproximo da ideia de Gilles Clément, em outros, entretanto, me distancio, como 

quando interfiro com os cabos e os nós, que sugerem um novo caminho a ser 

traçado pelas plantas.  

Aqui não pretendo expressar nem o poder e nem mesmo a submissão a ele, 

mas uma liberdade de expressão, mesmo que esta seja, de fato, uma intervenção 

política, pois diz respeito ao meu corpo, ao nosso corpo. Sinto-me liberta do espírito 

deste poder que intervém na ação, porém dependo de uma consciência coletiva 

enquanto um espaço comum, cooperativo e participativo, no que confere a execução 

e contemplação deste corpo, que ao mesmo tempo que vive, morre a cada segundo, 

conforme o trajeto que escolhe percorrer.   

Dentro desta concepção, a trama evoca um corpo numa estrutura ecológica31 

contínua, sobre a qual é possível operar, o que aqui não significa que seja o mesmo 

que produzir, pois é o resultado das relações sociais estabelecidas pelo meio, onde, 

por um lado, há os diferentes espaços e seres  que a integram, e, por outro, os 

acontecimentos que neles podem ocorrer.  

                                                
31

 Ecologia é uma vertente do ramo da Biologia que estuda os seres vivos e o meio ambiente onde 

vivem. Aqui a interação entre os seres vivos se dá através da estrutura do trabalho artístico e  o meio 
ambiente, criando um habitat colaborativo entre o seres que ali se relacionam.  
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Tudo isto opera no espaço delimitado, protagonizado pelos cabos, nós e 

mudas em um processo contínuo, que configura a ideia de estrutura e promove uma 

arquitetura única, redesenhando formas através do movimento, conforme as 

sombras vão se movendo durante as variações da luz do dia32. 

A condução de uma intervenção através dos nós é condição para que o 

espaço, na sua totalidade, seja condutor da reprodução e da evolução para lugares 

de coexistência entre a cultura e a natureza, se tornando um território mais sólido, 

social e coeso.  

Tanto Mancuso (2019), quanto Coccia (2013) afirmam que todos os viventes, 

independente de sua categoria ou espécie, são capazes de produzir cultura e que 

―vida e cultura coincidem porque cada espécie vivente produz culturalmente e 

espiritualmente a própria existência‖33 (COCCIA, 2013, p.206). 

Diante destas afirmações, produzir cultura é parte do cotidiano de cada ser e 

de suas relações com o mundo e com tudo o que nele há. A vida que se movimenta 

em torno das mudas constroem essa cultura viva que se modifica a todo momento, 

conforme o que acontece no dia a dia da família e dos outros seres que ali habitam. 

 Neste momento, me questiono quanto ao lugar que a arte deve estar. Se o 

espaço da galeria seria suficiente para conduzir o espectador à reflexão que 

pretendo propor através de imagens fotografadas em determinados momentos. 

Penso que uma parte retirada do todo, se tornaria outro trabalho, outra coisa, que 

não a que construo aqui. Sendo assim, o contexto da obra mudaria e tudo o mais 

também. Portanto, escolho não desmembrar este corpo, decidindo convidar os 

observadores a visitar in loco o trabalho e que disponham do tempo necessário para 

fruição da obra em questão, dada a forma como vejo o mundo. 

 

3.3 Terras sobre terra 

 

 Durante as minhas andanças, coletando as mudas para compor este corpo 

vivo, também trago comigo amostras de diferentes terras que vou sobrepondo umas 

às outras em duas gavetas (caixas sem fundo), em dois pontos estratégicos do pátio 

(fig.31), que me servem para a compostagem orgânica que me faz lembrar sempre 

                                                
32

 Ver em anexos a evolução da luz nas plantas ao decorrer do dia. 
33

 Emanuele Coccia em Mente e matéria ou a vida das plantas ((École des Hautes Études en ciences 
Sociales - Paris), publicado na Revista Ianda em 2013. 
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de Hélio Oiticica e a operação contra-bólide ―Devolver a Terra à Terra‖, de 1980 

(fig.32). Nela, ele muda as coisas de lugar, dentro de uma caixa sem fundo, disposta 

na terra, com camadas de terras trazidas de vários lugares diferentes e com 

coloração também diferentes, a terra muda de lugar, ocupa outro espaço, habita seu 

próprio tempo, numa ação de pôr a terra sobre a terra: 

