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Resumo 

O presente trabalho dá continuidade ao estudo a que me dedico desde 2014, 

quando iniciei a análise de algumas apreensões de paisagens feitas pela artista 

viajante inglesa Maria Graham. Naquele momento, foquei nas poucas imagens 

reproduzidas em livros ou na Internet a que tive acesso. Tendo em vista que o 

conjunto da obra da artista está concentrado em duas coleções – Museu Britânico e 

Kew Gardens, ambas em Londres –, ampliei o foco da investigação, mapeando e 

explorando o conjunto das apreensões da natureza feitas por essa artista durante o 

período em que esteve no Brasil, acessando-as diretamente nos acervos referidos. 

Ainda, a partir de um viés historiográfico anacrônico (DIDI-HUBERMAN, 2015), 

estendo o estudo de caso, sugerindo possíveis conexões entre a produção de 

Graham e dois projetos artísticos contemporâneos: Atelier de observação orgânica, 

de Ana Flávia Baldisserotto e Cerrado infinito, de Daniel Caballero. O fio condutor 

de toda pesquisa é o tensionamento entre o campo das artes visuais e 

preocupações crítico-ambientais suscitadas pelos artistas nos trabalhos indicados. 

A partir das relações estabelecidas, espera-se contribuir com os estudos que buscam 

operar modos outros na construção dos discursos no âmbito da História, Teoria e 

Crítica da Arte, bem como com as abordagens que problematizam e sugerem a 

ampliação do conceito de artista viajante. 

 

Palavras-chave 

Ana Flávia Baldisserotto. Daniel Caballero. Maria Graham. Anacronismo. Artistas 
viajantes. 
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Abstract 

This work is a continuation of the study I have been dedicating to since 2014, when 

I began the analysis of some apprehensions of landscapes made by the English 

traveling artist Maria Graham. At that time, I focused on the few images 

reproduced in books or on the Internet that I had access to. Considering that the 

artist's set of work is concentrated in two collections – British Museum and Kew 

Gardens, both in London –, I expanded the focus of the investigation, mapping and 

exploring the set of apprehensions of nature made by this artist during the period 

in who was in Brazil, accessing them directly in the aforementioned collections. 

Still, from an anachronistic historiographic bias (DIDI-HUBERMAN, 2015), I extend 

the case study, suggesting possible connections between Graham's production and 

two contemporary artistic projects: Atelier de observação orgânica, by Ana Flávia 

Baldisserotto and Cerrado infinito, by Daniel Caballero. The common thread of all 

research is the tension between the field of visual arts and the critical-

environmental concerns raised by the artists in the works nominated. From the 

established relationships, it is expected to contribute to studies that seek to operate 

other modes in the construction of discourses in the context of History, Theory and 

Criticism of Art, as well as approaches that problematize and suggest the expansion 

of the concept of traveling artist. 

Keywords 

Ana Flávia Baldisserotto. Daniel Caballero. Maria Graham. Anachronism. Traveling 
artists.  
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[...] a “natureza” ou “ambiente” [...] 
 seria algo sério demais para ser deixado exclusivamente nas mãos  

(e nos orçamentos de pesquisa...) dos cientistas naturais. 
 

Eduardo Viveiros de Castro & Deborah Danowski, 2017 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquivo de desenhos botânicos de Maria Graham | Registro de pesquisa, março de 2019 
Biblioteca, Arte e Arquivos do Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra | Foto: Diego Hasse 
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Figura 2. Maria GRAHAM (1785–1842) | Desenho botânico, c. 1825  
 Grafite e aquarela sobre papel 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Figura 3. Maria GRAHAM (1785–1842) | Desenho botânico, c. 1825  
 Grafite e aquarela sobre papel 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Figura 4. Maria GRAHAM (1785–1842) | Mimosa Iergemina, c. 1825  
 Grafite e aquarela sobre papel 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Figura 5. Maria GRAHAM (1785–1842) | Desenho botânico, c. 1825  
 Grafite e aquarela sobre papel 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Figura 6. Maria GRAHAM (1785–1842) | Tilandsia, c. 1825  
 Grafite e aquarela sobre papel 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Porto Alegre, 15 de abril de 2019 

Lady Graham, 

  ainda sem fôlego e um tanto incrédulo, escrevo esta breve carta para falar 

sobre encontros. Acredito que esperam de mim um relato que dê conta da 

experiência recente (ou eu mesmo espero isso de mim?), tendo em vista que há 

exatos 21 dias, tive a oportunidade de acessar pessoalmente os desenhos que você 

fez durante sua estadia aqui no Brasil. Foi possível pegá-los com minhas próprias 

mãos, observá-los e contemplá-los muito de perto. A intensidade desse encontro 

ainda embaralha minhas palavras e sentimentos, de tal forma que eu não consigo 

descrevê-los. Como dar conta de tudo que percebi nessa experiência?  

Desde lá venho pensando que sua produção guarda certo mistério, não no 

sentido de um segredo que você intencionalmente escondeu, como uma espécie de 

cápsula do tempo, mas algo que a tocava enquanto trabalhava. Circunstâncias 

imprecisas que estão sugeridas nos seus desenhos, nos seus escritos, nas suas 

relações, enfim, no seu entusiasmo pela natureza da América Latina.  

Entretanto, não trago apenas boas notícias. Preciso dizer-lhe que a natureza 

que você viu aqui está sendo destruída com uma violência assustadora. O Brasil 

acelera a passos largos para um caminho sem volta. A cada dia sou surpreendido 

por novos ataques ao nosso patrimônio natural. Suas percepções e as de José 

Bonifácio sobre a força imperiosa da ignorância humana diante do meio natural 

tomaram proporções ainda mais drásticas. Talvez seja por isso que o mistério 

contido em seu trabalho me encante, mas, ao mesmo tempo, me atormente, no 

sentindo que denuncia nosso desleixo ao negligenciar outras formas de vida. Ao 

passo que também me move, me tira do sossego: é urgente, precisamos fazer algo!  

Aproveito também para contar que os desenhos que você não enviou ao 

Kew Gardens foram destinados ao British Museum. Essa informação deveria 

reconfortá-la, como aconteceu a mim quando soube disso. Todavia, a situação que 

encontrei por lá não é tão serena assim. Ao contrário do que acontece no arquivo 

do Kew, no acervo do Museu Britânico eles não estão tão bem armazenados. Seus 

panoramas foram recortados para caber nas páginas de um álbum montado pela 

própria instituição. Seus cadernos de desenhos acabaram desmembrados e 
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também colados nesses enormes álbuns que se encontram em um estado de 

conservação lamentável. Os esboços em grafite das espécies vegetais quase se 

apagando. Bom, sabemos que a ação do tempo sobre o papel e o grafite é imperiosa 

e não poupa as imagens, mas atualmente dispomos de meios técnicos para 

retardar tal efeito, entretanto essa instituição não lança mão desses instrumentos 

para conservar adequadamente seu trabalho. 

 Além do apagamento físico, surge o incômodo pelo fato de que sua 

produção parece estar destinada ao esquecimento. São registros de vidas, de 

pequenas existências e resistências que agora estão sem sua “própria vida”, 

inertes. São poucas as pessoas que os acessam e se interessam por eles. Algumas 

são um tanto maldosas e os diminuem para poder dar maior ênfase a seus próprios 

objetos de pesquisa. Entretanto, no momento em que peguei seus desenhos na 

mão, sem perceber muito bem ainda o que aquele momento significava de fato na 

minha trajetória de pesquisa, lhe ofereci uma promessa: farei algum esforço para 

que eles não continuem esquecidos. Mesmo que seja mínimo, teremos um começo. 

  Além disso, vejo nessa carta uma oportunidade de relembrar alguns 

momentos do percurso que me levou até esse nosso primeiro encontro físico. 

Quem sabe, esse diálogo ajude a traçar os planos de pensamento que permitirão 

cumprir a promessa que lhe fiz. E, assim, preparar o terreno para os próximos 

encontros, por que não? 

Em 2014, tive o primeiro contato com seu trabalho. Na ocasião, meu amigo 

e orientador Eduardo Veras sugeriu a leitura do seu Diário de uma viagem ao 

Brasil. Ao mergulhar em seus escritos, gravuras e desenhos, surgiram vários 

questionamentos, dando início à jornada que se estende até hoje.  

Após uma busca em repositórios acadêmicos, percebi que a maioria dos 

estudos já empreendidos sobre a sua produção olhou precisamente para o que 

você escreveu no Diário. Vários mencionam sua atividade enquanto artista como 

uma ocupação secundária, outros até lhe chamam de “amadora” – esses 

certamente não viram suas aquarelas, não é mesmo? No entanto, Luciana de Lima 

Martins que, assim como eu, viu de perto o acervo onde está guardada sua obra, 

chama atenção para o fato de sua produção visual demonstrar que há muita 
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pesquisa a ser feita. Até o presente momento, eu confiava nas palavras da autora, 

bem como na minha intuição diante das poucas reproduções de seus trabalhos 

disponíveis em livros e na Internet (uma das dificuldades de se trabalhar longe de 

seu objeto de pesquisa). Entretanto, após a experiência que relatei no início desta 

carta, pude mensurar tais percepções. Que rica produção, tanto em volume quanto 

em potência! Continuo me perguntando, por qual motivo ela permanece inerte 

dentro daquelas caixas e álbuns? 

Envolto nesse sentimento, relembro outro encontro cuja intensidade das 

relações estabelecidas ainda me atravessa e aponta meus interesses. Falo da 

exposição proposta em conjunto com meu orientador, Salta d’água: dimensões 

críticas da paisagem, realizada em 2017 na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, aqui 

em Porto Alegre. A curadoria partiu da gravura de mesmo nome, feita com base em 

um dos seus desenhos de paisagem. Fizemos sua obra dialogar com a produção de 

artistas de diferentes tempos, meios e linguagens. Se apenas um dos seus desenhos 

foi capaz de estabelecer tantas relações e assumir diferentes camadas de 

significação, quantas histórias e narrativas guardam aqueles arquivos? 

No meu Trabalho de Conclusão de Curso em História da Arte, propus 

questionar suas paisagens sob um viés crítico frente à destruição da natureza. 

Naquele momento, inúmeras vezes fui advertido por colegas e professores, 

questionado sobre a validade desse discurso. As paisagens produzidas por artistas 

viajantes, como você, são frequentemente associadas à construção de uma 

nacionalidade, observando o olhar do “outro estrangeiro” sobre as terras 

brasileiras. Eu estaria me deslocando por um terreno mais seguro e com menor 

chance de incompreensão se tivesse optado por tal abordagem. Mas preferi deixar 

de lado a comodidade. Em um primeiro momento, assumi o risco do anacronismo, 

ao questionar a possibilidade de pensar suas paisagens como dispositivos críticos 

dentro de debates ecológicos. Depois, quando sugeri as aproximações que suas 

obras despertavam em mim, fazendo conexões entre trabalhos artísticos de 

períodos, épocas e contextos muito distintos.  

Faço esse breve desabafo, pois agora vou encarar outras dúvidas, 

inquietações e, quem sabe, novas incompreensões. Como comentei, o conjunto de 

suas apreensões da natureza ao qual tive acesso recentemente quase não foi 
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explorado no âmbito da história, teoria e crítica da arte, sendo visto 

majoritariamente como documentação botânica. Assim, cabe ao historiador e 

crítico da arte atribuir um sentido estético a esses desenhos. Mas como dar conta 

de tamanha produção? De que forma é possível retirá-la da estagnação a qual 

parece estar destinada? O que ela no diz atualmente? Ainda, como ela dialoga com 

trabalhos contemporâneos? 

Chegando ao fim desta carta, eu poderia lhe fazer a pergunta que muitos já 

me fizeram: existe mesmo uma dimensão crítica nos seus desenhos? No entanto, o 

próprio exercício de escrita das narrativas que constituem meu itinerário de 

pesquisa conduz a que eu prefira deixar essa questão – e outras – em aberto. Não 

aposto em afirmativas fechadas e conclusivas, pois são limitadoras, ainda mais 

quando partem de imagens. Dessa forma, prefiro ser levado pelo encanto do 

mistério que surgiu ao pegar seus desenhos nas mãos, pois acredito que assim 

poderemos nos manter em contato, conversando sobre outros olhares e 

percepções que sua poética permite. Quem sabe dessa forma não despertamos a 

curiosidade em outras pessoas, convidando-as para esses debates? Enfim, desejo 

que nossos próximos encontros continuem provocando deslocamentos por zonas 

de incertezas, abrindo mais caminhos e enriquecendo nossos diálogos.  

 

Até logo, respeitosa e afetuosamente, 

Diego  
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[...] No escrever o menino viu 
que era capaz de ser noviça, 

monge ou mendigo ao mesmo tempo. 
 

O menino aprendeu a usar as palavras. 
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer as peraltagens. 
 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 
O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor. 
 

(Manoel de Barros – O menino que carregava água na peneira) 

 

 

 

Figura 7. Camila PROTO (1996) | Ilha sonora, 2019 | Instalação, dimensões variadas        
Montagem no Centro Cultural da UFRGS, Porto Alegre, Brasil | Foto: Cristian Mossi 
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No momento em que o menino da poesia de Manoel de Barros aprendeu a 

usar as palavras, passou a brincar com elas, inventando situações com as coisas 

existentes no seu cotidiano. Quando deixamos de ser criança, perdemos essa 

inocência, pois buscamos incansavelmente respostas às nossas inquietações, as 

quais são encaradas como verdades cristalizadas. Entretanto, ao fazer peraltagens 

com as palavras, o menino nos faz questionar essa noção de verdade e refletir 

sobre o caráter inventivo das nossas certezas.  

Quando entra em Ilha sonora (Figura 7), instalação participativa de Camila 

Proto (Porto Alegre, 1996), o espectador é convidado a experimentar os relatos e 

documentos de uma expedição científica. Trata-se da construção de uma narrativa 

sobre a procura de uma curiosa formação geográfica no Lago Guaíba. Por que ilha 

sonora? Ela teria surgido a partir do deslocamento de matéria causado pela 

emissão de sons da zona urbana de Porto Alegre. Ao interagir com a proposta da 

artista, a sensação pode ser de desconfiança: o local existe de verdade? O som é 

mesmo capaz de formar uma ilha? Conhecendo ou não os detalhes dessa poética, 

entramos em uma zona imprecisa que acaba suspendendo nossas certezas, tendo 

em vista que ela cria um jogo que desafia os limites entre verdade e ficção, 

brincando, assim, com a crença que temos na ciência. 

A proposta da artista e o trecho da poesia que abrem essa introdução são 

provocativos em vários sentidos. Entretanto, por que eu os trouxe para iniciar esta 

discussão? O que a experiência com essas produções tem em comum com esta 

pesquisa de Mestrado, tendo em vista que minha investigação se debruça sobre 

práticas de outros artistas? Acredito que tanto a poesia quanto a instalação são 

disparadores que instigam a reflexão sobre algumas inquietações que têm me 

atravessado, no que tange à forma como penso e conduzo a tessitura de uma 

narrativa – e o próprio processo de pesquisa – na área de História, Teoria e Crítica 

da Arte (HTC). 

Em Arte, verdade e pesquisa em educação, Luciana Loponte – de quem tomo 

de empréstimo a inspiração para iniciar este texto – discorre sobre uma 

inquietação semelhante. Ela levanta questionamentos acerca da forma como 

normalmente se produz conhecimento no âmbito das pesquisas em educação e que 

nos leva a acreditar em verdades inabaláveis. Partindo também de uma poesia de 
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Manoel de Barros e de propostas artísticas contemporâneas – Educação para 

adultos, de Jonathas de Andrade (Maceió, 1982), e Assentamento, de Rosana 

Paulino (São Paulo, 1967) –, a autora pergunta o que as pesquisas em educação 

podem aprender com tais poéticas. Lançando mão de discussões filosóficas 

empreendidas por Michel Foucault e Friedrich Nietzsche, ela sugere que “há muito 

a aprender com essa atitude [dos artistas] diante do mundo: uma outra posição 

diante da verdade, abertura à experimentação, uma descrença a protocolos já 

predeterminados e colados a uma certa tradição disciplinar e científica” (2018, 

p.109).1 Assim, focado no que o cruzamento entre a instalação de Proto e a poesia 

de Barros me instiga a pensar, eu desloco o que Loponte sugere no âmbito das 

pesquisas em educação à minha investigação em HTC: como fazer com que esta 

pesquisa também esteja aberta à experimentação, gerando mais dúvidas do que 

certezas, sem se fechar em pretensiosas verdades definitivas?  

Esse questionamento vai ao encontro das observações feitas pelo 

historiador da arte Jorge Coli no final do texto Como manifesto, um pouco: “[...] 

necessitamos de um comportamento mental sempre em guerra, em guerra consigo 

mesmo, em guerra contra as certezas, em guerra contra as verdades, duvidando 

das convicções, interrogando, sem abdicar nunca, e sabendo que as respostas 

nunca virão de modo definitivo” (2010, p.343). Atento às questões trazidas pelo 

autor e ciente de estar apostando em uma disciplina em “crise” (História da Arte), a 

qual precisa buscar caminhos que revejam sua prática – conforme apontou Hans 

Belting já na década de 1980 –, como eu posso criar novas formas de fazer história 

e crítica da arte? Como inventar narrativas outras a partir do diálogo com/entre 

imagens? De que forma eu posso guerrear contra as certezas e fazer peraltagens 

com as palavras – como pretendeu o menino da poesia de Manoel de Barros –, sem 

perder o rigor e a consistência da pesquisa?  

                                                             
1 Luciana Loponte e seu grupo de pesquisa – ArteVersa – se aproximam das chamadas “pesquisas 
baseadas em arte”, as quais, segundo a autora, ainda têm pouco desenvolvimento no Brasil, mas 
também são operadas em países como Canadá, Espanha e Estados Unidos (LOPONTE, 2018). Para 
mais informações é possível acessar o site do grupo de pesquisa: https://www.ufrgs.br/arteversa/ 
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Figura 8. Registro de esquema de estudo criado a partir de um exercício proposto na disciplina Em 
Torno de Algumas Noções de Arte: Cri(ações) Metodológicas nas Pesquisas em Educação 

(PPGEdu/Faced/UFRGS), ministrada pelo Prof. Dr. Cristian Poletti Mossi, 2019 

 

Ainda, associo esses pensamentos iniciais ao fato de que nossas pesquisas 

surgem de “[...] uma insatisfação com respostas que já temos, com explicações das 

quais passamos a duvidar, com desconfortos mais ou menos profundos em relação 

a crenças que, em algum momento, julgamos inabaláveis. Ela se constitui na 

inquietação” (BUJES, 2002, p. 15-16). Diante disso, não acredito que uma pesquisa 

– principalmente no campo da arte, mas não apenas nele – possa ser conduzida de 

forma asséptica, que não seja contaminada pelas vivências e inquietações do 

pesquisador. Portanto, tendo em vista que sou continuamente afetado por uma 

preocupação com a grave crise ecológica na qual o planeta está imerso, e que os 

próprios objetos que analiso sugerem isso, esta dissertação também assume um 

caráter pessoal e de certa forma intuitivo. 
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Nessa direção, penso que a luta pela conservação2 do meio ambiente natural 

deve ser enfrentada com uma força transdisciplinar, evitando reduzir os danos 

sofridos por esse patrimônio a registros estatísticos e dados numéricos. Conforme 

pode ser lido na epígrafe que abre este trabalho, Eduardo Viveiros de Castro e 

Déborah Danowski alertam que a natureza é algo caro demais para ser deixada 

apenas às ciências duras. Em um primeiro momento, pode parecer que o campo da 

HTC esteja distante desse debate. Contrariamente a essa ideia, acredito que tal 

campo ofereça inúmeros disparadores para que se reflita sobre o tema. Conforme 

aponta Ana Paula Orlandi, “a destruição do meio ambiente reflete-se nos trabalhos 

de artistas [...], um aspecto que pode ser retrospectivamente observado até no 

século 19” (2019, s/p). 

Assim, calcado na forma como a produção dos artistas que analiso chega e é 

percebida por mim, tendo em vista o já mencionado caos ambiental, sugiro 

observá-la a partir de um viés ecológico-político, de crítica em relação à ocupação e 

utilização do meio ambiente3 de forma desenfreada. Pretendendo, se possível, a 

partir de questionamentos levantados com foco nas obras e nos processos 

criativos dos artistas, estimular a reflexão sobre nossas ações e suas consequências 

frente à natureza.  

Quando pensamos em apreensão da natureza, um dos aportes que podemos 

focar são as representações de paisagens, bem como os desenhos de fauna e flora 

feitas pelos artistas viajantes.4 Pensando nisso, a presente pesquisa dá 

                                                             
2 Ao longo do texto, vou empregar o termo conservação para me referir à proteção aos bens 
naturais, pois, segundo Suzana Padua: “Conservação, nas leis brasileiras, significa proteção dos 
recursos naturais, com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as 
futuras gerações. Já preservação visa a integridade e a perenidade de algo. O termo se refere a 
proteção integral, a ‘intocabilidade’. A preservação se faz necessária quando há risco de perda de 
biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um bioma como um todo (PADUA, 2006, 
s/p). Portanto, pensando no meu objeto de pesquisa, bem como no contexto em que os trabalhos 
artísticos foram produzidos, considero mais adequada a ideia de conservação. 
3 Embora eu esteja ciente de que meio ambiente designa todo o meio, natural ou construído, no qual 
vivemos, em vários momentos utilizarei apenas esse termo, ou outro semelhante, ambiental, para 
me referir ao meio natural.  
4 A tradição dos artistas viajantes consolidou-se como tema de pesquisa por volta dos anos 1950, 
graças aos estudos de Gilberto Ferrez, culminando com o extenso panorama organizado quatro 
décadas adiante por Ana Maria de Moraes Belluzzo. Professora titular da Universidade de São 
Paulo, Belluzzo aventurou-se em uma pesquisa de fôlego sobre os artistas viajantes – mais de cinco 
anos de dedicação, com uma equipe de 14 pessoas –, a qual resultou no livro Brasil dos viajantes, 
lançado pela primeira vez em 1994. Trata-se de um extenso panorama da produção dos artistas que 
estiveram no Brasil desde o seu descobrimento até o final do século XIX. Dividido em três volumes, 
reproduz um grande número de obras que constituem o importante legado iconográfico desses 
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continuidade ao estudo a que me dedico desde 2014, quando atuei como bolsista 

de iniciação científica durante a graduação em História da Arte (UFRGS) e analisei 

algumas apreensões de paisagens feitas pela artista viajante inglesa Maria Graham 

(Papcastle, 1785 – Londres, 1842).5  

Naquele momento, foquei nas poucas imagens reproduzidas em livros ou na 

Internet a que tive acesso.6 Entretanto, os resultados da pesquisa e algumas 

soluções encontradas pela artista em suas obras movimentaram a curiosidade e 

vontade de continuar investigando sua produção. Tendo em vista que o conjunto 

da obra que a artista produziu durante o período em que esteve aqui na América 

Latina está concentrado em duas coleções – Museu Britânico e Arquivo do Royal 

Botanic Gardens, Kew,7 ambas em Londres –, ampliei o foco da investigação, 

mapeando e explorando o conjunto das representações da natureza, mais 

precisamente a apreensão da flora (desenhos botânicos e paisagens), acessando-as 

diretamente nos acervos referidos.  

Maria Graham veio em expedição ao Brasil, em 1821, a bordo da fragata 

Dóris, que aportou em Pernambuco, deslocando-se posteriormente para a Bahia e, 

após, para o Rio de Janeiro. Em 1822, ela foi ao Chile, retornando, em 1823, ao 

Brasil, a convite de Dom Pedro I, para atuar como educadora de sua filha 

primogênita, a princesa Maria da Glória (mais tarde Maria II, rainha de Portugal e 

                                                                                                                                                                                   
viajantes. Ainda, inclui textos que analisam e discutem essa produção, relacionando-a com a própria 
“literatura de viagem”. Dessa forma, tornou-se referência para os pesquisadores que se dedicam ao 
assunto. 
5 Projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Eduardo Veras, registrado junto à Pró-Reitoria de 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), desenvolvido entre maio de 2014 
e dezembro de 2020, do qual fiz parte como bolsista de Iniciação Científica, com o subprojeto de 
pesquisa intitulado Maria Graham: apreensão da paisagem brasileira e a crítica ambiental no século 
XIX. 
6 Em estudos anteriores (HASSE, 2018; 2019), realizei uma busca em repositórios acadêmicos e 
percebi que a maioria dos estudos já empreendidos sobre Maria Graham tinha como objeto seus 
relatos escritos. Sendo que vários apontam sua atividade enquanto desenhista como uma ocupação 
secundária, colocando em primeiro lugar sua atuação como escritora, “viajante-autora” (ZUBARAN, 
2004, p. 253), “professora” (DUARTE & MUZART, 2008, p.1006), ou simplesmente, “viajante 
inglesa” (CERDAN, 2003, p. 121). Observei também uma dificuldade em afirmar Graham como 
artista, preferindo-se termos como “pintora amadora” (TREVISAN, 2014, p.5) ou “artista amadora” 
(MARTINS, 2001, p. 49). Portanto, o foco principal das minhas investigações está nas imagens 
produzidas pela artista viajante. Ao fazer essa constatação, não estou atribuindo juízos de valor, no 
intuito de afirmar que as outras atividades delegadas à Graham sejam menos prestigiadas do que 
sua atividade como artista. Apenas ressalto uma carência de estudos que trabalhem sua trajetória e 
sua produção nesse âmbito. 
7 Royal Botanic Gardens, Kew é um complexo de jardins botânicos situado em Londres, sendo um 
dos mais extensos e antigos do mundo. Além de guardar uma das maiores coleções de plantas, 
abriga um importante arquivo de ilustrações botânicas, de diferentes épocas. 
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Algarves). Possuía conhecimentos apurados de literatura, desenho e pintura. 

Durante sua estadia no país, dedicou-se a escrever relatos do que via e a produzir 

desenhos – apreendendo a natureza e costumes locais. Alguns deles foram 

agrupados no Diário de uma viagem ao Brasil, publicado pela primeira vez em 

1824, na Inglaterra. Outras imagens estão arquivadas em acervos das instituições 

inglesas supracitadas.8 

Ao longo de minha pesquisa de iniciação científica, observei atentamente o 

tratamento que a artista britânica dava às suas paisagens e confrontei-as com 

passagens de seus relatos escritos, percebendo um olhar atento à natureza e sua 

conservação. Fato que reforçou a possibilidade de uma investigação com cunho 

político e de crítica ambiental dessas manifestações visuais. Tal aspecto aguça a 

curiosidade e serve como disparador para dar sequência à investigação, 

considerando se outras representações da natureza concebidas pela artista 

inserem-se na problemática levantada. Com isso, objetiva-se contribuir para a 

renovação de discursos na historiografia da arte que se dedica à tradição dos 

artistas viajantes. 

Dessa forma, o mote inicial desta pesquisa está centrado nas seguintes 

indagações: quais as principais características das obras da artista viajante Maria 

Graham que estão nas coleções do Museu Britânico e do Kew Gardens? Quais as 

razões que levaram à invisibilidade dessas obras como criações artísticas? Como é 

possível torná-las visíveis no campo da história, teoria e crítica de arte? Além das 

imagens a que já tive acesso, que outras representações da natureza feitas por 

Graham durante o período em que esteve na América Latina, suscitam questões de 

caráter político-ambiental? De que forma?  

Quando proponho olhar uma produção feita no início do século XIX a partir 

de questões que me atravessam na contemporaneidade – ecológico-políticas –, 

estou assumindo uma abordagem necessariamente anacrônica. Essa postura está 

ancorada nas sugestões de Daniel Arasse, que em O olhar do mestre chama atenção 

para o anacronismo presente no célebre texto que Michel Foucault dedica ao 

quadro As meninas, de Diego Velázquez (1599–1660), devido ao filósofo “[...] não 
                                                             
8 O presente trabalho não pretende detalhar a biografia de Maria Graham. Entretanto, existem 
alguns estudos que têm esse foco. Dentre eles, destaco: La viajera ilustrada: vida de María Graham, 
de Tomás Lago (2000) e Maria Graham: a literary biography, de Regina Akel (2009). 
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ter se preocupado em articular a sua interpretação com as condições em que o 

quadro foi pintado e contemplado nos finais da década de 1650” (2014, p.92). 

Contudo, Arasse enxerga essa faceta como positiva e enriquecedora. Aqui, retomo 

as questões trazidas no início do texto, pois acredito que as noções levantadas pelo 

historiador da arte francês não estão presas à ideia de produzir narrativas falsas 

ou irresponsáveis, mas sim levar em conta o caráter inventivo dos discursos que 

entendemos como verdadeiros. Nesse sentido, Loponte alerta:  

Ressaltar o caráter inventivo do conhecimento não quer dizer que 
vivemos em um mundo de mentiras e que em algum momento seremos 
despertados de um sonho ruim. Reconhecer que o conhecimento é 
abastecido por metáforas que associam arbitrariamente determinadas 
palavras e conceitos às coisas, nos reaproxima da arte e da criação, tão 
desvalorizada secularmente pela racionalidade da civilização ocidental 
(2018, p. 110). 

 

Ao aproximar o pensamento que a autora traz a respeito de pesquisas em 

educação e o anacronismo defendido por Arasse, bem como a forma como penso 

minha pesquisa em HTC, não quer dizer que eu deseje criar ficções ou narrativas 

fantasiosas a partir da análise dos meus objetos, pelo menos não da forma como 

normalmente encaramos essas concepções. Apenas acredito que produzir 

conhecimento, principalmente no campo da arte, não se faz a partir da repetição de 

discursos, ou, até mesmo, se fechando em padrões de análise que intentam deixar 

pouco espaço para que surjam outros olhares. 

No momento em que aponto isso, não estou me colocando em uma posição 

de poder diante das questões que trago no desenvolvimento deste trabalho, ou 

desprezando quem acredita em outras formas de fazer pesquisa, mas estou 

apostando na ideia de produzir em relação com as obras, com o que elas me dizem, 

pois conforme acredito, “o historiador da arte sempre lidou com a 

contemporaneidade do objeto [...] tanto quanto com o fato de que aquele objeto, 

sendo o mesmo, parece falar sempre de forma diferente [...]. A história é um 

processo em aberto, é uma interpretação ininterrupta, é remorso e projeto” 

(BRITO, 2005, p. 140). Com isso, pretendo dispor a produção de Graham e dos 

outros artistas em exame em um terreno de experiências, bem como colocar os 

autores que trago para esta conversa em tensionamento para, assim, estabelecer 

novas conexões e discursos.  
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Logo, este não é um trabalho que pretende esgotar a produção de um artista 

viajante,9 ou discutir a evolução da percepção e apreensão da natureza feita por 

eles, ao longo da história da arte. Tampouco ambiciona se debruçar sobre as 

biografias dos artistas analisados. Não intenta realizar uma abordagem teórica 

sobre o pensamento estético que predominava em determinado período ou deter-

se na categoria do sublime ou na do pitoresco10 – amplamente discutidas em 

estudos que focam em representações da natureza. Também não busca observar 

essa produção dentro de um viés científico, de catalogação e identificação de 

espécies, bem como fechar a análise sob as óticas do mercantilismo, do interesse 

dos europeus no “Novo Mundo” e da construção de uma identidade nacional. Como 

também não tem o objetivo de realizar um panorama histórico sobre a ilustração 

científica, nem aprofundar discussões sobre a relação entre arte e ciência – 

entretanto, alguns traços dessa complexa relação serão trazidos, ainda que 

pontualmente, para o debate, pois nos darão pistas sobre o apagamento das 

produções de Graham. 

Esta pesquisa procura se afastar e relativizar o modus operandi mais 

tradicional da História da Arte: abordagens lineares, que se organizam em sucessões 

de estilos e movimentos. Ressalto que ao fazer essa escolha, não estou querendo 

mostrar que narrativas evolutivas ou diacrônicas são ineficazes ou sem importância, 

mas, antes, que eu aposto na construção de novas possibilidades para a disciplina, 

levando em conta a crise diagnosticada por Hans Belting na década de 1980. Dentro 

dessa proposta, discuto a apreensão da natureza feita por Maria Graham durante 

sua estadia na América Latina, estabelecendo diálogos, a partir de aproximações e 

diferenças, com a produção de artistas que estão produzindo agora. Fazendo isso, 

                                                             
9 A propósito de artistas viajantes no Brasil, pesquisas de caráter exaustivo contemplaram 
especialmente Jean Baptiste Debret (Paris, 1768 – 1848) e Johann Moritz Rugendas (Augsburg, 
1802 – Weilheim, 1858). O primeiro chegou aqui em 1816, junto com a chamada Missão Artística 
Francesa, e publicou Viagem pitoresca e histórica ao Brasil – livro editado em três volumes, entre 
1834 e 1839, ilustrados com gravuras feitas a partir dos seus desenhos. Já o viajante alemão veio 
como desenhista integrante da Expedição Langsdorff, em 1821, e também lançou uma publicação, 
chamada Viagem pitoresca através do Brasil. Recentemente a Editora Capivara relançou edições 
revistas e ampliadas dos catálogos raisonné desses dois artistas: Debret e o Brasil, de Julio Bandeira 
e Pedro Corrêa do Lago (2013) e Rugendas e o Brasil, de Maria de Fátima Costa e Pablo Diener 
(2012). 
10 No artigo A viagem pitoresca como categoria estética e a prática de viajantes, Diener (2008) 
discute como essa categoria foi incorporada na historiografia da arte sobre os artistas viajantes. 
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estimula-se a crítica a objetos artísticos contemporâneos e revisam-se discursos 

sobre a tradição dos viajantes (VERAS, 2014).  

Tal enfoque está baseado no anacronismo histórico sugerido por Georges 

Didi-Huberman. O autor entende que esse viés equivale a uma ferramenta valiosa 

no contexto da história das imagens, pois sua necessidade parece interna aos 

próprios objetos de estudo dessa disciplina. “Propor a questão do anacronismo é, 

então, interrogar [...] a mistura, tão difícil de analisar, dos diferenciais de tempo 

operando em cada imagem [...]. O anacronismo é necessário, [...] é fecundo, quando 

o passado se revela insuficiente, até mesmo constitua um obstáculo à sua 

compreensão” (2015, p. 22-25). Logo, percebo que um dos motivos que torna 

enriquecedor tomar os objetos artísticos sob uma perspectiva anacrônica é a 

possibilidade de estabelecer trânsitos entre as produções artísticas, pois os 

projetos contemporâneos podem estar atualizando questões que atravessaram as 

poéticas do passado (ou desde o passado). Assim, podemos pensar que, na 

proposta de investigação que aqui está sendo construída, não são mais os artistas 

que viajam, mas as próprias obras, as quais se relacionam com outros contextos e 

são acrescidas de novos sentidos. 

Quando analisamos a produção artística contemporânea, podemos observar 

um crescimento no número de artistas que direcionam seus interesses para a 

apreensão da natureza, utilizando diferentes linguagens, meios e suportes para 

isso. De forma consciente ou não, suas poéticas são atravessadas por questões 

críticas em relação à conservação do meio ambiente, podendo, então, ser 

analisados sob essa ótica, bem como contribuir como disparadores capazes de 

suscitar uma consciência ambiental.11  

Pensando nisso, busco conexões entre a obra de Graham e dos seguintes 

projetos artísticos contemporâneos: Arte é inço, de Ana Flávia Baldisserotto 

(Caxias do Sul, 1972),12 experiência coletiva de observação da natureza, da qual 

                                                             
11 Adotei essa noção a partir dos estudos do professor e pesquisador espanhol José Albelda. Ele 
salienta que a arte e a estética são vetores importantes para o caminho de formação de uma 
consciência ambiental. 
12 Ana Flávia Baldisserotto vive a trabalha em Porto Alegre. É formada pelo Instituto de Artes da 
UFRGS (1995), mestre em História, Teoria e Crítica de Arte pelo PPGAV-UFRGS (1999). Coordena 
grupos experimentais independentes de prática artística e atua como instrutora de artes visuais no 
Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre com ênfase na aproximação entre arte e vida cotidiana 



[32] 
 

resultam aquarelas de ervas daninhas e inços banalizados e rejeitados no 

cotidiano; e Cerrado infinito, idealizado por Daniel Caballero (São Paulo, 1972),13 

também um empreendimento artístico coletivo que busca recuperar e valorizar 

plantas nativas do cerrado paulista, tendo como proposta o plantio de mudas, 

trabalho do qual resultou uma espécie de catalogação botânica (com desenhos dos 

tipos de plantas e textos informativos) semelhante às que eram realizadas pelos 

viajantes oitocentistas.  

Desse diálogo, surgem outros questionamentos que movimentam a 

pesquisa: quais características dos projetos contemporâneos abordados levantam 

discussões político-ambientais? De que modo formulam isso? Dentro da 

metodologia proposta (anacronismo histórico), como a poética desses artistas 

atualiza preocupações levantadas a partir da obra de Graham?  Como chegam a 

iluminar o enfoque que ela propunha? E, ainda, vice-versa? Que contribuições 

Graham aporta para a compreensão de nossos contemporâneos? 

Com foco na continuidade da investigação, considerou-se importante dar 

sequência à revisão bibliográfica e à leitura crítica acerca do tema relacionado aos 

artistas viajantes e apreensão do meio ambiente natural, iniciada em minhas 

pesquisas anteriores. Buscando uma visão mais ampla, lancei mão de autores como 

Ana Maria de Moraes Belluzzo, Julio Bandeira, Luciana de Lima Martins, Maria de 

Fátima Costa, Pablo Diener e Pedro Corrêa do Lago. É importante indicar que adoto 

o entendimento de Claudia Valladão de Mattos, que problematiza o conceito de 

artista viajante e seu estatuto na construção de discursos teóricos, sugerindo a 

necessidade de sua revisão.14 

                                                                                                                                                                                   
desde 2001. Nestes contextos, tem se dedicado a projetos em rede, de cunho colaborativo, 
coletivizante e multidisciplinar, como Armazém de Histórias Ambulantes, Bordado Inventado na 
Praça, Atelier de Observação Orgânica e Habite-se. 
13 Daniel Caballero vive e trabalha em São Paulo, onde atua como pesquisador e observador ativo. 
Sua relação pessoal com a cidade é o seu campo de experimentação. Seu trabalho se manifesta em 
diversas mídias, como desenho, pintura, instalação, vídeo e ações fora do espaço expositivo 
institucional. Mais informações sobre o artistas podem ser encontradas no seu site: 
<https://www.caballeroland.art/>. 
14 No texto Artistas viajantes nas fronteiras da história da arte, Cláudia Valladão de Mattos chama a 
atenção para o fato do conceito de artistas viajantes ter se tornado “[...] tão familiar que deixamos 
de nos perguntar a respeito de seu estatuto e de sua função na construção do discurso teórico sobre 
a arte daquele período” (2008, p. 283). Além disso, tendo em vista que essas abordagens são pouco 
revisitadas, “[...] um número significativo de artistas que viajaram não foi contemplado sob esse 
conceito” (MATTOS, 2008, p. 283), outros foram pouco explorados, como é o caso da inglesa Maria 
Graham. 
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Para vinculação mais direta com o meu objeto de pesquisa, acessei as obras 

de Maria Graham diretamente nos acervos do Museu Britânico e do Royal Botanic 

Gardens, Kew.15 Ainda, foi essencial retomar a leitura do seu Diário de uma viagem 

ao Brasil (1821 – 1823), bem como do Escorço biográfico de D. Pedro I (escrito por 

Graham após a morte do imperador) e das suas correspondências.16 Além disso, 

segui atualizando a busca por trabalhos acadêmicos já existentes sobre a artista, 

com intuito de aprofundar a revisão bibliográfica, observando diferentes 

abordagens. 

Ademais, mesmo em um viés anacrônico, não quer dizer que não buscarei 

aportes contextuais, para, por ventura, dar a ver questões que possam ter 

atravessado a poética da artista viajante inglesa no momento mesmo de sua 

configuração. Até porque, a própria contemporaneidade é anacrônica e as 

inquietações e questionamentos no presente podem ter relação com as lacunas 

deixadas em outros tempos (AGAMBEN, 2009). Motivado por essa concepção, 

acredito que alguns apontamentos sobre a época em que Graham esteve 

produzindo no Brasil devam trazer pistas que servirão como aportes para pensar 

tal produção pelo enfoque aqui sugerido.  

Dessa forma, foi fundamental realizar uma busca acerca da crítica ambiental 

no Brasil no período em questão, tendo em vista alguns apagamentos em relação 

aos primeiros críticos ambientais, os quais foram recuperados pelo historiador 

José Augusto Pádua (2004) em seu livro Um sopro de destruição: pensamento 

político e crítica ambiental no Brasil escravista (1786 – 1888). Nesse estudo, o autor 

identifica críticas ambientais nos postulados de José Bonifácio, com quem Graham 

mantinha estreita relação – fato que fica claro lendo os escritos da artista britânica. 

Na mesma linha, o autor salienta a importância de Alexander von Humboldt, cuja 

produção influenciou muitos dos críticos ambientais que ele analisa. Em passagens 

de seus escritos, Graham deixa transparecer que também foi tocada pelas ideias do 

naturalista alemão, o que torna essencial para esta pesquisa a leitura de A invenção 

                                                             
15 É importante esclarecer que, mesmo que eu tenha acessado todas as imagens arquivadas nos 
referidos acervos e que a riqueza dos desenhos encontrados sugira a necessidade de uma 
publicação que dê conta de todo o conjunto da obra, nesta dissertação são discutidas apenas as 
imagens que disparam de modo mais direto os discursos estabelecidos.  
16O Escorço biográfico de D. Pedro I e suas cartas foram publicados nos Anais da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, no ano de 1938.  
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da natureza: a vida e as descobertas de Alexander von Humboldt, de Andrea Wulf 

(2016). Ainda dentro dessa questão, surge o estudo exaustivo que Keith Thomas 

faz em seu livro O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às 

plantas e aos animais (1500-1800). 

Para uma maior aproximação com os artistas contemporâneos e seus 

processos criativos, foram realizadas entrevistas com Baldisserotto e Caballero, 

alguns encontros e conversas com os participantes do Atelier de Observação 

Orgânica, mantido por ela no Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

e uma visita ao espaço onde se encontra o Cerrado infinito e ao ateliê do artista 

paulistano. A exploração crítica desses dispositivos demandou uma análise de 

conteúdo – metodologia cara à Sociologia para o tratamento crítico de fontes orais, 

conforme sugestão feita por Roque Moraes (1999). As categorias utilizadas nessa 

análise foram: (1) desenhos botânicos; (2) desvio da lógica antropocêntrica; (3) 

práticas coletivas; (4) estranhamento; (5) espaço e paisagem; (6) artistas viajantes. 