Nesta operação contra-bólido pego uma forma de madeira de 80cm x 80cm 
x 10cm e preencho-a de terra preta trazida de outro local. Mas em vez de 
ser esta terra colocada num container é ela colocada nesta cerca sem 
fundo: o fundo é a própria terra da localidade onde foi colocada a forma: a 
forma é então retirada, deixando então TERRA SOBRE TERRA q ali fica: o 
CONTRA-BÓLIDE passa a ser então em vez de obra uma espécie de 
programa-obra in progress q pode ser repetido quando houver ocasião-
necessidade para tal: o CONTRA-BÓLIDE revelaria a cada repetição desse 
programa-obra in progress o caráter de concreção de obra-gênese que 
comandou a invenção-descoberta do BÓLIDE nos idos de 63: por isso era o 
BÓLIDE uma nova ordem de obra e não um simples objeto ou escultura! 
(OITICICA, PHO e AHO 123.78). 
 
 

     Figura 31. Contra Bólide. Devolver a terra à Terra;  
        Hélio Oiticica, 1979. Forma de madeira e terra. 

                         Fonte: Itaú Cultural (Acesso em Setembro de 2019). 
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Figura 32. Gaveta de madeira, que abriga terras de muitos  
lugares, doadas ou compradas por mim, usada como  

composteira e onde surgiram algumas mudas,  
mais tarde compondo a obra. 

 
                          Fonte: Autor (2019). 
 

Há quem se pergunte sobre as obras de Oiticica: seriam registros de um 

enterro ou, quem sabe, de um momento de renascimento? Ao observarmos as 

fotografias podemos dizer que o contra bólide parece tratar de um enterro. Mas se 

avaliarmos as vidas contidas no interior da obra podemos dizer que trata-se de uma 

obra aberta a conseqüências do ser, pois ela renasce, remorre, renasce34. 

 

 

 

 

 

 

                                                
34

 Termo usado por Paula Priscila Braga na Tese de Doutorado ―A TRAMA DA TERRA QUE TREME: 
multiplicidade em Hélio Oiticica‖, 2007, pela USP. Relações que encontro nas obras de Oiticica, em 
que encontram-se possibilidades de morte e vida, um renascer constante de acordo com a percepção 
de cada espectador e da própria obra que se modifica a cada instante. No trabalho que apresento 
aqui a vida e a morte estão presentes o tempo todo. Seja na composteira improvisada,  
decomposição dos orgânicos na terra, na retirada das folhas mortas das mudas, que transformam-se 
em alimentos, fungos, bactérias, etc.   
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Fonte: Foto de Susana Toledo (2019). 

 

 

 

 

 



66 

 

4. Considerações Finais  

 

Perceber a natureza é algo que perpassa as noções de tempo e de cultura, 

combina fatores que permeiam nossa existência, sejam estes políticos, religiosos, 

espirituais, sociais, econômicos, estéticos, terapêuticos ou ainda desprovidos de 

qualquer intenção que não seja a contemplativa. 

Ao dar-me conta de que, desde o início do projeto (ainda quando apenas uma 

ideia surgia em minha mente, como semente para o que vislumbro hoje), as 

estações foram passando e modificando a totalidade (fig. 33 e 34) daquilo que, de 

um esboço de criação, passa a ser o corpo do trabalho, também percebo que os 

cheiros se modificaram, o sol, a lua, o vento, a temperatura e as expectativas para a 

sua realização. 

 

Figura 33 - Inverno de 2019. 

 
                                        Fonte: Autor. Foto de Lays Fiuza (2019). 
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Figura 34 - Primavera de 2019. 

 
                          Fonte: Autor (2019). 

 

Da esquina chega o cheiro inebriante da Primavera35, busco no silêncio das 

mudas o incentivo para continuar escrevendo. Sinto que sou parte deste corpo vivo, 

que é resultado de um diálogo entre mim e as plantas, que envolvem minhas 

percepções, crenças e que alteram significados conforme vou agregando os cabos 

em intersecções de nós.  

Esta sensibilidade diante daquilo que naturalmente muda com a ação do 

tempo, faz-me pensar que tudo é parte de um todo, inseparável do cotidiano e 

conforme avanço, experimentando novas velhas técnicas de intervenção, vou 

unindo-me ainda mais à criação, em que um mesmo elã, que se dividiu em ramos de 

nós e cordas e sofreu inúmeras adições, são por si mesmas, criações. As mudas 

deixando-se dominar, constróem uma fonte de consolo e harmonia. Na medida que 

o progresso deste corpo vai se desdobrando, a unidade deste ser vai se 

consolidando e todos os seres acabam sempre se tocando, tornando-se um só ser 

indivisível. 

Minha investigação poética se dá através das relações entre mundos aos 

quais circulo e vou me modificando, seja no trabalho, na universidade, nas muitas 

experiências que vivi, seja neste corpo que tento construir e que sai fragmentado, 

oscilante e ainda assim, constitui-se em um corpo único. Contudo, nenhuma das 

partes deste corpo, eu ou a obra, se mostra passiva, pelo contrário, vai-se 

construindo uma atuação colaborativa de uma junto a outra ao longo de todo este 

processo. Sendo assim, meu entendimento quanto às coisas está em constante 

                                                
35

 Árvore frondosa com flores roxas e brancas que exalam seu cheiro fortemente pelo espaço, 

chegando a alcançar duas quadras inteiras. Ela se encontra bem na esquina da minha casa e à noite 
seu aroma adentra pelas minhas narinas causando certo enjoo e sensação de irrealidade. 
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modificação, na medida em que, tanto o corpo construído, quanto eu, vamos nos 

transformando até nos tornarmos uma coisa só. 

Pensando desta forma, a arte vem a ser uma importante via de compreensão 

da relação cultura-natureza, uma vez que, ainda que seja uma expressão individual, 

é também, a manifestação da minha cultura e de um todo mais amplo. Encontro esta 

afirmação em Percepções Da Natureza A Partir Da Arte: a diversidade do olhar 

sobre o universo natural, escrito por Ana Marcela França (2013):  

O fato de apreciarmos um determinado ambiente natural já 
demonstra tipos de gostos que podem estar ligados à classe social, à 
nacionalidade, aos conhecimentos ligados à arte ou à literatura, entre 
outras coisas, que podem influenciar o olhar e que são indicativos da 
apreciação de uma localidade.(...) Assim, uma paisagem pode trazer 
muitas informações sobre a geografia ou a flora de uma dada região, 
assim como irá trazer também consigo o ponto de vista do 
observador, as suas prioridades e muito de sua cultura. (FRANÇA, 
2013, p.6, grifo meu).  
 

Assim, retomo os questionamentos que me levaram a essa pesquisa 

inicialmente. Como encontrar uma forma de demonstrar as mudanças que 

aconteceram em mim durante o curso da vida, conectados ao meu conhecimento e 

experiências vividas até então? Encontro nas mudas distribuídas na estrutura dos 

cabos uma forma de demonstrar as mudanças pelas quais tenho passado no 

decorrer da vida. O fato de eu iniciar esta criação da esquerda para a direita, usando 

o muro como suporte, que nos lembra a maneira que escrevemos e contamos uma 

história, nos impulsiona a pensar em uma certa linearidade. Mas apesar dessa 

sugestão ocorrer não é isso que acontece e sim um exercício de idas e vindas, 

trocas de lugares, ocupação de espaços, conforme as mudas vão chegando e 

compõe o processo de criação.  

Como construir esse corpo, que ao mesmo tempo expresse a minha trajetória 

e possa levar o observador a reflexões sobre a sua própria existência? São 

justamente essas idas e vindas, a mudança de planos, o crescimento e a morte das 

espécies que nos levam a essas reflexões, pois os nós têm exatamente essa 

função: de impor os questionamentos que nos assola e nos levam a refletir sobre a 

própria criação do mundo e as diferentes formas de interpretá-lo. Inicialmente, a 

ideia de construção aproxima-se da concepção de um jardim, entretanto, escolho 

não chamá-lo assim, mas de ―corpo vivo‖, pois penso que pode ser identificado com 

outros significados e reconhecido em outras denominações, como escultura, 

arquitetura, instalação, jardim. Deixo para o observador denominar o trabalho, de 
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acordo com as suas próprias experiências. Acredito que possa ser todas essas 

coisas. Escolher chamar de corpo, não me abstém de ser chamada de jardineira. 

Afinal,  todos podemos ser jardineiros. 