Como já está claro, o fio condutor da pesquisa estabelece diálogos entre o 

campo da arte e preocupações ecológicas, tanto no que tange às imagens 

produzidas por Graham quanto aos projetos artísticos contemporâneos citados. 

Todavia, essas abordagens ainda são incipientes em estudos aqui no país, o que me 

leva a recorrer às investigações do pesquisador espanhol José Albelda (2007; 

2015) que chama atenção para urgência de se trabalhar esse tema. O autor 

discorre sobre algumas ferramentas que auxiliam na construção de discursos que 

utilizam a apreensão da natureza como dispositivo político-ambiental. Enquanto 

Albelda se direciona aos artistas e possíveis construções poéticas, adoto suas 

sugestões para pensar a criação de uma narrativa em HTC que observe o caráter 

crítico dessas manifestações artísticas e incorpore isso ao longo do debate. Ainda, 

Claudia Valladão de Mattos e seus estudos na relação arte/política ambiental 

seguem me acompanhando. 

 Também lanço mão de estudos no campo que relaciona arte e educação 

ambiental. Entre eles, destaco os empreendidos por Leandro Belinaso Guimarães, 

os quais problematizam a utilização do conceito de sustentabilidade por lógicas 

capitalistas. O autor e seus companheiros de pesquisa sublinham a necessidade de 

estabelecer novas narrativas, capazes de contribuir para uma consciência 
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ambiental crítica, questão que, acredito, possa ser incorporada aos discursos no 

campo da HTC. 

 Além desses, é necessário mencionar outros dispositivos que trazem 

materialidade às conexões sugeridas no presente trabalho. Nesse aspecto, surge a 

exposição proposta em conjunto com meu orientador, Salta D’água: dimensões 

críticas da paisagem.17 A mostra teve como mote os sentidos mais agudos – 

políticos – que emergem da observação que os artistas visuais fazem sobre as 

relações do homem com a natureza. Teve como ponto de partida a gravura feita a 

partir de um desenho de paisagem de Graham, a qual dava título à exposição. 

Segundo a proposta curatorial, de recorte assumidamente anacrônico, essa 

imagem aparecia na companhia de obras recentes, de artistas visuais 

contemporâneos: mapas de Hélio Fervenza; aquarelas da já mencionada Ana Flávia 

Baldisserotto; grafites de grandes dimensões de Claudia Hamerski; performance 

de Jorge Menna Barreto; fotografias de Mariana Silva da Silva; articulações entre 

fotos e textos por Maria Ivone dos Santos e Lilian Maus; paisagens de Emanuel 

Monteiro e Marcelo Chardosim; uma videoperformance de Lara Fuke. A exposição 

apresentava ainda desenhos e cadernos de anotações de velhos mestres do 

Instituto de Artes, atuantes na escola entre os anos 1920 e 40: representações de 

paisagem e desenhos de observação da natureza assinados por Benito Castañeda 

(1885–1955), Luiz Maristany de Trias (1885–1964) e Francis Pelichek (1896–

1937). Acredito que essa exposição, ao colocar em convívio direto obras artísticas 

provenientes de distintas temporalidades, tenha estimulado minha sensibilidade e 

minhas reflexões para algo que se delineava, até então, apenas em nível teórico. 

 Dentro desse viés, menciono também a exposição Coloque-se no meu lugar, a 

ser realizada dentro da programação do comitê Curatorial 2020-2021, da Galeria 

da Fundação Ecarta (Porto Alegre).18 Trata-se de uma coletiva com curadoria 

                                                             
17 A exposição foi realizada na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, no Instituto de Artes da UFRGS, 
em Porto Alegre, de 24 de outubro a 30 de novembro de 2017. A mostra recebeu o destaque em 
Exposiça o Coletiva do XI Prêmio Açorianos (2018) e foi finalista nas categorias Jovem Curador , 
Memória e Curadoria.  
18 Desde 2018, a coordenação da Galeria Ecarta adotou como política institucional a criação do 
Comitê Curatorial, para o qual são convidados, anualmente, jovens curadores e pesquisadores 
atuantes no sistema da arte local. O principal objetivo, conforme a instituição, é estimular a 
apresentação de projetos expositivos sensíveis à diversidade dos discursos artísticos e conscientes 
da necessidade permanente de formação de público através de ações educativas. A exposição 
mencionada deverá ocorrer entre setembro e outubro de 2021. 
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minha e em fase de elaboração, na qual participarão os artistas Ana Flávia 

Baldisserotto, Daniel Caballero e Maria Helena Bernardes. Ou seja, a mostra surge 

como a possibilidade de um desdobramento desta pesquisa. 

Ainda, considero fundamental citar aqui a disciplina Em Torno de Algumas 

Noções de Arte: Cri(ações) Metodológicas nas Pesquisas em Educação, ministrada 

pelo Prof. Dr. Cristian Poletti Mossi, no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFRGS, em 2019. As leituras, discussões e trocas realizadas durante a 

disciplina atravessam de várias maneiras a constituição deste trabalho. A 

disciplina oportunizou desdobramentos nas minhas abordagens, as quais, 

tomando de empréstimo os debates acerca de criações metodológicas na área da 

Educação, são acrescidas de novas possibilidades e aberturas para produzir 

discursos outros no âmbito da História, Teoria e Crítica da Arte. Além disso, 

forneceu disparadores que percebi operarem na própria constituição das práticas 

artísticas aqui analisadas, permitindo, assim, lançar olhares que adensam os 

discursos construídos a partir dessas poéticas. 

O primeiro capítulo desta dissertação – Maria Graham: do apagamento à 

dimensão crítica da paisagem – inicia-se com a discussão sobre o esquecimento da 

apreensão da natureza feita por Graham: tanto em relação às paisagens quanto às 

ilustrações botânicas com “cunho científico”19. Os desconfortos diante dessa 

situação lançam as provocações para levantar brevemente algumas hipóteses que 

levaram à marginalização do trabalho de Graham no campo da HTC. Para tanto, 

uso como referência principal o estudo do geógrafo inglês John Dickenson, no qual 

ele investiga o apagamento da produção da também artista viajante britânica 

Marianne North (1830–1890), que também esteve no Brasil, mas na segunda 

metade do século XIX. Para complementar essa investigação inicial, recorro 

também a uma análise feita por Ricardo Lourenço de Oliveira e Roberto Conduru 

sobre ilustrações científicas e a complexa relação entre arte e ciência.  

Prossigo a tessitura do capítulo colocando duas paisagens produzidas por 

Graham no centro da discussão. Observo as características compositivas dessas 

representações visuais, as quais trazem subsídios para que elas sejam tomadas sob 

                                                             
19 Coloco aspas na ideia de “cunho científico”, pois um dos objetivos deste trabalho é diluir essas 
fronteiras disciplinares e apontar possíveis sentidos estéticos ou artísticos nessas imagens. 
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uma perspectiva político-ecológica. Além disso, busco aportes no contexto da 

crítica ambiental da época em que Graham estava produzindo, bem como realizo 

um cotejamento entre suas imagens e seus relatos escritos.  Essa discussão tem 

como intuito mostrar as origens dos meus questionamentos de pesquisa, bem 

como lançar as bases para os discursos empreendidos no capítulo seguinte.  

 No segundo capítulo, Apreensão da natureza para além da ilustração 

científica: práticas coletivas como vetores de empatia e desvio da lógica 

antropocêntrica, começo analisando as aquarelas de ervas daninhas feitas por Ana 

Flávia Baldisserotto e os desenhos de espécies nativas do cerrado paulistano 

desenvolvidos por Daniel Caballero. Isto é, nesse primeiro momento foco apenas 

no diálogo anacrônico com/entre as imagens e estabeleço possíveis trânsitos entre 

os desenhos botânicos feitos pelos contemporâneos e pela a artista viajante 

inglesa. Com base nisso, procuro levantar questões que enxergo na produção de 

Baldisserotto e Caballero que fornecem subsídios para atualizarmos a obra 

imagética de Graham e, vice-versa: os aportes que a viajante britânica oferece para 

ressignificar e dar outros sentidos às imagens desenvolvidas pelos criadores do 

presente mais imediato.  

 A partir da valorização e do olhar sensível que esses artistas lançam aos 

espécimes vegetais desvalorizados em nosso cotidiano, sugiro que eles mudam o 

status dessas plantas e se distanciam de uma lógica antropocêntrica. Assim, nesse 

movimento inicial, proponho que de forma despretensiosa, mas ao mesmo tempo 

potente, as configurações poéticas desses autores de diferentes geografias e 

temporalidades suscitam dimensões crítico-ambientais, ainda que utilizem 

diferentes meios, suportes e técnicas.   

Seguindo a análise, busco entender de forma mais detalhada os projetos 

artísticos contemporâneos em exame, denotando que se trata de práticas 

complexas e com muitas camadas, as quais não se fecham apenas nos objetos 

acabados, como os desenhos supracitados. Ancorado na ideia de que tais propostas 

se dão de forma coletiva, e apontando similaridades entre elas e a atividade de 

busca e representação das espécies botânicas desenvolvida por Graham, proponho 

olhar o trabalho da britânica também sob esse viés, ainda que essa dimensão não 
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tenha sido formulada por ela como elemento estruturante de sua poética, como no 

caso dos artistas temporalmente próximos a nós.  

Para tanto, afasto-me da ideia de coletivo como apenas um somatório de 

pessoas, empregando o conceito disponibilizado por Liliana da Escóssia e Virgínia 

Kastrup. Esse conceito é entendido a partir de uma ótica baseada na experiência e 

na relação, ou seja, um agenciamento dos indivíduos, da sociedade e de todos os 

seres que constituem o mundo. Assim, percebo a potência crítica desses projetos 

ao servir como vetores de empatia com o meio ambiente, conforme sugere Albelda, 

os quais, uma vez mais, contribuem para pensar em um desvio da lógica 

antropocêntrica abordada desde o início do capítulo. Com isso, espero instigar 

modos de ver seus processos inventivos como dispositivos críticos frente à relação 

desequilibrada entre o ser humano e o meio ambiente natural. 

 

 

Figura 9. Registro de esquema de estudo criado a partir de um exercício proposto na disciplina Em 
torno de algumas noções de arte: cri(ações) metodológicas nas pesquisas em educação 

(PPGEdu/Faced/UFRGS), ministrada pelo Prof. Dr. Cristian Poletti Mossi, 2019 

 



[39] 
 

Como o próprio título antecipa, a terceira e última seção do trabalho – 

Estranhamento e agenciamento na prática do artista viajante: um ensaio para 

desdobramentos e continuidades – surge como um ensaio que abre caminhos 

possíveis para pesquisas futuras. Isto é, as discussões esboçadas ali se apresentam 

em fase embrionária e sugerem o desejo de aprofundamento em movimentos 

investigativos ainda por realizar. Inicio esse diálogo apresentando os diferentes 

modos de percepção e incorporação dos sentimentos advindos das experiências de 

Baldisserotto e Caballero em espaços contrastantes e à margem da organização 

urbana. Para tanto, me aproprio da noção de estranhamento disponibilizada por 

Leandro Belinaso Guimarães como um agente disparador que atravessa as 

inquietações das duas concepções poéticas em exame. Percebe-se que esse aspecto 

foi transpassado e atravessa seus projetos coletivos atuais, bem como se propõe 

que ele já poderia estar presente na forma como Graham, quase 200 anos antes, se 

relacionava com a natureza em suas andanças na busca por espécies para retratar.  

A análise segue observando a forma como os artistas redimensionam esse 

estranhamento em suas experiências na relação com esses espaços de natureza. 

Para tanto, tomei como referência as ideias da geógrafa Doreen Massey, quando 

amplia a forma como entendemos o espaço, sugerindo que ele é um produto de 

inter-relações, baseado na existência da pluralidade e estando sempre em 

construção. Com base em autores que problematizam os discursos hierárquicos e 

midiáticos acerca das relações entre espaço e sustentabilidade, observo como essas 

estratégias artísticas se aproximam de questões geopolíticas, ainda que 

indiretamente, e, assim, funcionam como um convite para o questionamento crítico 

dos modelos dominantes de organização e representação do espaço e da natureza.  

Enfim, trazendo de maneira mais pontual, os objetivos deste trabalho são: (1) 

analisar as imagens produzidas pela artista Maria Graham que estão nas coleções do 

Museu Britânico e do Kew Gardens, de certa forma recuperando esse conjunto de 

um “apagamento” como obras artísticas e, ao mesmo tempo, apontando a percepção 

da artista sobre a natureza e as soluções encontradas por ela ao representá-la; (2) 

observar os crescentes diálogos entre arte e questões político-ambientais, tanto no 

campo das poéticas contemporâneas quanto no das imagens produzidas pela 

viajante britânica, no início do século XIX; (3) discutir características dos projetos 
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artísticos do presente Atelier de Observação Orgânica, de Ana Flávia Baldisserotto e 

Cerrado infinito, de Daniel Caballero, que contribuem para o debate proposto; (4) 

identificar aspectos que possibilitam o diálogo entre o trabalho desses artistas, 

atentando às semelhanças e diferenças, bem como às atualizações; (5) a partir das 

relações estabelecidas, colaborar com os estudos que sugerem a ampliação do 

conceito de artista viajante, contribuindo para redimensionar a historiografia da 

arte que se debruça sobre esse tema; (6) operar modos outros de construção de 

discursos no âmbito da História, Teoria e Crítica da Arte, arejando e tensionando 

seus modus operandi mais tradicionais. 
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Figura 10. Maria GRAHAM (1785–1842)  
Desenho botânico, c. 1825  

 Grafite e aquarela sobre papel 
Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Figura 11. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972)  

Estudos de Inço, da série Inço é arte, 2016-17  

Aquarela sobre papel, dimensões variadas  

 Coleção da artista  

Foto: Denise Helfenstein 
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 Figura 12. Daniel CABALLERO (1972)  

CARYOCAR brasiliensis, 2015  

Desenho impresso em página do Guia de campo [...]  

Editora La Luz Del Fuego, São Paulo  
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Figura 13. Maria GRAHAM (1785–1842) | Desenho botânico, c. 1825  

 Grafite e aquarela sobre papel 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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A preocupação ecológica, com efeito, 
 vem se enxertar no interesse pela paisagem, e  
 “meio ambiente” se torna uma palavra-chave 

Anne Cauquelin, 2007, p. 9 

 

Diante da aquarela de Maria Graham (Figura 13), observamos a 

representação de uma planta isolada, retirada do seu habitat natural. A espécie de 

flor de coloração roxo-azulada repousa, enrijecida, sobre o papel que lhe serve de 

suporte. Presumimos que algumas de suas características, talvez as que não são 

diretamente identificáveis nos traços do desenho, aparecem esquematizadas em 

algumas palavras, no canto inferior direito da imagem. O texto é difícil de ser lido, 

tanto pela complexa caligrafia da artista quanto pela ação imperdoável do tempo 

sobre o grafite e o papel.20 Trata-se de um dos desenhos de apreensão da natureza 

feitos pela artista durante sua estadia na América Latina, dos tantos que se 

encontram no arquivo do Royal Botanic Gardens, Kew. 

Ao passar rapidamente os olhos pela imagem, somos invadidos por uma 

sensação de familiaridade. Não por reconhecer o tipo vegetal que a artista nos dá a 

ver – alguns interlocutores até podem ter esse privilégio. Acredito que tal 

sentimento surge porque o desenho carrega em si toda uma tradição documental, 

característica das ilustrações científicas bastante difundidas em livros, sejam os 

especializados ou de divulgação mais larga. A prancha em questão exibe uma 

reconhecível e naturalizada forma de catalogação de espécies, nesse caso um 

exemplar vegetal. Feita na chamada era de ouro da arte botânica21 e, portanto, 

seguindo os padrões esquemáticos dos naturalistas,22 a imagem parece exigir que 

seja reconhecida: uma identificação direta que pretende transmitir uma mensagem 

clara, sem deixar espaço para dúvidas ou novas relações. Se não estivesse 

                                                             
20 Ressalva: em alguns desenhos o texto está legível e em outros não. Todavia, para esta discussão, 
tais apagamentos me interessam. 
21 A chamada era de ouro da arte botânica foi vivenciada entre a metade do século XVIII e o século 
XIX. Impulsionados pelo forte desejo de conhecimento científico, artistas habilidosos cruzaram 
continentes e desenvolveram belíssimos estudos de plantas que até hoje são preservados e 
continuam a ser usados na ilustrações de livros científicos (SILVA; PELLEGRIN, 2015, s/p). Martin 
Rix organizou uma extensa publicação chamada A era de ouro da arte botânica, na qual exibiu cerca 
de 250 imagens de artistas botânicos que estão arquivadas na Biblioteca, Arte e Arquivos do Royal 
Botanic Gardens, Kew. 
22 A ilustração botânica, ao representar uma espécie com a maior fidelidade possível, captando da 
maneira mais fiel suas características formais, garante para si o status de arte capaz de descrever 
com detalhes uma planta, tal qual um texto científico o faz (LEITE, 2010, p.207). 
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esquecida dentro das caixas (arquivos) de papel cinza onde está armazenada 

(Figura 1), suspeito que seja dessa forma que a imagem chegaria à grande maioria 

do público. 

Além de um número grande de aquarelas como essa, a artista britânica 

realizou muitos desenhos a grafite (Figura 14), provavelmente rabiscados de 

forma rápida, no próprio local de observação. A historiadora Maria de Fátima Costa 

sublinha que desenhos desse tipo eram esboçados pelos artistas em seus carnet de 

dessins, buscando a maior verossimilhança possível: “[...] como o contato com o 

objeto era rápido [...], possuíam um grande domínio técnico e o conhecimento das 

normas próprias para a representação de fauna e flora, explicitadas nos manuais e 

sempre utilizando lápis e, principalmente, aquarela” (2015, p.69). 

Existem mais de cem desenhos como esses arquivados no Museu Britânico, 

todos feitos em grafite e representando espécies vegetais. Pelo tamanho e pela 

característica do suporte (papel) ser semelhante em todos os exemplares, suponho 

que foram retirados do caderno de campo da artista e colados no álbum (Figuras 

15 e 16) – sem os devidos cuidados de boa conservação – no qual o museu arquiva 

a sua produção. 

Assim como os textos que acompanham as aquarelas estão sumindo, os 

desenhos em grafite também já denunciam a ação do tempo. Referente a esse 

processo, dispomos, na atualidade, de técnicas e meios de manutenção que têm o 

poder de retardar tais efeitos. Como veremos mais adiante, verifica-se também 

uma hierarquia no campo das imagens que posiciona a ilustração científica em um 

patamar inferior ao do que se considera uma obra de arte propriamente dita, no 

que tange ao valor dado aos objetos que circulam no mercado ou que alcançam o 

prestígio para serem exibidos em galerias, museus e outras instituições tidas como 

legitimadoras e/ou consagradoras da arte. 

 Metaforicamente, esses objetos parecem designados a outro tipo de 

apagamento: a indiferença e o esquecimento. Há quem passe por desenhos desse 

tipo e não questione nada ou até mesmo os despreze, justamente pela sensação de 

familiaridade acima referida.  Todavia, ao passo que existiram, e ainda existem, os 

artistas que se interessam e dão a ver uma vegetação que muitas vezes é esquecida 
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por nós, há aqueles espectadores que interrogam tais imagens, colocando-as em 

um lugar de experiência e, assim, estabelecendo relações que se distanciam do 

lugar comum. No contexto deste trabalho, me interesso por ser esse tipo de 

interlocutor. 

 

 

Figura 14. Maria GRAHAM (1785–1842) | Desenho botânico, c. 1824  
 Grafite sobre papel, aprox. 11 x 8 cm | Museu Britânico, Londres, Inglaterra 
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Figura 15. Arquivo de desenhos botânicos de Maria Graham | Registro de pesquisa, março de 2019 
Museu Britânico, Londres, Inglaterra  

 

 

Figura 16. Arquivo de desenhos botânicos de Maria Graham | Registro de pesquisa, março de 2019 
Museu Britânico, Londres, Inglaterra  
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Figura 17. Arquivo de desenhos botânicos de Maria Graham | Registro de pesquisa, março de 2019 
Museu Britânico, Londres, Inglaterra | Foto: Dionatan Magni 

   

Além das referidas aquarelas e grafites, a artista produziu uma série de 

representações de paisagens e panoramas – a maioria também arquivada no 

Museu Britânico – como é o caso de Árvore no bairro da Graça (Bahia) notável pelas 

parasitas (Figura 18), riscado por ela em outubro de 1821. Algumas de suas 

apreensões de paisagem foram transformadas em gravuras em metal e publicadas, 

aos tempos em que Graham vivia, em seu Diário de uma viagem ao Brasil, a 

exemplo de Vista do Corcovado (Figura 19). Ademais, encontram-se hoje 

disponíveis no sítio virtual do museu. Entretanto, mesmo contando com o fácil 

acesso através dessas mídias, esses trabalhos seguem pouco explorados em 

pesquisas acadêmicas. 
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Figura 18. Maria GRAHAM (1785–1842) | Árvore no bairro da Graça (Bahia) notável pelas 
parasitas, 1821 | Grafite sobre papel | Museu Britânico, Londres, Inglaterra 

 

Tais considerações vão ao encontro do que Luciana de Lima Martins 

sublinha na sua tese de Doutorado sobre os viajantes britânicos que estiveram no 

Brasil na primeira metade do século XIX, publicada em livro pela Editora Zahar, no 

ano de 2001. Para a pesquisadora, a produç~o de Maria Graham “[...] deixa 

entrever que há muita pesquisa a ser feita – se por um lado sua obra literária atraiu 

considerável escrutínio, pouca atenção foi dirigida à relação entre as palavras e as 

imagens em sua obra” (2001, p. 166).  

Quando observamos as obras de Graham, não é difícil notarmos que ela 

possuía conhecimentos apurados que a permitiram desenvolver tal atividade. Fato 

relacionado com sua formação bastante diversificada, uma vez que se dedicou aos 

estudos em história natural, botânica, geografia, história da arte, desenho e 

pintura. Ainda, no contexto dessa investigação, é importante mencionar que ela foi 

aluna de Alfred Delamotte (1775–1863) (SOUZA, 2017), um pintor e gravador 

inglês que destinou grande parte de sua carreira à concepção de paisagens. 

Portanto, entendo que a viajante britânica possuía prática nesse tipo de criação 

artística e que seu interesse pela apreensão da natureza já existia antes mesmo de 

se lançar em suas viagens. Dessa maneira, presumo que os estudos que mencionam 

a artista como amadora – citados na introdução deste trabalho – fazem isso apenas 
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focados na ideia de que ela não frequentou espaços acadêmicos formais. Essa 

circunstância antecipa a reflexão que proponho logo em seguida: os motivos que 

levaram essas abordagens a não considerar sua produção imagética a partir do seu 

viés estético. 

Para dar seguimento ao percurso investigativo, trago brevemente alguns 

episódios relacionados à atividade de Graham na América Latina, os quais 

demonstram certo reconhecimento que a artista conquistou à época entre seus 

pares. Começo relembrando que a coleção de desenhos botânicos feitos pela 

viajante inglesa, atualmente arquivada no Royal Botanic Gardens, Kew, surgiu a 

partir da encomenda do naturalista inglês William Hooker, um conceituado 

professor de botânica da Universidade de Glasgow que chegou a ser diretor da 

referida instituição, entre 1841 e 1865 (ZUBARAN, 2005). Além disso, é 

interessante mencionar que o volume I da Flora Brasiliensis23 traz a biografia de 

coletores de espécimes que serviram como base para os estudos taxonômicos 

desenvolvidos no século XIX. Dentre esses, “duas mulheres mereceram de Ignatz 

Urban certo destaque: Maria Graham e Therese Prinzessin von Bayern” (PEIXOTO; 

FILGUEIRAS, 2008, p. 993). Outra questão que gostaria de ressaltar aqui é que, 

embora a artista fosse uma seguidora dos postulados do naturalista alemão 

Alexander von Humboldt (conforme veremos mais adiante), ela não se furtou de 

contradizer algumas de suas notações, bem como reprovar o fato de Georg von 

Langsdorff (1774–1852)24 ter errado o nome de diversas plantas em sua atividade 

de catalogação botânica. Dessa forma, ao contestar personalidades como esses dois 

agraciados naturalistas, a viajante demonstrou sua erudição e evidenciou que suas 

observações poderiam fornecer meios para elaboração de novos conhecimentos 

(SOUZA, 2018). 

                                                             
23 Coletânea idealizada e primeiramente editada por Karl Philipp von Martius e, posteriormente, 
por August Wilhelm Eichler e Ignatz Urban, entre os anos 1840 e 1906. A obra apresenta o conjunto 
de espécies da flora brasileira até então conhecidas. São tratadas 22.767 espécies, das quais 5.689 
eram novas para as ciências. Além das descrições, foram incluídas 3.811 pranchas que ilustram 
características de 6.246 espécies (PEIXOTO; FILGUEIRAS, 2008, p.992). Para melhor descrição da 
obra e acesso às ilustrações digitalizadas, ver: http://florabrasiliensis.cria.org.br/ 
24 Georg von Langsdorff foi um médico e naturalista alemão que comandou a expedição científica 
que ficou reconhecida pelo seu nome. A Expedição Langsdorff percorreu durante os anos de 1822 a 
1829 o interior do Brasil, passando pelas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Rio de 
Janeiro e São Paulo. A empreitada contou com 39 pessoas ao todo. Entre elas, estavam o botânico 
Ludwig Riedel, o astrônomo Nestor Rubstov, o médico e zoólogo Cristian Hasse e os artistas Johan 
Moritz Rugendas, Aimé-Adrien Taunay e Hércule Florence (AMBRIZZI, 2008). 
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Figura 19. Maria GRAHAM (1785–1842) | Vista do Corcovado, s/d | Desenho, 20 x 15 cm  
 Gravura em metal de Edward Finden, 1824 | Museu Britânico, Londres, Inglaterra 
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Se começamos esta investigação destacando que a obra de Graham 

encontra-se esquecida e carece de estudos mais aprofundados, os fatos acima 

relatados, expressando certo reconhecimento alcançado pela artista, parecem 

incoerentes. Isto é, afirmar tal precariedade denota um hiato entre a notoriedade 

obtida pela viajante inglesa, nas primeiras décadas do século XIX, e o que 

observamos nas narrativas historiográficas da arte que chegaram à 

contemporaneidade.  

Diante disso, surge a problemática inicial desta pesquisa: quais os motivos 

que levaram à invisibilidade dos desenhos de Maria Graham como criações 

artísticas? Como é possível torná-las visíveis no campo da história, teoria e crítica 

de arte? De antemão, saliento que, ao trazer essas indagações para iniciar meu 

percurso investigativo, não almejo encontrar respostas definitivas. Apenas 

pretendo levantar, ainda que de forma concisa, alguns indícios que podem ser 

relacionados com o apagamento da produção imagética de Graham. Supondo, 

assim, que além de justificativas para o desenvolvimento deste estudo, essas 

hipóteses servirão como disparadores para movimentar a tessitura deste trabalho.   

Para tanto, lancei mão de pesquisas em outras áreas do conhecimento que 

se debruçaram sobre essa produção, bem como de reflexões motivadas pelo 

mesmo questionamento, mas focadas em outras artistas viajantes. Dentre essas, 

destaco o estudo de caso que o geógrafo John Dickenson desenvolveu sobre 

Marianne North,25 artista viajante inglesa que também esteve no Brasil, mas bem 

adiante de Graham, entre os anos de 1872 e 1873. Imbuído de um sentimento 

semelhante ao que relatei, quando percebe o esquecimento de muitas coleções de 

artistas que representaram a natureza – principalmente viajantes mulheres –, 

Dickenson recupera a produç~o de North, mencionando que ela é “[...] uma figura 

enigm|tica na ‘arte’ e na ‘ciência’ da Inglaterra vitoriana, e a maioria dos 

historiadores da arte e da ciência a veriam como marginal nos dois campos” (2000, 

p. 147).  

                                                             
25 Marianne North foi uma notável artista vitoriana que viajou pelo mundo a fim de satisfazer sua 
paixão por registrar a flora com seu pincel. Atualmente, o resultado dessas jornadas pode ser visto 
na Galeria Marianne North, no Royal Botanic Gardens, Kew, em Londres. Trata-se de um espaço 
dedicado à produção da artista, o qual expõe permanentemente as 832 pinturas feitas por ela 
durante 13 anos de viagens ao redor do mundo. Suas imagens também podem ser consultadas na 
galeria online disponível em: <http://www.kew.org/mng/gallery/index.html>.  
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Assim, ao passo que identifica esse enclausuramento disciplinar que acaba 

obliterando o trabalho da artista, o autor aprofunda sua investigação e 

disponibiliza informações que eu tomo de empréstimo e uso como bases 

referenciais para refletir sobre o esquecimento da obra de Graham. Quanto a isso, 

vale pontuar que estou ciente das diferenças de contexto existentes entre as 

épocas em que as duas artistas estiveram produzindo: Graham nas primeiras 

décadas do XIX e North na segunda metade do mesmo século. Contudo, tanto as 

semelhanças quanto as diferenças entre os cenários vivenciados por elas fornecem 

informações importantes para movimentar esta análise. 

Torna-se, então, pertinente recorrer à reflexão que Dickenson faz ao operar 

com os preceitos difundidos por Ann Shteir.26 Apoiado nessa referência basilar 

para estudos sobre a participação feminina na História Natural, o geógrafo sinaliza 

que entre os anos de 1830 e 1860, quando se iniciou o estabelecimento da botânica 

como ciência, ocorreu um processo de marginalização das mulheres. Nesse 

movimento, as tradições de observação e de campo dos naturalistas foram 

substituídas pela pesquisa e pelo laboratório, bem como “a profissionalizaç~o da 

bot}nica também significou sua masculinizaç~o” (SHTEIR apud DICKENSON, 2000, 

p.160). Dessa forma, ainda que 

a pintura de flores tivesse se tornado uma atividade respeitável e na 
moda para jovens senhoras, a partir do século dezoito e mesmo na 
“Idade de Ouro da arte bot}nica” do século dezenove, quando as 
mulheres vitorianas descobriram uma linguagem, uma ciência e uma 
atividade artística, para exprimir sua criatividade, engenho, habilidade e 
inteligência, continuaram a trabalhar obscuramente, “ignoradas ou 
denegridas pelos críticos”. (DICKENSON, 2000, p.156). 

 

Com base nisso, compreendemos que, assim como a produção de muitas 

artistas foi marginalizada ou esquecida nas grandes narrativas da História da Arte 

dominadas pelos homens, o trabalho das artistas botânicas também não escapou 

desse crivo.27 Conforme lemos nas palavras de Dickenson, as mulheres começaram 

                                                             
26 Ann Shteir é pesquisadora e professora de humanidades e estudos da mulher na York University, 
em Toronto, Canadá. Um dos seus principais estudos foi publicado em um livro intitulado 
Cultivating Women, Cultivating Science: Flora’s Daughters and Botany in England, 1760-1860 (1996). 
Nesse trabalho a autora explora as contribuições das mulheres no campo da botânica antes e depois 
da Era Vitoriana. Ela apresenta as transformações na forma como a produção dessas mulheres foi 
vista ao longo do período do recorte de sua investigação.  
27 É importante ressaltar que não vou aprofundar essa discussão pela perspectiva de gênero, tendo 
em vista que o limite espacial e temporal da pesquisa não tornaria possível o adensamento 
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a perder seu espaço na arte botânica em um período posterior à atividade de 

Graham na América do Sul. Todavia, acredito que a perspectiva desses autores 

instiga o delineamento de relações com o apagamento da obra da viajante 

britânica. Ora, se a produção dos homens foi responsável por marginalizar a das 

mulheres em anos posteriores, é sugestivo que a atividade das artistas que se 

dedicaram à apreensão da natureza em épocas anteriores a esse marco da 

profissionalização da arte botânica (1830) também tenha sido diminuída.  Mesmo 

que elas tivessem alcançado certo prestígio à época em que estiveram produzindo 

– como é o caso de Graham. Acredito que isso tenha acontecido com intuito de 

evidenciar o trabalho desenvolvido pelos homens, considerando que “uma 

perspectiva sexista parece persistir até hoje em discussões a respeito da qualidade 

da obra de mulheres na arte botânica. A obra masculina predomina em resenhas 

ilustradas do campo” (DICKENSON, 2000, p.156).  

Ainda, convém lembrar que foram poucas as mulheres que se aventuraram 

em viagens e expedições para desenvolver tal atividade em outros países ou 

continentes, considerando que essa prática era predominantemente masculina. 

Basta notar que a grande maioria dos relatos de viajantes europeus que estiveram 

no Brasil foi feito e publicado por homens. Estima-se que, dos aproximadamente 

150 relatos de viajantes no Brasil do séc. XIX, apenas cinco foram escritos por 

mulheres, na primeira metade do século (LEITE, 1989).  

Nessa perspectiva, inferimos que Graham foi privilegiada por ter viajado e 

produzido seus relatos e imagens em vários países. Porém, não podemos esquecer 

que ela não se deslocou sob contrato de uma expedição específica, como grande 

parte dos viajantes, ou até mesmo por conta própria. Embora tenha começado a 

viajar e produzir relatos de seus itinerários ainda jovem – quando embarcou em 

1807 para a Índia (SOUZA, 2018) –, suas jornadas foram realizadas na condição de 

acompanhante de um homem responsável. Além de ter ido à Índia junto com o pai, 

George Dundas, ela foi para Itália e veio para a América do Sul acompanhando seu 

                                                                                                                                                                                   
reflexivo que a questão solicita. Contudo, acredito que essas informações pontuais são relevantes 
para o levantamento de hipóteses sobre o esquecimento da obra de Graham. Dessa forma, deixo 
claro que os apontamentos apresentam-se como sugestões, ou seja, não trazem respostas 
definitivas.  
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primeiro marido, Thomas Graham. Ambos foram oficiais da marinha britânica. 

Logo, o que temos é uma artista e escritora ambiciosa que só conseguiu 

desenvolver suas atividades, pois aproveitou as únicas circunstâncias que a 

permitiram viajar: acompanhando homens em missões militares. Com isso, sugiro 

que o fato de ela não estar envolvida em nenhuma expedição científica ou artística 

legitimada – o que era reservado predominantemente aos homens – contribuiu 

para seu nome ser gradualmente esquecido, bem como sua produção ter ficado à 

margem da história da arte. 

Outra questão que vai ao encontro desse entendimento é a circunstância de 

Graham ter abandonado a criação de imagens, após seu segundo casamento. 

Novamente em solo britânico, ela se casou com o artista Augustus Callcott (1779– 

1844), e acabou se dedicando exclusivamente à escrita, desde livros infantis até de 

história da arte.  Ou seja, “o marido, pintor, cedeu-lhe o sobrenome pelo qual 

passou a ser conhecida como escritora na Inglaterra, Lady Callcott, celebrizada por 

seus livros infantis” (MONTEIRO, 2004, p.49, grifo meu). Como sabemos, n~o era 

incomum que mulheres artistas renunciassem a suas carreiras em prol de permitir 

maior ênfase à carreira de seus maridos. Eis aqui mais um indício, pois, talvez, a 

descontinuidade de sua atividade artística favoreceu o esquecimento de sua 

produção anterior. 

Diante do que foi exposto até aqui, pressupõe-se que o desinteresse pelas 

imagens de Graham está ligado a uma questão de gênero, marcada por um cenário 

crítico e historiográfico que permanece sexista e excludente ainda hoje. Todavia, 

quando focamos apenas em suas ilustrações com “car|ter científico”, existem 

outros fatores que podem estar relacionados ao seu esquecimento. Dickenson 

propõe que o pouco interesse dos historiadores da arte e da ciência por esse tipo 

de criação artística centra-se no fato de que “[...] a ‘arte bot}nica’ est| entre a arte e 

a botânica, e assim tem que satisfazer tanto ao gosto artístico quanto às normas 

científicas” (2000, p.157).   

Não podemos esquecer que o autor está se referindo ao trabalho de 

Marianne North, já que a problemática levantada nessa parte de sua análise centra-

se no fato das pinturas dessa artista serem acusadas de não atender aos padrões 

catalográficos convencionais da época. Isso ocorreu provavelmente porque North 
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realizou uma série de pinturas a óleo, nas quais ela colocava a espécie botânica 

retratada em uma cena idealizada e com aspecto romantizado, como podemos 

perceber em Flore-de-coral (Erythrina corallodendron) e papa-mosca-real 

(Muscivora swainsoni) (Figura 20). 

 

 

Figura 20.  Marianne NORTH (1830–1890) | Flore-de-coral (Erythrina corallodendron) e papa-
mosca-real (Muscivora swainsoni), 1872/3 | Óleo sobre tela, 44 x 35 cm 

Royal Botanic Gardens Kew, Londres, Inglaterra 
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Apesar de notar e denunciar a falta de estudos aprofundados sobre a 

poética dessa artista na história da arte, como geógrafo Dickenson deixa nítida a 

sua tendência em questionar a escassez de pesquisas que se debrucem sobre essas 

imagens a partir de um enfoque científico. Ou seja, existe uma diferença de 

abordagem quando o autor se refere aos apagamentos da obra de North em 

relação ao que estou sugerindo em relação ao trabalho de Graham. Questão ligada 

à tradicional distinção fundamentada por um prisma purista entre os campos em 

que as duas pesquisas se situam: a ciência e a arte.  

É justamente dessa heterogeneidade que surge o ponto a ser discutido: a 

produção de ambas possui uma natureza ambígua e, portanto, está situada em uma 

fronteira disciplinar. Enquanto as pinturas a óleo de North possuem um apelo 

romântico excessivo aos olhos dos cientistas, as aquarelas de Graham parecem não 

suscitar a curiosidade dos historiadores e críticos de arte por terem sido criadas 

com um propósito científico.  

Além de já termos percebido as diferenças de composição entre as 

aquarelas de Graham que vimos até aqui e a pintura de North exposta acima 

(Figura 20), talvez, cotejando imagens nas quais, aparentemente, essas duas 

artistas retrataram as mesmas espécies botânicas, possamos observar tal questão 

com maior clareza. Enquanto em Bignônia amarela e borboletas caixão-de-defunto 

(Papilio thoas) com uma vista de congonhas (Figura 21), North representa a 

espécie em composição com uma paisagem de fundo e uma borboleta (trazendo aí 

a noção de ecossistema), Graham dispõe a planta isolada no papel (Figura 22), 

seguindo rigidamente os já mencionados cânones científicos.28 

 

 

 

 

 
                                                             
28 Embora a maioria do conjunto de ilustrações feitas por Graham tenha obedecido aos cânones 
científicos da catalogação botânica, como veremos mais adiante, em alguns momentos ela fugiu 
desse estereótipo e, assim como North, criou composições nas quais a espécie aparece retratada em 
paisagens romantizadas, ainda que não tenha usado tinta a óleo para isso. 
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Figura 21. Marianne NORTH (1830–1890) | Bignônia amarela e borboletas caixão-de-defunto 
(Papilio thoas) com uma vista de congonhas, 1872/3 | Óleo sobre tela, 44 x 35 cm 

Royal Botanic Gardens Kew, Londres, Inglaterra 
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Figura 22. Maria GRAHAM (1785–1842) | Desenho botânico, c. 1825   
Grafite e aquarela sobre papel | Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Avançando nesse debate, os pesquisadores Ricardo Lourenço de Oliveira e 

Roberto Conduru29 salientam que: 

Devido ao espectro de complexidade plástica nas imagens científicas, 
quando se folheiam livros ilustrados ou se analisam reproduções de 
ilustrações científicas de animais e plantas separadas do seu contexto 
primário, natural ou original – ou seja, na publicação científica –, algumas 
delas podem ser consideradas artísticas, dependendo do ponto de vista 
do observador. Em outras reproduções, embora a beleza estética ou 
mesmo a “caligrafia” do autor sejam identificadas, sua finalidade clara é 
atender à ciência e não à arte (2004, p. 337). 

Assim, mesmo que haja um apelo estético nos objetos sobre os quais 

estamos falando – os desenhos botânicos de Graham –, seu objetivo primário foi 

atender { ciência e n~o { arte. Além disso, “h| opiniões bastante divergentes sobre 

considerar ou não a ilustração científica como arte. A maioria dos autores a 

considera uma imagem produzida de modo puramente artesanal, resultado do 

emprego de habilidades artísticas para a informação científica. Outros [...] 

classificam-na como arte utilit|ria” (OLIVEIRA; CONDURU, 2004, p. 372). Além 

disso,  

A dualidade da ciência naturalista, que colocou em oposição a pesquisa 
de campo e a pesquisa em laboratório, separou os viajantes 
expedicionários dos pesquisadores ou cientistas de gabinete. Os 
primeiros tinham por missão enfrentar o desconhecido e coletar dados e 
materiais, enquanto que os outros permaneciam em seus lugares de 
origem, recebendo as “encomendas” vindas de outros mundos e 
civilizações distantes, devendo organizá-las, categorizá-las e catalogá-las 
(GANZ, 2015, p. 23). 

 

Ou seja, fica claro que além dos desafios para retratar determinadas 

espécies, os desenhos dos artistas viajantes ainda passavam pelo crivo seletivo dos 

cientistas de gabinete – questão que, como tentei demonstrar acima, era dificultada 

quando se tratava de uma ilustradora mulher. Logo, a linha tênue e essencialista 

que tradicionalmente dividiu essas duas áreas do conhecimento pode ser apontada 

                                                             
29 Entre os vários trabalhos que encontrei sobre a problemática da relação entre arte e ilustração 
científica, considero importante destacar esse estudo feito por Ricardo Lourenço de Oliveira e 
Roberto Conduru: Nas frestas entre a ciência e a arte: uma série de ilustrações de babeiros do 
Instituto Oswaldo Cruz. Nele, a partir de uma série de desenhos científicos de barbeiros, julgada 
“errada” por cientistas e, por isso, abandonada h| mais de 70 anos, os autores discutem sobre 
aspectos relacionados à representação na produção artística. Abordam questões como: visão, 
interpretação e percepção desse tipo de imagem; a funcionalidade e a objetividade da ilustração 
científica; algumas distinções entre as características da ilustração em zoologia daquelas da 
cartografia e da botânica; a situação ambígua dessas ilustrações no campo da arte (CONDURU; 
OLIVEIRA, 2004). 
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como um dos motivos pelos quais a produção da artista viajante inglesa tenha sido 

esquecida e/ou negada pelos historiadores e críticos da arte. 