Como pensar essa existência em um sentido a conectá-la a outros seres, às 

plantas, ao ambiente? Penso que denominá-lo como sendo um ―corpo vivo‖ 

incorpore em si toda uma história, com questões e elementos que permeiam o 

cotidiano. Sendo assim, tento criar esse espaço híbrido com materiais que 

representam o caminho que percorri até este momento. São diferentes formas de 

natureza que se misturam e que fazem parte desta construção. A vida é feita da 

colaboração entre todos os seres, em tudo que existe no universo. Existe essa 

colaboração entre o cosmos e a terra, desde sempre. Nós mesmos hospedamos 

diversas formas de vida em nós mesmos que se reproduzem e se transformam o 

tempo todo. Não há vida sem colaboração. Não estamos sozinhos. Se ficarmos em 

silêncio, podemos ouvir todos os sons, inclusive perceber o movimento sutil da vida. 

Por isso o tempo de contemplação e fruição é muito importante neste trabalho. 

Produzimos cultura o tempo todo e, a meu olhar desatento, penso sermos  fruto de 

uma só natureza e a construção se dá indefinida e infinitamente. 

Mariana Silva da Silva ressalta em sua tese Zonas de Contato: ressonâncias 

da natureza no infraordinário (2018, p.153) que ―as formas de pensar, elaborar e 

escrever arte acontecem em paralelo, concomitantemente, enquanto se faz uma 

investigação artística. Somam-se, por vezes enquanto palavras, por vezes, enquanto 

imagens‖. Desta forma os nós desta investigação ainda estão sendo feitos, não 

havendo uma conclusão definitiva, visto que estamos em constante mudanças, entre 

permanências e impermanências, gritos e silêncios, sempre em movimento. 

Pretendo ampliar a disposição das mudas no muro, prosseguindo com a 

minha investigação. As pontas soltas que ficam a vista do observador, deixam visível 

a continuidade da pesquisa. Os nós que ficam por fazer, vislumbram as relações que 

ainda não foram feitas, as mudanças que ainda não foram estabelecidas. Como um 

corpo em constante mutação, espero grandes transformações positivas. Talvez 

alguns pensem que seja utopia, para mim, é evolução. Eu falo de uma vida que 

resiste à morte num esforço contínuo, criando algo diferente dela própria, 

rearranjando suas formas, reconduzindo suas partes. Podemos assim dizer que é a 

continuidade de um processo que divide-se e multiplica-se há milhares de anos e o 

qual não sabemos onde vai chegar. Vem acumulando energias retiradas de todas as 
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fontes de vida, com memória, informação e saberes reunidos através da experiência, 

gerando novas culturas, mas que guarda em si mesma a própria essência: a 

natureza. Se há fios soltos, nós por fazer, transformações para acontecerem, não 

posso aqui dar uma conclusão definitiva e concreta, mas continuar a investigar até a 

exaustão. 
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APÊNDICE 

 

1. Diario de Bordo 

Alguns apontamentos retirados do diário de bordo (primeiras páginas) para fins de 

conhecimento de como se iniciou o processo de criação: 

 

Pode ser uma espécie de percurso, tipo um labirinto, que muda de direção; 

Estar muda diante do desafio de escrever;   

Forçar a mudança; 

Estar muda é estar imersa na minha condição humana; 

Mudar é tentar ampliar a minha visão das coisas, fluir a uma nova interpretação, tipo 

uma teia ou uma rede (nós) de referências que formam uma conexão entre si. (Não 

sei bem). 

 

24/08 

 

A trama caiu 

As mudas estão morrendo, sufocadas no saco de juta minúsculo. A terra ficou dura. 

Por mais que eu molhe e cuide estão murchando 

Sensação de fracasso 

Tento arrumar a trama. 

 

25/08 

 

Trabalhei o dia todo fora. Nada vi, quando cheguei tudo estava no chão. Quase 

morri. Me senti cansada e sem ânimo. 

 

26/08 

 

Tudo no chão. 

Início de um recomeço. 

Mudar tudo.   

 Desmanchar tudo 

 Fazer tudo de novo 
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 Hoje não…  Vontade de chorar. Devolver à terra as mudas. 

 Fiquei muda, para não gritar 

 Que raiva!!!! 

 Amanhã recomeço…. 

Transmutação da minha rotina;   

Meu tempo não é o mesmo tempo que tenho para fazer as coisas; 

Posso usar arames ou pregos? E se cair tudo de novo?  

Buscar terra nova, adubo, mudar de novo, de novo, de novo… 

 

27/08 

 

HO – 0159.68 – manuscrito 

O tempo escoa e a obra é como uma ampulheta colorida por várias terras. 

Misturam-se as cores e os caminhos se cruzam simultaneamente. 

“Tudo está relacionado ao passado e não está, é claro, inclusive o presente e o 

futuro; mas, e se lhe disser que não sinto esta relação entre passado-presente-

futuro? Então tudo se borra e desaparece...” 

Passear neste labirinto que se tornou, tanto a intenção, quanto a  prática, que, por 

meio de cordas entrelaçadas se enroscam nas inúmeras referências. Nesse sentido 

as cordas vão se tornando fios soltos, que também nos introduzem por caminhos 

que, entremeados pelas mudas, marcam as mudanças ocorridas e mudam os 

caminhos que que nos fazem perder o caminho de volta, formando uma constelação 

de pontos que permeiam os mudos momentos de solidão, interconectados pelo 

passado, presente e futuro.   

Esta invenção é uma mistura de outras invenções baseadas nas referências 

pessoais, que também percorrem vários caminhos, que, inicialmente, não têm nada 

a ver, mas que constroem o mundo que  emerge de um outro mundo e modo de ser 

e ver diferentes. 

28/08 

Criar uma trama de singularidades que se intensifiquem e possam  coexistir naquilo 

que já existe em algo novo e que cria, por assim dizer, um novo tempo, que se 

movimenta continuamente, criando um novo instante a cada olhar. 

- O crescimento das mudas criam esse movimento – garante a continuidade da vida 

e modifica os corpos através desta constante criação que acontece… e, 
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simplesmente acontece. 

CONTIGUAÇÃO – HO 

Inventar: processo in progress que não se resume na edificação da obra, mas no 

lançamento de mundos que se simultaneam. 

Simultaneidade em vez de mediação. 

 

Henri Bergson 

“Para avançar com a realidade movente, é nela que seria preciso reinserir-se. 

Instalem-se na mudança, vocês aprenderão ao mesmo tempo a mudança ela 

própria e os estados sucessivos nos quais ela poderia a todo instante imobilizar-

se(…) 

Toda a tentativa de reconstituir a mudança com estados implica essa proposição 

absurda de que o movimento é feito de imobilidades.” A evolução criadora. p. 333. 

2005 

Sair do vazio, onde o corpo em si não mais me interessa. 

Preencher os espaços e sentir mudas mudanças que estardalham ou estardalhaçam 

o silêncio do corpo que nunca pára. 

HO- Uma linguagem inventada 

O muro funciona como refúgio cercado por nós maleáveis, por ligações em 

constantes mudanças. 

As cordas são uma expansão de energias, um conhecer para além da arte. A 

expansão da vida sem a pretensão de fazer história, me despir dos preconceitos, 

experienciar. 

O tempo de contemplação determina a fruição do tempo em dimensões diferentes 

no campo da existência. A obra parece imóvel, mas natureza segue o seu curso 

imperceptivelmente que resultam num momento-alguma coisa, por estes momentos 

já existirem e que são impossíveis de se parar, pois o movimento decorrente do 

corpo é inevitável. 

PENSAMOS O MOVENTE ATRAVÉS DO IMÓVEL. 

Mundo das Mudas: exame direto e concreto 

Definições em caráter de laboratório; 

O mundo aglutinado pronto para explodir e formar outros mundos; 

Partes separadas reunidas em um todo; 

O nascimento do novo a partir do acaso e de fragmentos; 
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“O resto existe mas não interessa mais” HO 

As cordas abrigam no isolamento e juntam as partes espalhadas – as mudas. 
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2. Lista de Mudas de Plantas coletadas. 

 

Alecrim 

Alfazema 

Arruda Fêmea 

Arruda Macho 

Boldo 

Boldo do Chile 

Canela 

Cavalinha 

Chacrona 

Cidreira 

Cebolinha 

Coração Magoado - Coração de Mãe 

Couve Ornamental Verde 

Couve Ornamental Roxa 

Crisântemo 

Curry 

Dinheirinho 

Funcho 

Guiné 

Hera 

Infalizina 

Kalanchoe 

Laranjeira 

Manjericão 

Manjerona 

Maracujá 

Melissa 

Ora-pro-nobis 

Orégano 

Orquídea Amarela 

Penicilina 

Pimenta Biquinho 
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Pimenta Dedo de Moça 

Poejo 

Quebra Tudo 

Romã 

Salsinha 

Salsão 

Sálvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

3. Lista de Nós utilizados no trabalho. 

 

Falcaça: Usado para não deixar pontas desfiadas nos cabos após serem cortados. 