No entanto, quando adentramos mais especificamente no campo das artes, 

existe ainda outro aspecto a ser observado: o juízo de valor de alguns críticos. Seus 

julgamentos e comentários podem figurar de forma aguda ou até mesmo 

depreciativa e, por conseguinte, contribuir para a marginalização de determinadas 

concepções artísticas. Novamente acompanhando Dickenson, ainda que perceba 

que a crítica da arte se dedicou mais ao estudo do trabalho de North do que a 

história da ciência, ele faz outro apontamento importante: 

Não só era uma mulher pintando flores, como esses quadros não foram 
produzidos na respeitabilidade engendrada das naturezas-mortas de 
estúdio, mas no campo, a partir da natureza. Além disso, não fazem parte 
da arte convencional da cena inglesa ou mesmo do grande circuito 
europeu [...]. O mérito artístico de sua obra foi questionado. Wilfred 
Blunt, em sua revisão da arte botânica, é brutalmente ofensivo, 
referindo-se { “impress~o desagrad|vel” provocada pelos quadros 
permanentemente afetados de Marianne North. Sugere que os botânicos 
a consideram principalmente uma artista; mas os artistas dificilmente 
concordariam, pois sua pintura carece quase sempre de sensibilidade. 
Numa avaliação mais recente, Richard Mabey afirma que falta a sua obra 
maior habilidade (2000, p.149).30  

 

Quase como um contraponto às críticas colocadas acima, na elaboração do 

catálogo raisonné das imagens produzidas no Brasil por Marianne North,31 Julio 

Bandeira toma as pinturas dessa artista por outro ângulo, em um esforço que de 

alguma forma contorna o pouco interesse apontado por Dickenson. É interessante 

observar que, no texto introdutório do catálogo mencionado, o autor faz um 

brevíssimo cotejamento entre a produção de North e Graham, afirmando que a 

segunda “[...] foi incapaz de apreender a beleza da brenha emaranhada. Era, ao 

contrário, a vegetação européia [...] que lhe atraía. Os trópicos, para Graham, só se 

tornavam atraentes quando ajardinados à inglesa, ou desbastados em clareiras e 

prados” (2012, p. 31). Se observarmos de forma muito ligeira algumas gravuras e 

desenhos de Graham, talvez possamos dar razão ao autor, tendo em vista que, 

                                                             
30 Aqui o autor está se referindo às publicações The art of botanical illustration, de Wilfred Blunt, e 
The flowering of Kew, de Richard Mabey. 
31 O catálogo raissoné organizado por Julio Bandeira leva o título de A viagem ao Brasil de Marianne 
North (1872-1873). Sua primeira edição foi lançada em 2012, ou seja, 12 anos após a publicação do 
texto Marianne North: uma naturalista do século XIX no Brasil?, que tem nos servido como principal 
referência até aqui. 
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muitas vezes, a artista construiu sua cena a partir da vista de um jardim. 

Entretanto, me parece um olhar desatencioso demais para sustentar tal declaração 

– como pretendo demonstrar mais adiante ao analisar as paisagens apreendidas 

pela artista.  

Assim, pressuponho que o comentário de Bandeira segue uma lógica 

parecida ao que Dickenson aponta em relação aos críticos que depreciaram o 

trabalho de Marianne North. Todavia, nos estudos que realizei em momentos 

anteriores, ao cruzar as paisagens produzidas por Graham com seus escritos, já foi 

possível constatar o quanto é questionável a percepção desse autor. Observando 

seu julgamento com maior minúcia, passo a acreditar que Bandeira tenha 

reconhecido o potencial estético da produção de North e, no esforço de inscrevê-la 

na história da arte feita no Brasil, acabou estabelecendo um juízo de valor 

excludente ao trabalho de Graham, ainda que essa provavelmente não tenha sido 

sua intenção.  

Tal questão ficou ainda mais evidente quando entrei em contato com as 

imagens produzidas pela artista, nos acervos britânicos. A comparação do autor 

não me parece exitosa, pois não condiz com o que encontrei nesses arquivos, nem 

com os escritos do Diário de Graham, como podemos depreender no seguinte 

relato: “Passeei a cavalo [...] através de florestas selvagens, em que todos os 

esplendores da vida animal e vegetal do Brasil se exibem. A esplêndida plumagem 

dos pássaros [...], o tamanho e forma, cor e fragrância das flores e plantas que via 

na maior parte pela primeira vez, encantaram-nos” (GRAHAM, 1990, p.176, grifo 

meu). Ademais, a afirmação de Bandeira desconsidera as possibilidades narrativas 

que tais criações e seus processos constitutivos podem gerar no âmbito da história, 

teoria e crítica da arte. De certa forma, guardadas as devidas proporções, o que 

ocorre no arbítrio do autor é uma inversão do que estamos propondo em relação à 

obra de Graham: uma diminuição da sua camada estética, destinando-a apenas ao 

campo da História Natural ou da historiografia sobre o imperialismo britânico.   

Essa é uma visão que encontra aportes na narrativa elaborada pela 

historiadora Maria Angélica Zubaran, quando ela analisa as pranchas que 

constituem a apreensão da natureza feita por Graham. A partir disso, afirma que tal 

produç~o “[...] deve ser interpretada [...] à luz do imperialismo britânico do final do 
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século XVIII e início do século XIX, de forma a investigar o papel da História 

Natural na expans~o imperialista brit}nica” (2005, p.58, grifo meu). Sem deixar de 

reconhecer o contexto histórico e econômico mencionado pela autora, e de que 

seus interesses de pesquisa possuem finalidades outras, discordo da sua 

afirmação. Suas concepções possuem um tom taxativo, portanto, limitam as 

possibilidades de olhar para tais imagens, bem como não levam em consideração 

seu sentido estético. Essa “forma interpretativa” da produç~o de Graham intima 

que ela seja compreendida quase que sem um movimento criativo, como se fosse 

um documento que comprovasse uma verdade cristalizada. Ao antecipar um dever 

aos pesquisadores que forem se interessar por esse objeto, Zubaran marca, assim, 

uma fronteira e um caminho de investigação único que não permitiriam a 

produção de novos conhecimentos sobre eles.  

Nesse aspecto, a autora também desconsidera a possibilidade de que ali, 

entre o desenho e as palavras de Graham, possam ser criadas outras relações e 

produções de sentido que não as da expansão política e econômica. Mesmo que em 

alguns momentos a artista tenha se empenhado em registrar junto aos seus 

desenhos botânicos os usos de tais espécies (o que era comum à época), em outros 

ela deixa claro que não estava interessada apenas na valia comercial dos bens 

naturais aqui encontrados – questão que estará implícita na forma como observei o 

trabalho da artista ao longo da minha pesquisa.  

Com base no exposto até aqui, lembro da análise que Rafael Cardoso fez da 

aquarela Flor (Figura 23), de José dos Reis Carvalho (datas desconhecidas), 

publicada no livro A arte brasileira em 25 quadros [1790-1930]. Logo no início do 

texto, o autor comenta: 

A singela aquarela de uma flor, aqui reproduzida, pode parecer pouco 
digna de ombrear, lado a lado, com outras obras mais imponentes que 
ocupam as páginas deste livro. Contudo, não é ela que é pobre; é nossa 
compreensão da arte que ficou empobrecida. Ao longo dos últimos 
duzentos anos, passamos a priorizar uma concepção que reduz as artes 
praticamente à sensibilidade, ao gosto e à beleza. É claro que a arte trata 
também dessas questões; porém, ela abrange muito mais do que isso. Em 
um sentindo mais amplo, arte é uma forma de conhecimento do mundo. 
Por seu intermédio, é possível experimentar situações e vivências que 
nos seriam vedadas, por qualquer outro caminho (2008, p.29). 
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Figura 23. José dos Reis CARVALHO (datas desconhecidas) | Flor, sem data   
Aquarela sobre papel, 18x11 cm | Museu D. João VI, Rio de Janeiro, Brasil 

 

Por sua vez, as palavras de Cardoso estão conectadas ao que nos diz Cauê 

Alves: “[...] h| muita obra que n~o consegue nem por um segundo se descolar do 

seu próprio tempo e que já nasce morta, mas nada impede que um artista ou 

curador consiga ressuscitá-la tempos depois, mesmo que ela não pretenda ficar 

para posteridade” (2010, p. 52).  Pensando por essa perspectiva, questiono: as 

aquarelas de Graham não teriam nascido mortas no contexto da história, teoria e 

crítica da arte? Cabe a quem ressuscitá-las? E, como é possível fazer isso? Aqui, 

estendo o papel que Alves denota ao curador para o historiador e crítico da arte, ou 



[67] 
 

seja, acredito que esses agentes têm o papel de dar a esses trabalhos um sentido 

estético – não apenas a eles, mas faço essa sugestão com foco na esfera desta 

pesquisa.  

À vista disso, concordo com Thierry De Duve quando ele diz: “[...] mesmo 

quando analiso a arte por curiosidade intelectual, o despertar dessa curiosidade é, 

por si, estético. Para mim é mesmo a experiência estética, aquilo que mais valorizo, 

o que me faz seguir; é a sensação de que a obra contém conhecimento que 

desconheço” (2004, p.37). Logo, é assim que encarei a produç~o imagética de 

Graham ao longo de minha pesquisa: colocando-a em um terreno de 

experimentações, questionando as imagens, duvidando do que já se falou sobre ela 

e pensando-a em seus possíveis sentidos estéticos. 

 

1.1 Paisagens possíveis e paisagens políticas 

Para dar início ao movimento experimental com/entre as imagens, retomo a 

gravura Salta de água (Figura 24). Produzida a partir de um dos desenhos de 

Maria Graham durante sua estadia na América Latina, a paisagem em questão foi 

um dos fios condutores para os debates estabelecidos em meus estudos 

precedentes. Além disso, ela serviu como ponto de partida e deu título à mostra 

citada na introdução como um dos disparadores para continuidade de minha 

pesquisa e, consequentemente, para a escrita deste trabalho: Salta d’água: 

dimensões críticas da paisagem. Ao analisar essa imagem, sugeri que olhos ligeiros 

podem percebê-la apenas como um recorte exuberante da natureza, protagonizado 

por uma queda d’|gua, ilustrando um dos di|rios de viagem da artista. Acreditando 

que é assim que ela foi e é encarada por muitos, propus que olhássemos a cena 

dando maior atenção aos seus detalhes compositivos (HASSE, 2018). Tendo em 

vista o prosseguimento e o enfoque desta investigação, reitero o convite, pois tal 

reflexão é basilar para a forma como passei a encarar a apreensão da natureza feita 

pela artista viajante inglesa. 
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Figura 24. Maria GRAHAM (1785–1842) | Salta de água, 1824  
Gravura em metal de Edward Finden, 20 x 15 cm | Coleção particular 
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Diante da imagem, observamos que, entre morros, com a vegetação ficando 

escassa, deslocada à direita, surge a cascata do título. No canto inferior esquerdo, 

está uma pequena casa, quase imperceptível, tendo em vista que um arbusto 

desponta a sua frente em igual proporção de tamanho. Além disso, os aspectos 

naturais tomam conta da representação. Um elemento, porém, se faz 

incontornável: no primeiro plano, isolado, disposto em uma área descampada, há 

um tronco cortado e seco. As linhas que formam o curso de água se abrem e 

convergem para esse detalhe, o qual, por sua vez, contrasta com uma porção de 

vegetação densa, logo atrás. 

Uma vez que percebo as dualidades que compõem a imagem, passo a 

enxergá-la de outra forma, a qual se afasta da ideia de um recorte exuberante do 

meio ambiente natural. Ainda que a natureza esteja ali representada, ela não se 

mostra de forma suntuosa. A riqueza vegetal da paisagem surge contraposta com o 

princípio de sua destruição. Logo, começo a não mais considerar a queda de água, 

que dá título à obra, como protagonista da cena. Melhor dizendo, foco nas 

contradições da imagem, acentuadas pelas desaparições do meio natural, as quais 

– embora presentes em vários detalhes – est~o sintetizadas no “toco” que restou de 

uma árvore (HASSE, 2018). O que Graham nos concede, é uma imagem silenciosa, 

mas que ao mesmo tempo ecoa como um dispositivo para o espectador mais atento 

refletir sobre sua relação com a natureza. 

No momento em que me defrontei com esses detalhes da imagem, eles 

aguçaram minha curiosidade e deram início ao meu itinerário de pesquisa. 

Levando em conta que minhas inquietações não se esgotaram nos estudos que já 

realizei com foco nas obras da artista, elas seguem movimentando a exploração 

que aqui apresento: existe, nestas imagens, um iminente tom de denúncia, de 

crítica, em relação à devastação do meio ambiente natural? Graham teria 

sinalizado, já nas primeiras décadas do século XIX, a destruição das florestas da 

América do Sul? De que forma?32 

                                                             
32 É importante deixar claro que algumas ideias apresentadas nesta parte do capítulo foram 
retomadas do meu próprio Trabalho de Conclusão de Curso no Bacharelado em História da Arte 
(UFRGS), o qual foi defendido em janeiro de 2018 e também contou com a orientação do Prof. Dr. 
Eduardo Veras. Foi necessário revisitar tal pesquisa e trazer informações que lá foram esboçadas, 
pois, como mencionei, esta dissertação surge como uma continuidade dos meus estudos acerca do 
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No presente trabalho, meu intento não é desdobrar uma discussão acerca 

do conceito de paisagem e seu emprego ao longo da historiografia da arte. Todavia, 

acredito que no momento em que um pesquisador se debruça sobre um objeto 

caracterizando-o como paisagem, é necessário deixar claro sob qual perspectiva 

faz isso. Ao rastrear estudos sobre esse tema tendo como recorte o período em que 

Graham esteve no Brasil, percebe-se que grande parte deles está associada com 

uma agenda modernista, na qual Kenneth Clark33 desponta como um dos principais 

expoentes. Ele analisa essa produção com uma grande preocupação formalista e 

estruturalista, criando certos padrões de generalização dentro de uma visão linear 

e progressiva da História da Arte. Para ele, as pinturas de paisagem teriam 

progredido ao longo do tempo através de escolas (MITCHELL apud VIEIRA, 2006, 

p. 8). Além disso, muitos autores seguem filiados aos postulados de Clark. É o caso 

de José Augusto Avancini, que sugere uma vinculação entre as apreensões de 

paisagens feitas no Brasil, durante o século XIX e início do XX, com a busca de uma 

identidade nacional (2012, p. 13). Essa abordagem também permeia as análises 

que Maria Angélica Zubaran faz da produção paisagística de Graham, quando 

afirma que: 

[...] as representações textuais e iconográficas da viajante Maria Graham 
sobre a natureza brasileira assumem o papel de porta de entrada aos 
Brasis imaginários oitocentistas, contribuindo com uma estrutura de 
signos e símbolos de referências para a construção de identidades para 
europeus e não-europeus (2005, p. 58). 

 

Sem deixar de reconhecer a importância que esse debate ocupou em 

determinado momento da historiografia da arte, tomo distanciamento de tais 

assertivas, pois, crescentemente, os estudos acadêmicos têm procurado diluir as 

fronteiras que demarcam e se fecham dentro de uma identidade, os quais denotam 

uma ideia de pertencimento e, consequentemente, acabam excluindo o que estaria 

de fora desse limite.  Minha tendência é, antes, acreditar que as pesquisas que 

focam em paisagens, mesmo as apreendidas em épocas passadas, podem levar em 

conta um panorama ampliado, como propõe Anne Cauquelin (2007, p.8) e 

construir narrativas outras, enriquecendo um campo aparentemente em crise. 

                                                                                                                                                                                   
mesmo objeto. Dessa forma, a intenção é mostrar as origens das minhas questões de pesquisa, bem 
como contribuir para o entendimento dos desdobramentos aqui explanados. 
33Kenneth Clark foi um prestigiado historiador da arte britânico. Um dos seus esforços de pesquisa 
mais conhecidos foi o que resultou no livro Paisagem na arte (1949). 
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Dito isso, reitero que aposto em abordagens que partem de diferentes 

olhares, atribuindo novas camadas de sentindo aos objetos analisados, evitando, 

dessa forma, a tomada das obras de arte como documentos dotados de uma 

verdade absoluta, dos quais seria possível extrair fatos históricos únicos. Essa 

posição permite desvincular as paisagens produzidas pelos artistas viajantes de 

sua tradicional associação ao conceito de pitoresco. Essa ideia vai ao encontro do 

alerta feito por Claudia Valladão de Mattos, quando diz que:  

[...] ele é um conceito [o de artistas viajantes] que impede a compreensão 
da diversidade da produção desses artistas (e não artistas) e funciona 
antes como uma forma de resistência ao projeto de construção de uma 
história da arte global, isenta dos preconceitos que acompanharam o 
surgimento e desenvolvimento da disciplina desde o século XIX [...]. 
Notamos uma tendência marcante a contrapor o “olhar estrangeiro” do 
viajante ao “nosso olhar”, revelando claramente que por tr|s do interesse 
pela produção dos viajantes encontra-se um desejo de construir uma 
identidade “nossa” em oposiç~o { identidade “deles” (MATTOS, 2008. p. 
286). 

 

Como já sinalizei, me afasto da abordagem criticada pela autora e procuro 

pensar esse objeto por outro viés, pois compreendo que “[...] as paisagens do ‘Novo 

Mundo’ oferecem um repertório capaz de reinventar as experiências, crenças, 

espectros e fantasmas dos exploradores e colonizadores” (LINKE, 2014, p. 810). 

Por conseguinte, o que procurei desenvolver ao longo desta pesquisa se aproxima 

das ideias de Mattos, ou seja, arrisco em novas narrativas acerca da produção da 

artista viajante Maria Graham, as quais diluem fronteiras e se despem de 

preconceitos instaurados na História da Arte. Vale pontuar que, dito isso, não estou 

aventando que pesquisas que adotem uma abordagem mais tradicional estejam 

equivocadas.  

 Seguindo nesse viés, concordo com Javier Maderuelo, quando ele diz que 

paisagem “[...] n~o é apenas um lugar físico, mas o conjunto de uma série de ideias, 

sensações e sentimentos que elaboramos a partir do lugar e seus elementos 

constituintes” (2013, p. 38). Soma-se a isso o deslocamento que Malcolm Andrews 

traz frente a abordagem da paisagem por Clark, incluindo o espectador no 

processo de “significaç~o” da paisagem, pois ele afirma que ela “[...] n~o é mais a 

obra de arte, seja o suporte, seja a representação pictórica; mas o processo 

perceptivo que se opera no olhar. Não é a mão que pinta, mas o olho que seleciona, 
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enquadra, foca e edita” (apud VIEIRA, 2006, p.9). Considero que o olho e a 

percepção podem ser sim do artista diante da cena, mas também podem ser do 

espectador ou de quem, como eu, se dedica ao estudo desses objetos. Defronte 

deles, somos captados e envolvidos de alguma forma, a qual nem sempre será a 

mesma do artista, pois “[...] n~o existe paisagem sem interpretaç~o e essa é sempre 

subjetiva” (MADERUELO, 2013, p.35).34 

 Logo, o que apresento nesta parte do trabalho é a forma como determinadas 

paisagens foram percebidas e analisadas por mim, bem como os tensionamentos 

entre elas e as questões que têm me afetado. Nesse sentido, minhas vivências me 

levam a pensar nas obras dentro de um viés político, relacionado com posições 

críticas à nossa relação com a natureza. Tendo em vista que vivemos em um 

mundo marcado pela destruição, na qual espécies animais e vegetais desaparecem 

constantemente, vítimas da extinção. Derivadas da acentuada mudança climática e 

de outras interferências, catástrofes ocorrem a todo o momento. Mesmo que eu 

parta de uma ideia subjetiva, não significa que tal abordagem não seja embasada 

em esforços de pesquisa e aportes teóricos que me ajudam a compreender as 

inquietações surgidas a partir do próprio objeto.  

As dualidades que ressalto em Salta de água não estão presentes apenas na 

produção imagética da artista viajante inglesa. Em Notícia do Brasil: fragmentos da 

Mata Atlântica no século XIX – um relato de Maria Graham, Rosa Cristina Monteiro 

analisa o Escorço biográfico de Dom Pedro I, com uma notícia do Brasil e do Rio de 

Janeiro em seu tempo, escrito por Graham em 1834, quando já havia retornado à 

Inglaterra. Nesse processo, a autora identifica várias ambiguidades nos relatos da 

viajante inglesa, a ponto de caracterizá-la como “a sempre ambígua figura de Maria 

Graham” (2004, p. 72). Mesmo que nesse estudo o objeto de an|lise de Monteiro 

seja o texto supracitado, em vários momentos do artigo ela realiza cotejamentos 

entre os relatos escritos e as imagens feitas pela artista.  Entre os contrastes 

apontados pela autora está justamente o modo como Graham observa a natureza: 

Ao apresentar os vegetais e suas propriedades ela [Graham] explicita o 
alcance de seus interesses para além do imediatismo pragmático que 

                                                             
34É importante deixar claro, que aqui, as paisagens têm como foco, principalmente, a apreensão do 
meio natural, o que não significa que os conceitos utilizados se reduzam a esta forma de apreender 
e se relacionar com a paisagem. 
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traduz toda a realidade em fator de cálculo para um programa de 
administração das utilidades [...]. Seu trabalho também neste caso tem 
duas faces, porque apesar das descrições não conterem exclusivamente 
uma perspectiva de avaliação da expansão capitalista no Novo Mundo, 
não deixam de sublinhar várias vezes este aspecto e são notáveis as 
passagens em que aparecem os “sonhos industriais” (2004, p. 69). 

 

Nesse trecho, a pesquisadora não se refere às paisagens apreendidas pela 

viajante, mas aos desenhos botânicos e às anotações acerca das espécies retratadas 

com objetivo inicial de atender a uma demanda científica. Todavia, as percepções 

de Monteiro podem ser desdobradas e aplicadas também ao modo como estou 

observando a imagem em foco aqui neste debate. Dito isso, ao mesmo tempo em 

que os apontamentos da autora sugerem o envolvimento de Graham com uma 

noção de expansão imperialista britânica também mostram que em determinados 

momentos a artista esboça um movimento contrário a tal pensamento, uma visão 

que se afasta do ângulo puramente exploratório e mercantilista.  