Nó de Aselha: Usado para fazer uma alça fixa no meio de um cabo. 

Nó de Catau: Usado para reduzir o tamanho de um cabo sem cortá-la ou para isolar 

alguma parte danificada da corda, sem deixá-la sob tensão. 

Nó Cego ou Nó Simples: : Este nó é a base para outros nós, e por se tratar apenas 

de uma volta é o nó mais fácil e rápido de ser feito, não é muito usado por 

marinheiros pois quando molhado ou quando é submetido a muita tensão fica difícil 

de ser desatado. 

Nó de Correr: Serve para fazer uma alça corrediça em uma corda.  

Nó Direito: Serve para unir dois cabos de diâmetros iguais. 

Nó Duplo: Nó Direito e Esquerdo respectivamente. 

Nó de Escota: Este nó possui as mesmas voltas do lais de guia, só que é feito com 

duas cordas. Serve para unir dois cabos de diâmetros diferentes. 

Nó Lais de Guia: É um nó fácil de se fazer, pois tem poucas voltas, é estável e 

resistente, em geral é feito de forma que fique um laço fixo em uma das 

extremidades da corda, muito útil para içar animais, pessoas ou objetos de modo que 

não aperte quando submetido a tensão, após o uso é fácil de desmanchar o nó. 

Nó Oito: Usado para arrematar provisoriamente a ponta de um cabo. 

Nó Oito Duplo: Semelhante ao Nó Oito, porém feito com o cabo duplo, formando 

uma alça ao final do nó. 

Nó de Pescador: Usado para unir os cabos corrediços, delgados, rígidos, cabos 

metálicos e de couro. 

Volta do Fiel: Nó inicial ou final de amarras. Não corre lateralmente e suporta bem a 

tensão. Permite amarrar a corda a um ponto fixo.  

Nó Volta da Ribeira: Usado para prender uma corda a um bastão, tronco, galhos. 
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ANEXO 

 

Imagens da construção do processo de criação da pesquisa 

 

Diário de Bordo 

 

 
Fonte: Autor (2019).                                                  Fonte: Autor (2019). 
 

 
             Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Experimentações 

 

 
Fonte: Autor (2019).                                              Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 
         Fonte: Autor (2019).                         Fonte: Autor (2019). 

 
        Fonte: Autor (2019). 
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     Fonte: Autor (2019).                                   Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

 
         Fonte: Autor (2019).                                      Fonte: Autor (2019). 
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Fonte: Autor (2019).                     Fonte: Autor (2019).                    Fonte: Autor (2019). 

 

Mudas 

 

 
         Fonte: Autor (2019).                           Fonte: Autor (2019). 
 

 

 
Fonte: Autor (2019).                                           Fonte: Autor (2019). 
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              Fonte: Autor (2019).                                           Fonte: Autor (2019). 

 

Construção 

 

 
           Fonte: Autor (2019). 

 

 

 
    Fonte: Autor. Foto de João Lima (2019).             Fonte: Autor. Foto de João Lima (2019). 
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    Fonte: Autor (2019). 

 

 
Fonte: Autor (2019).                                   Fonte: Autor (2019). 
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Fonte: Autor (2019).                                    Fonte: Autor (2019). 

 

 
   Fonte: Autor (2019). 
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Atualmente 

 

 
Fonte: Autor (2019).                                                         Fonte: Autor (2019). 
 
 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Entrevista Emanuele Coccia - Feira do Livro Porto Alegre 

 

 
        Fonte: Autor (2019). 

 

Buscando cabos no Cais - Porto Alegre 

 

 
       Fonte: Autor (2019). 
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Pré Banca 

 
     Fonte: Autor. Foto de Janice Appel (2019). 

 

 

Banca - Visitação da Obra in loco - Fotografias de João Lima (2019). 
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Fonte: Autor. Fotos de João Lima (2019). 
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Fonte: Foto de Susana Toledo (2019). 

 

 