Assim, quando, junto com Monteiro, destacamos a ambivalência que 

Graham deixa transparecer, realçamos que a artista, mesmo de forma não 

intencional, foi profícua em se mostrar misteriosa e nos deixar dúvidas que podem 

acionar muitos empreendimentos de pesquisa. Mas, aqui, sublinho pelo menos dois 

caminhos possíveis para movimentar e respaldar as análises de suas produções – 

quando digo isso, não estou fechando outras possibilidades de olhar, mas fazendo 

um comentário com base nas dualidades inferidas pela autora, no trecho 

supracitado. A primeira opção foca na relação da viajante britânica com a natureza 

a partir de uma lógica puramente científico-catalográfica e/ou imperialista. A 

segunda contingência se aproxima de um ideário ambientalista de conservação do 

meio natural. Essa perspectiva é notoriamente menos óbvia que a primeira, tendo 

em vista “algumas referências objetivas: ela [Graham] é inglesa, de classe alta, e 

veio para o Brasil acompanhando seu marido, personagem absolutamente 

comprometido com a participação inglesa nos movimentos de independência das 

colônias” (MONTEIRO, 2004, p.62). Dito de outra forma, ao apontar essas 

ambiguidades nos escritos de Graham, a autora também deixa entrever a 

multiplicidade de aspectos que podem ter atravessado a produção imagética da 

artista viajante. Então, se a própria artista era ambígua em suas concepções acerca 



[74] 
 

dos usos da natureza, como podemos fixar e ditar como sua obra deve ser 

interpretada, conforme determina Zubaran e sugere Bandeira? 

Em esforços de pesquisa semelhantes aos que estou propondo, Maria de 

Fátima Medeiros de Souza também percebeu a carência de estudos acerca da 

produção imagética de Maria Graham sob um viés estético.  Realizou, assim, uma 

exaustiva investigação acerca desse objeto no âmbito do seu Doutorado em Teoria 

e História da Arte.35 Segundo a pesquisadora, o objetivo de sua investigação é 

demonstrar que a obra dessa artista “[...] é relevante como parte significativa da 

documentação produzida pelos artistas viajantes [...]. Além disso, estudar a 

produção de Graham pode contribuir com a difusão de pesquisas sobre o papel 

feminino na produção da documentação científica no século XIX” (2017, p. 1795, 

grifo meu). Ou seja, o enfoque da pesquisa de Souza está centrado na abordagem 

de tais imagens como documentos históricos, bem como a partir da interação entre 

arte e ciência, avaliando a contribuição dos desenhos botânicos da artista para a 

História Natural. Em outros termos, ainda que sua análise observe essas imagens 

também pelo seu viés estético, ela está aliada aos estudos que atam a produção de 

Graham ao contexto imperialista britânico e à catalogação botânica.36 

Entretanto, como já vinha mencionando, mesmo que de forma tênue e 

muitas vezes ambígua, em seus escritos, a artista britânica nos dá outras pistas 

sobre as percepções que guardava em relação à natureza, demonstrando algumas 

preocupações com sua conservação. Vários desses indícios estão esboçados em 

passagens do Escorço biográfico de Dom Pedro I, os quais Monteiro muito bem 

sintetiza: 

                                                             
35 Maria de Fátima de Medeiros Souza defendeu recentemente (final de 2020) a tese de Doutorado 
intitulada Viajar, observar e registrar: coleção e circulação da produção visual de Maria Graham, pelo 
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Assim como em minha 
pesquisa, o foco do estudo de Souza foram as imagens produzidas pela viajante britânica, 
observando-as a partir do campo da História da Arte. Aqui, é importante ressaltar que embora eu 
tenha conhecimento da existência dessa pesquisa, sua tese ainda não foi publicada no repositório 
acadêmico da UnB. Todavia, como referência busquei os artigos já publicados pela pesquisadora. 
Foi a partir da análise desses textos que percebi que, embora nosso objeto seja o mesmo, nossas 
investigações tomam rumos bastante distintos. 
36 Ressalto novamente: quando aponto aqui os estudos que têm como base essa matriz de 
pensamento, não estou colocando em xeque a validade dessas abordagens, nem mesmo quando elas 
são feitas no contexto da História da Arte, como é o caso de Souza. A crítica que fiz em relação aos 
postulados de Zubaran e Bandeira estão relacionadas com o tom taxativo e até mesmo depreciativo 
(no caso dele) de suas posições, limitando as possibilidades de abordagem das imagens de Graham. 
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[...] o subtema que torna o Escorço especialmente atraente é o 
naturalismo: descrições de paisagens, observações botânicas, 
apresentações de cadeias ecossistêmicas e comentários sobre impactos 
socioambientais dos modos de produção agrícola encontrados no 
interior do Rio de Janeiro, constituem fortes elementos diferenciais desta 
obra (2004, p. 55). 

 

 É nesse ponto que minha movimentação de pesquisa se diferencia da 

proposta investigativa de Souza. Ela observa o trabalho de Graham seguindo a 

linha de abordagem mais tradicional acima referida, mas não trabalha a partir de 

suas dimensões político-ambientais. Talvez por essas questões críticas não 

estarem tão explícitas em suas imagens e serem mais sutis em seus relatos 

escritos. Nesse sentido, acredito que a distinção entre as percepções frente à obra 

da artista viajante britânica também esteja ligada às nossas escolhas 

metodológicas enquanto historiadores da arte. Ou seja, ao apostar em outra 

metodologia em suas análises, Souza acaba demonstrando que confia em uma 

construção narrativa enquadrada em um modus operandi mais convencional da 

História da Arte. Sobre isso, a pesquisadora salienta:  

Uma das possíveis leituras da obra de arte considera que o contexto de 
produção da imagem é importante para a sua descrição e interpretação 
[...]. Por isso, a metodologia usada neste estudo partilha dos 
pressupostos da “descriç~o crítica” de Baxandall (2006), procedimento 
em que o objeto histórico e a obra de arte são tratados a partir das 
circunstâncias que envolveram sua produção [...]. Essa abordagem é 
relevante para o estudo da obra de Maria Graham, uma vez que o 
contexto e a finalidade podem ter influenciado a produção imagética e 
científica dessa viajante (2017, p. 1786). 

 

1.2 Assumindo o anacronismo 

Ao longo de minha exploração inicial, surgiram algumas inquietações por 

parte de outros colegas pesquisadores do campo da arte. Frequentemente fui 

interpelado pela seguinte indagação: o problema que você levanta, a partir da obra 

de Graham, observando-a a partir de um caráter crítico-ambiental, foi intencional 

por parte da artista ao produzir determinadas imagens? Acredito que esse 

desconforto está relacionado justamente com a diferença da abordagem adotada, a 

qual se distancia da utilizada por Souza. Posto que, como venho afirmando, não 

tomo essas imagens como um documento histórico que contém uma veracidade 

exclusiva, mas observo as soluções e os tratamentos dados pela artista, algumas 
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vezes confrontando-os com seus relatos escritos ou questões que possam ter 

atravessado sua poética, sem atá-las à ideia de intencionalidade. Reflito a partir da 

forma como elas chegam e são percebidas por mim na contemporaneidade, bem 

como as relações que estabeleço a partir disso.  

Ainda, mesmo que Monteiro tenha sinalizado a presença de comentários de 

Graham sobre impactos socioambientais em sua obra escrita, a artista não deixou 

registros afirmando a intencionalidade em produzir imagens com esse intuito. 

Logo, fica claro que, ao analisar a produção da artista viajante sob esse viés, estou 

empregando um esforço de caráter anacrônico, conforme as proposições 

defendidas por Daniel Arasse e pela metodologia sugerida por Georges Didi-

Huberman. De acordo com Arasse, esse anacronismo: 

tende a ser mais esclarecedor em relação ao intérprete do que ao objeto 
interpretado. Não obstante, como acabarias por compreender, esse 
anacronismo é algo de inevitável, mesmo para os historiadores. Jamais 
poderemos reconstituir “o olhar do Quattrocento”, como se diz no título 
[L’CEil du Quattrocento] (mal) traduzido de um livro de Baxandall [...]. 
Hoje, em vez de tentares em vão fugir do anacronismo como da peste, 
acreditas que, quando possível, mais vale controlá-lo para o fazer 
frutificar (2014, p.90, grifo meu). 
 

O raciocínio do autor indica tanto a forma como percebo os objetos da 

pesquisa quanto a abordagem por meio da qual os investigo. O que quero dizer é 

que, assim como Arasse aponta a impossibilidade de reconstituir o Quattrocento, 

não acredito na possibilidade de suprimir as experiências vividas na 

contemporaneidade para alcançar a reconstituição do contexto exato das 

primeiras décadas do século XIX, conforme a sugestão ofertada por Baxandall e 

aderida por Souza como estratégia metodológica. Dessa forma, antes de seu 

contexto e motivações de produção, a abordagem que emprego pode dizer mais 

sobre o modo como os objetos que estudo me atravessam, a partir de inquietações 

contemporâneas.  

Ao assumir essa postura investigativa, não estou refutando totalmente o 

contexto do período de produção de Graham na tessitura desta dissertação. De 

forma alguma. O que quero dizer é que as questões que movimentam minha 

pesquisa partem da observação atenta e minuciosa das próprias imagens, pois 

acredito que elas podem nos trazer mais ideias do que as narrativas históricas já 
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dadas e cristalizadas nos contam e, por conseguinte, possibilitar a elaboração de 

saberes outros.  Assumir o anacronismo não significa em absoluto menosprezar os 

cenários e as circunstâncias de cada época. 

Diante disso, lanço mão das propostas de Mitchell que, no livro Landscape 

and power, intenta “[...] transformar a paisagem de um nome em um verbo” (2002, 

p. 1), trazendo a ideia de que “toda pintura de paisagem pode ser lida em uma 

chave política” (MATTOS, 2012, p. 1579). Embora, o autor se refira {s pinturas de 

paisagem, penso que tal abordagem pode ser estendida a qualquer meio ou 

linguagem artística que seja focada na apreensão do meio ambiente, como é o caso 

dos desenhos de Graham e das gravuras feitas a partir deles (HASSE, 2018). Essa 

intuição se assemelha à observação de Anne Cauquelin, pois também percebo que 

“muito mais que um ‘rótulo’ estético, a paisagem confere uma unidade de visão às 

diversas facetas da política ambiental” (2007, p.10).  

Mattos se alia aos preceitos de Mitchell e analisa obras de artistas viajantes, 

como Nicolas Antoine Taunay (1755–1830) e seu filho Félix-Émile Taunay (1795–

1891),37 observando-as “[...] como espaço de visualizaç~o de debates sobre a 

ocupaç~o do solo e exploraç~o dos recursos naturais” (MATTOS, 2012, p. 1581), 

afirmando que o último: 

[...] passa a usar o gênero da paisagem para apresentar e problematizar 
questões que ele considerava de grande relevância para o país. Dentre 
essas questões encontrava-se a preocupação com a preservação do 
patrimônio natural do Brasil, que estava também sendo largamente 
debatida nos círculos do IHGB à época. Dois quadros de Taunay são 
especialmente importantes nesse contexto: Vista da Mãe D’água e Vista 
de um mato virgem que se está reduzindo a carvão (MATTOS, 2012, p. 
1580-1581). 

 

Com essas palavras a autora afirma a intenção do artista em problematizar 

questões ecológico-ambientais em algumas de suas pinturas. Ela infere isso 

baseada nos debates acerca da prática do desmatamento e alterações climáticas 

que já estavam sendo realizados no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

fundado em 21 de outubro de 1838 (MATTOS, 2012, p. 1583). Todavia, a hipótese 

                                                             
37 Elaine Dias empenhou-se em uma pesquisa extensa sobre o artista Félix-Émile Taunay, 
resultando no livro Paisagem e academia: Félix-Émile Taunay e o Brasil (1824-1851). Além de ser 
uma biografia intelectual do artista, a obra é referência importante para quem se dedica ao estudo 
da pintura de paisagem no Brasil do século XIX, bem como seu contexto dentro da academia 
Imperial de Belas Artes. 



[78] 
 

que venho levantando em meus estudos é de que determinadas paisagens 

apreendidas por Graham, décadas antes de Taunay estar produzindo aqui no 

Brasil, já suscitavam questões crítico-ambientais (HASSE, 2018). Ou seja, ainda que 

a abordagem de Mattos acerca da produção dos artistas viajantes seja referência 

elementar da minha pesquisa, a partir do que proponho neste trabalho, sugiro uma 

atualização no debate iniciado pela pesquisadora. 

Além disso, como mencionei acima, mesmo em uma abordagem 

assumidamente anacrônica, que olha desde a contemporaneidade para um objeto 

construído em época e contexto diferentes, não quer dizer que não se busque 

aportes nas fissuras do tempo, para, por ventura, encontrar questões que possam 

ter atravessado a poética da artista. Logo, em um primeiro momento, é necessário 

assinalar a aproximação da apreensão da paisagem no século XIX com uma ideia de 

romantismo. Como ficou claro, não pretendo, com essa pesquisa, analisar os 

objetos a partir de categorias estéticas canonizadas na História da Arte. Entretanto, 

sob a ótica romântica, o anseio pelo reencontro com a natureza se faz importante 

para o desenvolvimento do debate. Tendo em vista que a paisagem passa a ter esse 

elemento como plano principal, ou seja, ela: 

[...] só passou a existir a partir do momento em que a humanidade se viu 
fora da natureza. A paisagem tornou-se o meio pelo qual acessamos a 
natureza, de uma maneira estetizada, permeada pela emoção artística, 
ganhando grande importância dentro do campo das artes visuais. A 
partir disso, é possível também tecer uma relação entre o pensamento 
romântico e o pensamento ecológico, já que este último sente os ecos da 
perda e da nostalgia de um ambiente ancestral (FAVERO; PEREIRA, 
2014, p. 108). 

 

Destaca-se, assim, que a produção paisagística assume a sensibilidade e a 

subjetividade do artista. Afastando-se de uma ideia de cópia fiel da natureza, as 

idealizações passam a fazer parte da apreensão da paisagem. De modo que, os 

autores sugerem a relação desse pensamento romântico, frente à apreensão da 

paisagem, com o sentido que nos move: um viés ecológico. 

Ainda no esforço de observar o contexto e o período de produção das obras 

de Graham, é fundamental mencionar alguns preceitos do estudo feito por José 

Augusto P|dua. O historiador recupera “a existência de uma reflex~o profunda e 

consistente sobre o problema da destruição do ambiente natural por parte de 
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pensadores que atuaram no país entre 1786 e 1888, muito antes do que 

convencionalmente se imagina como sendo o momento de origem desse tipo de 

debate” (2004, p. 64). Em sua abordagem, ele enfatiza o forte componente de 

crítica ambiental presente nos escritos de José Bonifácio, que, na Representação à 

Assembléia Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura, de 

1823, frisa:  

Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do 
machado destruidor da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e 
encostas vão se escalvando diariamente, e com o andar do tempo 
faltarão as chuvas fecundantes que favorecem a vegetação e alimentam 
nossas fontes e rios [...]. Virá então este dia (dia terrível e fatal), em que a 
ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos 
(BONIFÁCIO apud PÁDUA, 2004, p 6-9). 

 

 Bonifácio também criticava a prática da agricultura no Brasil, tendo em 

vista que a forma como essa atividade estava sendo desenvolvida agredia 

demasiadamente o meio natural. Assim, em um discurso sobre a necessidade de 

implementar uma academia agrícola aqui no país que focasse em técnicas menos 

nocivas à natureza (MORAES, 2014, p.133), ele assevera: 

Como pois, se atreve o homem a destruir em um momento e sem 
reflexão, a obra que a natureza formou em séculos, dirigida pelo melhor 
conselho? Quem o autorizou para renunciar a tantos e tão importantes 
benefícios? A Ignorância, sem dúvida [...]. Destruir matos virgens, nos 
quais a natureza nos ofertou com mão pródiga as melhores e mais 
preciosas madeiras do mundo, além de muitos outros frutos dignos de 
particular estimação, e sem causa, como até agora se tem praticado no 
Brasil, é extravagância insofrível, crime horrendo e grande insulto feito à 
mesma natureza (SILVA apud MORAES, 2014, p. 133). 

 

 José Bonifácio de Andrada e Silva foi um importante líder político, 

naturalista e poeta brasileiro que atuou como ministro de negócios estrangeiros de 

1822 a 1823. Questão que nos interessa, considerando que foi a partir dessa 

posição diplomática que Graham se aproximou dele. A viajante britânica deixa 

nítido que firmou estreita relação com Bonifácio, quando comenta que na ocasião 

de sua viagem { Inglaterra: “[...] a família de José Bonif|cio despediu-se 

delicadamente de mim e manifestou o desejo que encurtasse minha estadia na 

Inglaterra para seis meses em vez de doze” (GRAHAM, 1940, p. 95). Ademais, ela 

era uma entusiasta das ideias propagadas por ele, afirmando que suas avaliações 

políticas (dela, Graham) coincidiam inteiramente com a dos irmãos Andrada 
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(MONTEIRO, 2004, P. 52), bem como ocupava-se com a leitura dos textos que ele 

publicava no Diário da Assembleia:  

[...] José Bonifácio era um homem de raro talento [...]. Havia estudado 
todas as ciências que imaginou poderiam ser vantajosas aos interesses 
locais [...]. O Ministério dos Andradas parecia ser tão justo e sábio que 
ninguém duvidava de sua longa permanência e de que ele obteria para o 
Brasil uma Constituição que tornaria a Independência do Brasil uma 
bênção [...], abolindo não somente o comércio dos escravos como a 
própria escravidão. De minha parte fui obrigada a me satisfazer com a 
leitura dos relatórios, tais como foram publicados no Diário da 
Assembléia” (GRAHAM, 1940, p. 84-89).  

 

Diante da manifestação de Graham, não temos dúvidas de que ela mantinha 

contato com as ideias de Bonifácio. Logo, é sugestivo que a artista compactuava 

também com os ideários ambientalistas propagados pelo ministro, os quais, por 

sua vez, podem ter permeado a poética da viajante, mesmo que de forma não 

proposital. Nesse sentido, soma-se ao nosso interesse, as percepções que ela 

guardava em relação à interferência do homem na natureza. Conforme ressalta 

Monteiro (2004), um exemplo dessa postura crítica está no seguinte trecho do 

Escorço, quando Graham comenta a prática agrícola no Brasil oitocentista: 

[...] os vales intermediários foram abertos para cultura do açúcar, tabaco, 
milho, etc., mas logo que a vasta produção do solo virgem começa a 
diminuir, a terra é abandonada e, numa só estação, se torna 
completamente coberta de arbustos selvagens e pequenas árvores, de 
modo que até agora a capitania de Campos apresenta um espetáculo de 
permanentes inícios, sem nenhum progresso visível em agricultura 
(GRAHAM, 1938, p.150). 

 

Em outras passagens, a britânica também tece comentários críticos em 

relação à atividade rudimentar da apicultura (MONTEIRO, 2004), evidenciando um 

nítido incômodo com a prática da derrubada de árvores: 

É corrente entre os fazendeiros, quando descobrem uma colméia natural, 
num buraco de árvore, serrar a árvore toda, acima e abaixo dos buracos 
e levar para casa a parte habitada. Vi mais de uma dúzia desses troncos 
colocados num telheiro [...] e disseram-me que há um meio de obter mel 
sem destruir as abelhas, mas não tive oportunidade de ver esse processo 
(GRAHAM, 1938, p.154-154). 

 

Tais comentários contribuem para a sugestão de que as concepções da 

artista britânica em relação ao meio ambiente e sua devastação combinavam com 

as de José Bonifácio. As perspectivas também vão ao encontro do que apontei em 
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relação à Salta de água (Figura 24). Em suas reflexões, Bonifácio menciona a força 

impiedosa do fogo e do machado sobre as matas. Violência que também está em 

destaque no primeiro plano da gravura de Graham: a árvore cortada teria sido 

vítima do machado que ele enfatiza? Ou até mesmo da prática rústica da apicultura 

criticada pela artista? Além disso, conforme sugeri observando as minúcias da 

imagem, a devastação da natureza, na gravura de Graham, é acentuada pelos 

contrastes entre a exuberância e a destruição. O emprego dessa solução por parte 

da artista assume um papel importante no debate aqui empreendido. 

 Resoluções similares são percebidas e trabalhadas por Mattos quando 

explora a pintura de Félix-Émile Taunay, Vista de um mato virgem que se está 

reduzindo a carvão (Figura 25). Ela observa que Taunay mostra diretamente os 

malefícios da atividade extrativa e da agricultura, pois vemos a mata sendo 

derrubada (2012, p.1583). Questões que contribuem para a investida que a autora 

sugere e à qual aqui aderimos: analisar a apreensão da paisagem sob uma ótica 

ecológico-política. 

Na mesma linha de reflexão, a escritora e crítica de arte Katia Canton 

observa a tela, tecendo o seguinte comentário: 

Nesta obra, o artista assume o papel de precursor da denúncia da 
exploração e da destruição da natureza. Ele retrata uma enorme e 
exuberante floresta – repare no tamanho miniaturizado dos dois homens 
que estão no centro, na parte inferior da tela para oferecer comparação 
de dimensões – com cipós e quedas d’|gua. Do lado esquerdo da tela, 
homens desmatam e empilham troncos de árvores enquanto, ao fundo à 
esquerda, vê-se um feixe vertical de fumaça cinza subindo, quase se 
confundindo com as nuvens. O título da obra prevê a destruição da mata 
em razão de um incêndio (CANTON, 2008, p. 49, grifo meu). 

 

Primeiramente, gostaria de destacar que a postura de Canton no início 

desse trecho me causa certo incômodo. O motivo está relacionado à forma como 

ela afirma categoricamente que o pintor assume o papel de precursor da denúncia 

sobre a destruição da natureza. Na historiografia da arte, é comum encontrarmos 

narrativas que indiquem agentes inaugurantes de determinada ideia ou 

característica estética. No entanto, essa é mais uma das estratégias que limitam as 

possibilidades de o observador compor suas próprias relações com a obra.  
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Figura 25. Félix-Émile TAUNAY (1795 –1891) | Vista de um mato virgem que está reduzindo a 
carvão, 1842 | Óleo sobre tela, 134 x 195 cm | Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasil 

 

Além disso, deixando pouco espaço para dúvidas, tal discurso aposta em 

uma cadeia linear e evolutiva da arte que estabelece uma fronteira imaginária, 

como se a produção de artistas antecessores ao Taunay não pudessem suscitar um 

caráter crítico-ambiental. Logo, suponho que ela esteja equivocada nessa assertiva, 

pois mesmo que eu perceba isso em relação às paisagens de Graham que analiso 

neste trabalho, jamais colocaria a artista na posição de pioneira.38 

Credito maior entusiasmo em novas formas de olhar, as quais “implicam na 

disponibilidade para o novo e para o estranho, o oculto, para perceber o que nem 

sempre é visto, ter sensibilidade para os detalhes e compreensão do entorno e das 

relações existentes” (HAMERSKI, 2014, p.32). Como deixei claro até aqui, foi na 

                                                             
38 No momento em que faço essa constatação, de forma alguma parto do pressuposto que Canton 
tenha – ou não – visto as paisagens de Graham. Além disso, não tenho a pretensão de que todos os 
espectadores dos trabalhos da viajante britânica os enxerguem sob a mesma ótica que estou 
propondo. Contudo, o que me incomoda na citação da autora é justamente o fato de que essa 
mirada subsidia meu crescente desconforto em relação à reprodução na contemporaneidade de 
discursos datados e cheios de afirmações categóricas na História da Arte, fazendo-se engessados e 
limitadores.  
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percepção dos detalhes compositivos das paisagens de Graham, e das relações que 

estabeleci a partir disso, que meu interesse nessa pesquisa nasceu e se consolidou. 

Ainda que, inicialmente, o comentário de Canton sobre pioneirismo 

provoque certo desconforto, sua análise crítica da pintura acaba contribuindo para 

a continuidade do nosso debate. Observadora atenta dos detalhes da obra de 

Taunay, suas constatações são semelhantes às que construo a partir de Salta de 

água. Por isso, neste momento quero voltar { quest~o da “ênfase no contraste” que 

venho destacando. Assim como Graham, o artista francês também lança mão desse 

artifício, embora o faça de forma mais agressiva: de um lado, parte da mata virgem 

que ainda resiste, com seus detalhes exuberantes e grandiosos; do outro, de forma 

díspar, a ponto de nem parecer o mesmo lugar, terrenos devastados, árvores 

derrubadas e a queimada que irá transformar tudo em carvão – o efeito do fogo e 

do machado assinalado por Bonifácio.  

Outro contraste visível nas imagens é que ambos representam quedas 

d’|gua, trazendo a ideia da interdependência entre os recursos hídricos e a 

abundância de vegetação. A inglesa comenta sobre isso no Escorço: “[...] sempre 

que um pequeno curso d’|gua corre pela mata, a variedade e a beleza da vegetaç~o 

aumentam” (GRAHAM, 1997, p. 131). O que revela novamente um descompasso – 

entre a natureza exuberante e a sua destruição – presente em Salta de água, pois, 

segundo a própria artista, se existe um curso d’|gua, a vegetaç~o deveria ser 

abundante, mas não é o que se vê na imagem. Logo, percebida a destruição 

destacada na paisagem, eis aí o dispositivo para uma discussão política sobre a 

ação nociva do ser humano no meio ambiente natural. 

Dedicada também a esse tema, a pesquisadora Maria Antonia Couto da Silva 

discute a relação entre representação da paisagem e política ambiental tendo como 

base o álbum Brasil pitoresco, escrito por Charles Ribeyrolles (1812–1860) e 

ilustrado com litografias realizadas a partir de fotografias de Victor Frond (1821–

1881).39 Um dos objetos de sua reflexão é a litografia intitulada Vassouras (Figura 

26), na qual ela observa o olhar de Frond às áreas utilizadas para o cultivo do café 

e sinaliza: “no plano de fundo, as montanhas aparecem desprovidas de vegetaç~o e, 
                                                             
39 Viajantes franceses que chegaram ao Brasil em 1857. O álbum Brasil pitoresco empreendido por 
eles é considerado a primeira obra de viajantes publicada no país com ilustrações obtidas a partir 
de fotografias (SILVA, 2010, p. 83). 
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em primeiro plano, o observador percebe apenas uma vegetação rasteira, a única 

que conseguia desenvolver-se em solos desgastados pelo plantio do café sem o 

manejo adequado” (SILVA, 2008, p. 89). Como j| mencionei tantas vezes aqui, em 

Salta de água percebo soluções semelhantes, com a vegetação dos morros e no 

primeiro plano fazendo-se esparsa. Tal dispositivo denuncia a capacidade 

antrópica de aniquilar o meio ambiente, como se a natureza estivesse disponível 

apenas para o uso humano.  

  

 

Figura 26.  Victor FROND (1821–1881) | Vassouras, 1861 | Litografia, 44 x 30 cm  
Coleção particular 

 

 

Como veremos com maiores detalhes mais adiante do trabalho – 

especificamente no capítulo três –, em passagens do seu Diário, Graham também 

compara áreas de plantio de café com florestas virgens, deixando clara a sua 

preferência pelo que chama de beleza rude da natureza (1990, p.202). Assim, o que 

venho apontando na gravura da viajante britânica, nas relações com paisagens de 
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outros artistas, nas percepções a respeito da natureza que ela deixou nos relatos 

escritos, bem como nos relatos de outros agentes afasta-se do que normalmente se 

pensa sobre a relação do homem com o mundo natural àquela época.  

Essa noção encontra aporte no estudo exaustivo de Keith Thomas no livro O 

homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais 

(1500-1800). O autor sinaliza que, no final do século XVIII, se substituiu 

radicalmente a preferência das classes educadas europeias (incluindo os viajantes) 

pela paisagem cultivada e domesticada por um cenário selvagem, e que, por isso, 

haveria um interesse crescente de preservação da natureza virgem como 

indispensável fonte de riqueza espiritual (2010, p. 377-378). 

Para avançarmos em nossa discussão, observemos outra paisagem 

apreendida por Graham. Trata-se da Árvore do Dragão em Tenerife (Figura 27) 

produzida a partir do desenho que a artista fez no ano de 1821, em uma das 

paradas da viagem com destino ao Brasil. No tronco da árvore, ela inseriu a 

inscriç~o “1819” (Figura 28) e, em seu di|rio, anotou: “Humboldt celebrizou esta 

árvore quando estava em pleno vigor. É hoje uma nobre ruína. Em julho de 1819 a 

metade de sua nobre copa caiu. A ferida foi coberta com massa. A data do desastre 

est| ali assinalada” (GRAHAM, 1990, p.112). 

Nessa anotação, fica claro que as concepções da artista em relação à 

natureza estavam ligadas aos postulados do naturalista alemão Alexander von 

Humboldt (1769 – 1859). Ademais,  

a relevância dos escritos desse naturalista para Maria Graham é 
percebida pela frequência com que ela cita os lugares e as vegetações 
descritas por ele. Em muitos momentos, é possível dizer que o itinerário 
de Graham seguia os caminhos percorridos por Humboldt [...]. A forma 
com que Graham estrutura suas descrições advém do modelo fornecido 
por Humboldt, que procurava conjugar em suas notações as perspectivas 
científica e estética (SOUZA, 2018, p.110-111). 
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Figura 27. Maria GRAHAM (1785–1842) | A árvore do dragão, em Tenerife, 1821                    
 Gravura em metal de Edward Finden, 19 x 26 cm | Museu Britânico, Londres, Inglaterra 

  

 

Figura 28. Maria GRAHAM (1785–1842) | A árvore do dragão, em Tenerife, 1821 (Detalhe)                   
Gravura em metal de Edward Finden, 19 x 26 cm | Museu Britânico, Londres, Inglaterra 
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O naturalista em questão, além de também influenciar as ideias de 

Bonifácio, criticou de forma direta a degradação ambiental no continente 

americano (PÁDUA, 2004, p. 2737). Em razão disso, Humboldt passou, 

[...] a ser conhecido como o “pioneiro da ecologia moderna”, visto que 
seus estudos aprofundam-se nas questões relacionadas ao meio 
ambiente, direcionando esforços na interpretação das relações entre os 
seres vivos e seu habitat. Pelas suas análises e ações pode ser 
considerado o primeiro teórico da proteção à natureza (HASSLER, 2005, 
p. 82). 

 

Embora, como já indiquei, não concorde com a ideia de pioneirismos, as 

notações trazidas pelo autor são de grande importância nesse debate. Ao destacar 

Humboldt como um teórico da conservação dos bens naturais, o autor nos dá mais 

argumentos para reforçar a especulação de que questões nesse sentido podem ter 

tocado Maria Graham e que, mesmo de forma indireta, tenham se refletido em sua 

representação visual. Além disso, os relatos de viagem do naturalista alemão: 

[...] marcou uma forma de literatura de viagem com forte inclinação 
romântica [...]. Humboldt não se ausenta do texto que escreve. Pelo 
contrário, uma estética da natureza vista através da sensibilidade do 
naturalista imprime dramaticidade à literatura científica de viagem 
produzida por Humboldt (GUIMARÃES; WORTMANN, 2010, p. 309). 

 

Mesmo que os autores tenham observado isso com foco específico na 

literatura de viagem, enxergo ecos dessa tendência na gravura em que Graham 

representa a árvore do dragão.40 A artista não se ausenta nessa representação. Ao 

contrário. Ela enfatiza algo que afeta sua percepção e lhe atravessa, posiciona-se 

com grande sensibilidade diante do que vê. Como procurei demonstrar, ela tinha 

profundo apreço pelas árvores, logo, o fato dela imprimir uma data no tronco de 

um dragoeiro, que, segundo ela, estava com a existência ameaçada, invocando uma 

ideia de extinção, denota grande empatia, associada ao que os autores chamaram 

de dramaticidade. Quando, em seu diário, faz suas anotações sobre o fato, ela é 

bastante enfática, e nos diz que o desastre está assinalado. Esse envolvimento vai 

ao encontro do que Thomas resgata dos escritos de William Marsden, de 1783, 
                                                             
40 A árvore do dragão, ou dragoeiro (Dracaena draco) é uma espécie típica das Ilhas Canárias e 
atualmente está entre as dez espécies de flora mais ameaçadas de extinção do mundo. Sua seiva é 
explorada na fabricação de fármacos e, além disso, aves que eram responsáveis pela sua 
proliferação, já entraram em extinção dificultando que essa espécie se propague de forma natural. 
Informações retiradas do sítio virtual: <http://www.tropicalpaisagismo.com.br/produto-
detalhe.php?id_produto=21>. Acesso em: 22/11/2019. 
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afirmando que à época era impossível suportar a destruição de uma árvore antiga 

sem um forte sentimento de remorso (2010, p. 303).41 

Dentro de uma mesma perspectiva crítica, José Albelda, mesmo que não se 

refira ao século XIX, traz a ideia de reconstrução da paisagem no contexto da crise 

ecológica que vivemos, posto que isso: 

[...] envolve necessariamente reconsiderar a percepção estética e o 
impacto ecológico de nossas ações antrópicas no território. A partir da 
dinâmica dos extremos, a avaliação positiva dos estereótipos de natureza 
não-convencional e a percepção negativa de paisagens onde a presença 
humana é muito evidente (ALBELDA, 2014, p.24-25). 

 

O que o pesquisador chama de reconstrução da paisagem no âmbito das 

poéticas visuais contemporâneas, no contexto desta pesquisa, eu entendo e utilizo 

como ampliação dos discursos críticos e historiográficos sobre as produções 

artísticas. Frente a nossa atual conjuntura ecológica, eles são dispositivos potentes 

dentro do debate crítico-ambiental, o que imprime a solução de Graham como um 

agente dentro dele.  

Assim, me interesso em deslocar o discurso do pesquisador espanhol focado 

na produção poética para uma investida na história, teoria e crítica da arte, pois tal 

movimentação contribui com uma problemática extremamente necessária: 

observar o meio ambiente de forma interdisciplinar. Ainda que percebamos 

tamanha importância nesse aspecto, ele tem tido grande dificuldade em ser 

comunicado e representado com toda urgência e complexidade que precisa 

(ALBELDA, 2007, p. 10). Vai ao encontro do que nos alertam Danowski e Viveiros 

de Castro na citação que abre esta dissertação: não podemos deixar a discussão 

sobre a natureza apenas nas mãos das ciências naturais. 

                                                             
41 A árvore do dragão é tão referenciada e agraciada que já foi representada por vários artistas ao 
longo da História da Arte, até mesmo por Hieronimus Bosch (1450–1516) e Albrecht Dürer (1471–
1528). Mesmo que se configure como uma rica fonte de discussão, devido aos limites e recortes 
deste trabalho, optou-se por não realizar cotejamentos entre outras representações desse espécime 
vegetal com a imagem de Graham. Todavia, em As árvores milenares: estudo da ilustração da 
dragon-tree da ilha de Tenerife feita pela artista viajante Maria Graham, Maria de Fátima M. de 
Souza realizou um minucioso estudo sobre a influência de Humboldt na obra escrita e imagética de 
Graham, a partir da análise dessa paisagem. Na construção desse artigo, a pesquisadora estabelece 
um diálogo entre as diferentes representações acima referidas (SOUZA, 2018). Ainda, é oportuno 
relembrar que o foco das investigações dessa autora diverge das ideias que estou propondo. 
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 Ainda, ao analisar paisagens concebidas por Pedro Weingärtner, a 

pesquisadora Neiva Maria Fonseca Bohns também denota as ambiguidades 

suscitadas por algumas de suas obras. Ela repara que é difícil afirmar quais os 

motivos exatos que levaram o artista a retratar a temática da obliteração da 

natureza com significativa frequência, mas levanta duas hipóteses. A primeira 

relacionada com a domesticação da natureza pelos imigrantes europeus, como um 

elogio ao desenvolvimento econômico e social daquelas comunidades.   

 A outra hipótese é de que essa devastação era um motivo de desconforto 

para o pintor (BOHNS, 2013, p. 136). Esse entendimento que fica sugerido quando 

ela analisa a obra Derrubada, de 1913 (Figura 29), na qual: 

[...] ressurge o tema do desmatamento, com a importante distinção de 
que não aparecem os agentes da transformação da paisagem. É a própria 
natureza aviltada que protagoniza a cena. O contraste entre a paisagem 
paradisíaca de fundo – que tem até uma cachoeira – e o emaranhado de 
madeira em primeiro plano, funciona como índice do trabalho humano e 
é o tema principal desta obra (BOHNS, 2013, p. 136). 

 

Ela chama atenção para a ausência da figura humana protagonizando a 

cena. Esse mesmo detalhe foi apontado anteriormente na obra de Taunay, tendo 

em vista que, mesmo retratando a agressão humana sobre a floresta, ele diminui a 

escala das pessoas, trazendo a noção de que o ator principal da cena é o meio 

ambiente sendo degradado. Não obstante, a percepção de Bohns novamente 

enfatiza a questão do contraste, citado inúmeras vezes ao longo do discurso 

empreendido sobre a paisagem de Graham: ao fundo, Weingärtner representa uma 

natureza exuberante, intocada, mas no primeiro plano e no centro da imagem, a 

destruição toma conta da pintura.  

Até aqui observamos as camadas de sentido que os historiadores e críticos 

de arte são capazes de dar aos objetos que analisam, no âmbito desta pesquisa. 

Essa polifonia se dá também por outros meios. O artista Marcelo Chardosim (Porto 

Alegre, 1989), com sua poética, oferece uma abordagem que se associa às relações 

estabelecidas nesta investigação, quando nos apresenta Derrubada para Pedro 

Weingärtner (Figura 30). A imagem é um registro fotográfico da simulação de um 

diorama. Marcelo comenta42 que, a partir da ideia de micro paisagem, a montagem 

                                                             
42  Em entrevista ao autor, por e-mail, no dia 20 de dezembro de 2017. 
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funciona como uma maquete de seus desconfortos em relação à cidade e ao meio 

ambiente. Ao fundo, ele utilizou um recorte da obra de Weingärtner, na frente 

colocou uma ave morta e galhos secos, em contraste com plantas verdes, que ainda 

estão vivas. Para esse trabalho, utilizou os elementos destrutivos evidenciados na 

obra do pintor, funcionando, assim, como denúncia da forte especulação 

imobiliária que atinge vertiginosamente as áreas de natureza que resistem nas 

bordas da cidade onde reside, Alvorada.  

A percepção do artista contribui com nossa investida sobre a potencialidade 

crítica na apreensão da paisagem. Seu olhar transformado em outra representação 

visual enriquece o debate aqui proposto. Trabalhando com a dúvida entre o real e 

o representado, o documental e o imaginário, ele potencializa os contrastes entre o 

que ainda vive e o que não resistiu, algo que, na nossa análise, já estavam presentes 

na criação de Graham (HASSE, 2018). Chardosim também se aproxima de forma 

contundente à urgência que Albelda (2014) aponta, quando sugere a 

representação de paisagens a partir da dinâmica dos extremos para reavaliar a 

postura negativa da interferência humana no meio natural. 

Outra questão que serve como disparador nessas imagens, e nos discursos 

de Bohns e Chardosim, é o que Albelda identifica como a metáfora da ferida. O 

autor sugere que ela serve como um dos indicadores possíveis para se pensar o 

declínio ambiental a partir das paisagens. A ideia “[...] não é nova na sua 

formulação, mas continua a nos surpreender com sua intensidade contemporânea. 

A percepção da ferida é baseada na ideia do cenário como um corpo extensivo, cuja 

integridade é danificada se a continuidade de sua pele é cortada (ALBELDA, 2014, 

p.19).  
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Figura 29. Pedro WEINGÄRTNER (1853 – 1929) | Derrubada, 1913 | Óleo sobre tela, 117 x 148 
cm Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasil 

 

 

Figura 30. Marcelo CHARDOSIM (1989) | Derrubada para Pedro Weingärtner, 2017              
Fotografia, 39 x 52 cm | Coleção particular 
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Tal noção também pode ser aproximada à obra de Graham. Voltando para a 

A árvore do dragão (Figura 27), em sua anotação, a viajante chamou atenção para 

uma ferida literal na árvore, que, segundo ela, foi coberta com massa (devido a sua 

seiva ter tonalidade avermelhada, algumas pessoas a chamam de “|rvore que 

sangra”). Todavia, o contexto relacionado com a iminência de um desastre, da 

obliteração da existência de uma espécie vegetal, não deixa de estar associado à 

metáfora da ferida que o autor espanhol destaca. Além disso, essa metáfora pode 

ser ligada também à Salta de água, pensando que as descontinuidades 

representadas pelas discrepâncias entre a exuberância da natureza e sua 

devastação também podem ser observadas sob o viés proposto pelo autor. O que, 

mais uma vez, sugere a percepção dessas paisagens a partir de um iminente tom de 

crítica ambiental. 

Todavia, até aqui, analisamos apenas as representações de paisagem feitas 

por Maria Graham sob o viés crítico-ambiental – funcionou como uma espécie de 

revisão dos meus estudos anteriores, a qual encarei como necessária para dar 

sentindo à continuidade desta investigação. Independentemente de eu ter 

sinalizado que essas imagens também carecem de estudos aprofundados, até este 

momento não examinamos os objetos que constituem a outra parte da 

problemática trazida no início do nosso diálogo. Permanecem, portanto, as 

seguintes questões: como podemos recuperar, no âmbito da História, Teoria e 

Crítica da Arte, as ilustrações botânicas feitas por Graham?43 De que forma 

podemos dar a elas um sentido estético? Ainda, depois de focarmos nossa análise a 

partir de uma perspectiva político-ambiental, cabe pensarmos essas 

representações visuais também dentro dessa lógica?  De que forma elas suscitam 

tal dimensão crítica?  

Motivado por essas inquietações, pretendo aproveitar a oportunidade que 

tive de estar frente a frente com os desenhos da artista britânica e lançar um olhar 

que tente avançar além, que não fique na superfície. Interesso-me em tomar essas 

                                                             
43 Neste ponto compete uma rápida observação: as ilustrações botânicas a que me refiro aqui são as 
aquarelas feitas a partir da encomenda do naturalista William Hooker, tendo em vista que as 
apreensões da natureza concebidas como representação de paisagem, como a própria A árvore do 
dragão, em Tenerife, também podem ser consideradas dentro da história da ciência como 
catalogação botânica, pois segue os preceitos humboldtianos supracitados. Inclusive, essa é a 
principal abordagem que permeia o estudo de Maria de Fátima Souza mencionado acima sobre essa 
obra específica. 
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imagens por um viés que se afaste das obviedades ou do que já foi dito sobre elas. 

Metaforicamente, penso em como posso tocar as raízes dessas plantas, irrigá-las e 

fazê-las gerar brotamentos, enfim, dar vida a uma produção apagada. Ou até 

mesmo “ressuscit|-las”, como nos falou Cauê Alves na citaç~o em que reflete sobre 

o papel do curador em recuperar objetos artísticos esquecidos, responsabilidade 

que sugeri estender ao historiador e crítico de arte.   

Para tanto, busquei autores envolvidos com a problemática da ilustração 

científica e suas articulações com o campo da arte. Alguns desses estudos dialogam 

com meus interesses investigativos atuais e sugerem o seguinte: “levando em conta 

a vulnerabilidade em que se encontra o planeta [...], a ilustração científica em geral 

assume um importante papel que ultrapassa os limites da catalogação, atuando 

como meio de reflexão e conscientização para a preservação da diversidade da 

fauna e da flora” (SILVA; PELLEGRIN, 2015, p. 10). No entanto, poucos 

pesquisadores se dedicam a análises que aprofundem o sentido crítico sugerido em 

enunciados como esse.  

Diante disso, sugiro recorrer ao uso do anacronismo histórico proposto por 

Georges Didi-Huberman (2015) e realizar possíveis diálogos entre a obra de 

Graham e de artistas que estão produzindo agora. Dentro do debate sobre as 

perspectivas temporais e seus encadeamentos nas criações narrativas, o 

historiador da arte francês salienta que “[...] as imagens implicam uma duração que 

vai muito além do tempo que representam ou documentam [...]. É preciso então, 

para compreender tais imagens, interrogar seu destino”. O autor complementa que 

esse destino “é o que a história produz além dela mesma: é aquilo que a engaja 

vertendo para um passado do qual ela não se lembra mais, e para um futuro que 

ainda desconhece” (2015, pp. 22-23). Uma das formas que torna enriquecedor 

interrogarmos tal destino é investir nessa dimensão anacrônica, a qual permite 

estabelecermos diálogos entre concepções poéticas de diferentes temporalidades, 

contextos e geografias. Assim, “[...] uma perspectiva feito essa h| de aclarar tanto a 

crítica sobre objetos que temporalmente estariam muito próximos de nós quanto a 

releitura daqueles que nos acostumamos a tratar como pretéritos” (VERAS, 2014, 

p. 775). Desse movimento, surge a contingência que nos motiva no contexto deste 

trabalho: oferecer novas camadas de sentido às apreensões da natureza analisadas.  
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 Na esteira desta discussão, proponho o tensionamento entre a poética de 

Graham e as de Ana Flávia Baldisserotto e Daniel Caballero. Tal reflexão será 

abordada no próximo capítulo, no qual tomo como ponto de partida as práticas 

desses dois artistas contemporâneos que também desenvolveram desenhos 

botânicos para aprofundar a análise da produção da artista oitocentista. A linha 

que conduz essa tessitura segue sendo o trânsito entre o campo das artes e 

preocupações crítico-ambientais. 
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Figura 31. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972)  

Estudos de Inço, da série Inço é arte, 2016-17  

Aquarela sobre papel, dimensões variadas  

 Coleção da artista  

Foto: Denise Helfenstein 
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Eu penso que amo as crianças ainda mais que as árvores, 
mas na desagradável situação em que me encontro no Brasil,  

as árvores e flores foram o recurso de maior valor 
que eu poderia imaginar. 

 
Maria Graham, 182544 

 

Deslocando-se diariamente até seu local de trabalho, a artista e professora 

Ana Flávia Baldisserotto mantém-se atenta e sensível ao cenário cada vez mais 

degradado que o caminho lhe revela. Incapaz de naturalizar as violências do seu 

itinerário urbano, ela enxerga ali, nesse emaranhado de vidas negligenciadas, 

formas mínimas de resistência. Dentre os tantos atravessamentos e incógnitas que 

esse percurso fornece à artista, surgem, como repertório visual e simbólico, as 

plantas que ela apresenta no conjunto de aquarelas Estudos de inço (Figura 31), da 

série Inço é arte. Os desenhos figuram como um dos desdobramentos do projeto 

Atelier de Observação Orgânica, uma rede de proposições artísticas que articulam 

memória, cidadania e ecologia. 

Algum tempo diante das aquarelas de Baldisserotto, sem estar inteirado de 

seu processo criativo, sentimos certo estranhamento advindo da sensação de 

familiaridade com os espécimes retratados. Tal inquietação acontece, pois, como 

nos lembra Hope Jahren,45 mesmo habitando no caos urbano, vivemos entre 

plantas, mas não as enxergamos de verdade (2017, p.8). O próprio título da série 

nos avisa: trata-se da representação do inço, os espécimes mais ordinários e mais 

desprestigiados do mundo vegetal (rejeitados pela jardinagem e pela agricultura). 

Assim, com esse jogo metafórico, a artista muda o status dessas plantinhas: de 

espécies inferiorizadas a objetos destinados à contemplação artística, como se 

nesse movimento estivesse devolvendo a elas seu valor estético, invisível em nosso 

cotidiano. Além disso, essa sutileza também antecipa o modo como Baldisserotto 

entende o fazer artístico, extrapolando os limites convencionais do que 

normalmente se entende por concepções poéticas. 

 Tais questões se aproximam das estratégias poéticas de outro artista 

contemporâneo, Daniel Caballero. Assim como Ana Flávia experencia atentamente 

seu trajeto diário em Porto Alegre, ele se coloca como um observador ativo da 
                                                             
44

  Palavras de Maria Graham em carta enviada ao William Hooker, em 28 de novembro de 1825. 
45 Hope Jahren é uma geobióloga norte-americana. Recentemente (2016) ela lançou o livro Lab Girl: 
a jornada de uma cientista entre plantas e paixões, o qual ganhou versão em português em 2017. 
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cidade de São Paulo, onde reside e trabalha, tomando-a como seu campo de 

experimentação. Desde 2015, desenvolve o projeto de intervenção urbana Cerrado 

infinito. Trata-se de um trabalho processual e complexo cujas camadas também 

não se encaixam em sua totalidade nos padrões expositivos tradicionais, o que 

ficará claro mais adiante. Conforme o título prenuncia, o artista nos convida a 

pensar sobre o cerrado, um bioma quase extinto, sobre o qual se tem pouco 

conhecimento da ocorrência na capital paulista, até mesmo entre profissionais da 

Geografia, da Agronomia, da Biologia, etc.  

 Como parte dos desdobramentos da proposta do artista surge o Guia de 

campo dos Campos de Piratininga ou O que sobrou do cerrado paulistano ou como 

fazer seu próprio Cerrado infinito (Figura 32). A concepção desse livro, bem como 

a postura quase performática do artista nos seus deslocamentos exploratórios, 

guarda certa camada afetiva e memorialística de uma obra que foi fundamental 

desde a sua infância. Quando retornou a São Paulo, após ter morado um tempo 

com seus pais na Espanha, Caballero ganhou de uma professora a publicação 

Viagem pitoresca através do Brasil, de Rugendas. Sobre isso, ele comenta:46 

Eu tenho uma relação, que eu falo no livro [Como fazer seu próprio 
cerrado infinito] com o Rugendas, que foi quando minha professora meu 
deu o livro dele. Eu tinha vindo da Espanha, então tinha a questão de 
uma identidade local e por algum motivo esse livro se tornou um pouco 
isso. A ideia de entender, “o Brasil veio daqui”, uma ideia totalmente 
naify em relação a isso, lógico, eu era uma criança e por perto não tinha 
nenhuma referência, a não ser essa professora. E essa coisa do desenho 
naturalista sempre existiu, em um background. Então, eu tenho desenhos 
naturalistas meus antigos (CABALLERO, 2019). 

 

   Dessa forma, um dos olhares que podemos lançar sobre esse Guia é como o 

de um diário de viagem que apresenta os itinerários percorridos pelo artista, os 

quais acarretaram no desenvolvimento do projeto em questão. Logo, se quisermos, 

podemos inferir que se trata de uma atualização das publicações da tradição dos 

artistas viajantes, como o próprio Diário de uma viagem ao Brasil, de Maria 

Graham, que aqui nos é tão caro.  

 Ademais, como se percebe no trecho da entrevista transcrito acima, o 

interesse que Caballero foi desenvolvendo pelas plantas e pelo desenho naturalista 

                                                             
46 Em entrevista concedida ao autor e ao Prof. Dr. Eduardo Veras, em abril de 2019. A entrevista 
está disponível no apêndice desta dissertação. 
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também está relacionado ao contato com a publicação de Rugendas. Além dos 

textos que nos falam sobre a proposta ou dos que trazem reflexões e memórias do 

artista, o manual oferece o registro de 50 espécies de plantas do cerrado 

paulistano.  

 Caballero salienta que essas espécies são sobreviventes do processo de 

colonização e urbanização de São Paulo e que, quando começou a pensar na 

produção do livro, “[...] elas já tinham desaparecido como presença cotidiana e a 

única maneira de encontrá-las era se aventurando, procurando em antigos 

terrenos baldios e áreas marginais do urbanismo” (CABALLERO, 2016, p.15). 

Portanto, as plantas nativas do cerrado também foram vistas como algo em vias de 

aniquilação, como as ervas daninhas desenhadas por Baldisserotto. O que restou 

delas são porções invisíveis, marginalizadas, sem a beleza necessária para 

comporem a prática da jardinagem contemporânea.  

Diante disso, ao combinar seu apreço pela tradição dos artistas viajantes e o 

interesse pelas plantas, Caballero acaba subvertendo esse raciocínio advindo do 

senso comum. A partir de uma ampla pesquisa, ele usa sua maestria na prática do 

desenho, dando certo protagonismo às espécies botânicas do cerrado, como se 

percebe em Lantana camara (Figura 33). A imagem impressa ocupa uma página 

inteira do Guia e no verso, o artista disponibiliza uma ficha (Figura 34), a qual, 

ainda que traga características biológicas de cada exemplar vegetal, extrapola a 

ideia de uma catalogação científica em seus termos duros e convencionais, pois são 

acrescidas de impressões pessoais do artista sobre cada espécime. 

 Dessa forma, por si só, esse manual já carrega um sentindo político-

ambiental. No texto A ilustração científica como parceira na conservação do 

cerrado, Marcos Santos-Silva identifica na produção de guias de campo, um 

dispositivo que alia a ilustração botânica à conscientização e à conservação das 

espécies. Segundo o autor: “É triste vermos como um país com a riqueza natural do 

Brasil ainda engatinha na produção desses guias [...]. A formação de uma massa 

crítica de bons ilustradores científicos pode corrigir essa distorção. Quanto mais 

material deste tipo for produzido [...], mais o público em geral reconhecerá a 

importância das questões ambientais” (2015, p.2015, grifo meu).  
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 Embora o autor esteja se referindo aos ilustradores científicos com 

formação acadêmica, podemos perceber que o guia de Daniel Caballero, ao 

estabelecer conexões transdisciplinares por meio de sua poética, se alia às 

concepções inerentes a área de conhecimento em questão. No entanto, neste 

estudo queremos ir além dessa associação rápida, pois pretendemos aprofundar 

outras camadas que denotam uma posição crítica na produção de Caballero, em 

diálogo com a obra dos outros artistas que estamos abordando. 

 

  

Figura 32. Daniel CABALLERO (1972) | Guia de campo dos Campos de Piratininga ou o que sobrou 
do cerrado paulistano ou como fazer seu próprio cerrado infinito, 2016  

Livro de artista | Editora La Luz Del Fuego, São Paulo 
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Figura 33. Daniel CABALLERO (1972) | Lantana camara, 2016  
Desenho impresso em página do Guia de campo [...] | Editora La Luz Del Fuego, São Paulo  
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Figura 34. Daniel CABALLERO (1972) | Guia de campo dos Campos de Piratininga [...], 2016  
Livro de artista | Editora La Luz Del Fuego, São Paulo | Foto: Daniel Caballero 

 
 

A partir desses apontamentos iniciais acerca das propostas de Baldisserotto 

e Caballero, relembro aqui os questionamentos que movimentam e dão 

continuidade a esta pesquisa: quais características das práticas contemporâneas 

abordadas podem levantar discussões crítico-ambientais? De que modo suscitam 

isso? Ainda, para complementar as indagações que foram esboçadas no final do 

capítulo anterior e que permaneceram em aberto, as quais interrogavam os modos 

de recuperar e dar um sentido estético às aquarelas botânicas feitas por Graham, 

pergunto: dentro da metodologia proposta (anacronismo histórico), como a 

poética desses artistas pode atualizar preocupações levantadas a partir da obra da 

viajante britânica?  E, reciprocamente, que contribuições a artista inglesa aporta 

para a compreensão da poética dos contemporâneos? 
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2.1 Revelar beleza onde só havia estorvo 

Para dar continuidade à reflexão com base nas indagações acima expostas, 

cabe relembrar que essas inquietações surgiram de um movimento intuitivo, 

quando percebi certas ambiguidades em algumas representações de paisagens 

feitas por Maria Graham. Isto é, a partir de uma problemática em evidência na 

contemporaneidade, questiono se a poética da inglesa também foi atravessada por 

dimensões político-ambientais, já nas primeiras décadas do século XIX, ainda que 

de forma não intencional.  

As dúvidas surgidas não se esgotaram nesse movimento de pesquisa inicial 

e foram estendidas às ilustrações feitas pela viajante para compor uma catalogação 

científico-botânica. Diante das lacunas identificadas e da carência de estudos que 

analisam esse tipo de produção sob tal viés crítico, propus realizarmos trânsitos 

entre as apreensões da natureza feitas pela artista oitocentista, colocando-as em 

uma rota anacrônica e fazendo-as dialogar com as poéticas dos artistas 

contemporâneos que estão nos acompanhando: Baldisserotto e Caballero. Com 

isso, espero trazer disparadores que possibilitem atribuir novas camadas de 

sentido à produção de Graham, que não fiquem presas às abordagens que tendem 

a encaixá-la dentro de uma ideia de mercantilismo ou a enxergue apenas pelo seu 

caráter científico. Em outra direção, tal metodologia possibilita adensarmos os 

discursos críticos aos trabalhos dos artistas contemporâneos. 

De posse disso, seguindo a discussão sobre a problemática que aqui nos 

motiva, quando cotidianamente caracterizamos e encaixamos determinadas 

espécies dentro da categoria de daninha, afirmamos que essas formas de vida são 

nocivas para os ideais de progresso e desenvolvimento que assumimos. Assim, 

normalizamos a subtração de sua existência, tendo em vista que: 

[...] a construção da cidade, espaço criado pelo homem, transforma a 
paisagem original e – na maioria das vezes – acarreta na supressão da 
vegetação pré-existente. As ervas, chamadas “daninhas” por brotarem 
“irregularmente” em locais “inapropriados”, são o primeiro sinal da 
recolocação da vida vegetal neste espaço que originalmente era delas 
(LYDIA, 2015, s/p). 
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 A questão trazida por Laura Lydia47 está conectada à lógica antropocêntrica  

que permeia nossa relação cotidiana com a natureza. As bases que sustentam essa 

noção fizeram com que o homem acreditasse, a partir de uma “[...] filosofia judaico-

cristã ocidental, que [a natureza] havia sido criada para estar a sua disposição 

somente para atendê-lo, suprindo todos os seus anseios” (HASSLER, 2005, p. 81). 

Logo, instigados por um ideal tido como civilizado, solapamos as plantas que 

resistem aos processos de modernização das cidades, afinal, nessa lógica são elas 

as intrusas, as atrevidas que desembelezam as calçadas, desconfiguram a unidade 

dos quadrados de concreto ajustados simetricamente.  

 Esse posicionamento é tão acentuado e evidente que pesquisadores e 

intelectuais de todas as áreas o vêm utilizando para nomear a era geológica em que 

vivemos como Antropoceno.48 Isto é, estando no centro dos debates político-

ecológicos que objetivam entender como evitar ou até mesmo se adaptar aos seus 

impactos, a discussão sobre esse ciclo foi assimilada por outros campos do 

conhecimento além da Geologia, figurando também no campo das humanidades. 

Assim, tal noção começou a atravessar a produção de artistas, a curadoria de 

exposições e várias publicações sobre o assunto (JOHAS, 2018).  

 Essa ideia se aproxima das concepções artísticas que estamos discutindo, 

tendo em vista os diferentes modos que esses artistas encontraram para 

redimensionar e potencializar as camadas críticas das suas experiências ao 

observar e retratar espécimes vegetais marginalizados, aproximando-as do 

público. Como já discutimos brevemente, uma das soluções encontradas por 

Caballero para tal diligência foi criar seu Guia de campo, mesclando a inspiração 

nas publicações dos artistas viajantes da tradição com uma espécie de catalogação 

botânica do cerrado paulistano (Figura 35). 

                                                             
47 Laura Lydia (1979) é artista visual e coordena o projeto Ervas sp. Trata-se da realização de 
algumas expedições pelo Elevado Costa e Silva, na cidade de São Paulo (e outras áreas urbanas) 
para mapeamento das plantas que brotam ao longo de toda a extensão. O projeto no Minhocão 
levou alguns meses para sua realização contando com intervenções, registros fotográficos, 
filmagens e desenho. Ervas sp nasceu em 2010, com as primeiras intervenções no Elevado [...]. Em 
2015, graças ao apoio da Funarte (Prêmio Funarte Mulheres nas Artes) e à colaboração de uma 
equipe de profissionais, o Ervas sp ganhou uma dimensão muito maior (LYDIA, 2016, s/p).  
48 Denominado assim pelo químico Paul Crutzen e pelo biólogo Eugene Stoermer, em 2000, esse 
ciclo teria como característica principal, como vimos, a intensa atividade humana sobre o meio 
ambiente (JOHAS, 2018). 
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 Por sua vez, como vimos no início desse capítulo, Baldisserotto lança mão 

de um jogo semântico para nomear a série de suas aquarelas, Inço é arte, 

invertendo, assim, o status das ervas daninhas que retrata: de espécies rejeitas a 

objetos com valor artístico. Entretanto, para além da metáfora presente no título, a 

artista continua invertendo essa ótica, quando de forma muito sutil e sensível, 

demonstra nos seus desenhos (Figura 36 e 37) a beleza dessas espécies que estão 

por todos os lados, mas nem sequer as enxergamos. Além disso, quando ela expõe 

suas aquarelas em uma mostra de arte, de forma simples, sem muitos requintes e 

aparatos expositivos complexos – assim como as próprias plantinhas surgem em 

nosso cotidiano (Figura 38 e 39), ela fornece a possibilidade de o espectador 

observar e talvez reconhecer essas espécies tantas vezes por ele negligenciadas. 

Com sorte, a partir do olhar sensível da artista, que acaba devolvendo de forma 

simbólica o valor estético dessas plantinhas retirado pela organização 

antropocêntrica que permeia nosso cotidiano, o público possa questionar a 

estupidez em marginalizar tais formas de vida. 

 

 

Figura 35. Daniel CABALLERO (1972) | Foto de registro do processo de seleção e montagem do 
Guia de campo [...}, 2016 | Foto: Daniel Caballero 
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Figura 36. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972) | Estudos de Inço, da série Inço é arte, 2016-17 
Aquarela sobre papel | Coleção da artista | Foto: Denise Helfenstein 
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Figura 37. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972) | Estudos de Inço, da série Inço é arte, 2016-17 
Aquarela sobre papel | Coleção da artista | Foto: Denise Helfenstein 

 

 

Figura 38. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972) | Estudos de Inço, da série Inço é arte, 2016-17 
Aquarela sobre papel | Exposição Salta d’água: dimensões críticas da paisagem, 2017  

Foto: Patrícia Bohrer 
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Figura 39. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972) | Estudos de Inço, da série Inço é arte, 2016-17 
Aquarela sobre papel | Exposição Salta d’água: dimensões críticas da paisagem, 2017  

Foto: Bruno Tamboreno 
 
 

 Essa dimensão crítica que permeia tais soluções artísticas vai ao encontro 

das ideias exploradas por Emanuele Coccia. No livro A vida das plantas: uma 

metafísica da mistura, o filósofo tece uma sensível e ao mesmo tempo aguda 

problematização quanto a nossa falta de interesse pelas plantas. O autor sublinha:   

Pouco falamos delas e mal sabemos seus nomes. A filosofia as 
negligenciou desde sempre, com desprezo mais do que por distração. São 
o ornamento cósmico, o acidente inessencial e colorido relegado às 
margens do campo cognitivo. As metrópoles contemporâneas as 
consideram os bibelôs supérfluos da decoração urbana. Fora dos muros 
da cidade, são parasitas – ervas daninhas – ou objetos de produção em 
massa. As plantas são a ferida sempre aberta do esnobismo metafísico 
que define nossa cultura (2018, p. 11). 

 Ou seja, observo que de forma despretensiosa, mas ao mesmo tempo 

potente, as configurações poéticas de Baldisserotto e Caballero são atravessadas 

por implicações de caráter político-ambiental e denunciam nossa estupidez em 

negligenciar as formas de vida que representam. Ainda que recorram a diferentes 

meios, suportes e técnicas, os seus desenhos chamam atenção para as plantas que 

brotam no espaço que originalmente já era delas, como aponta Lydia no trecho 
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supracitado. Assim, de forma consciente ou não, acredito que os dois artistas dão 

visibilidade a uma vegetação esquecida e marginalizada e, por conseguinte, 

acabam por descortinar o antropocentrismo que alicerça nosso cotidiano.  

Cabe agora a pergunta: quais as ligações possíveis entre essas percepções 

sobre a obra dos artistas contemporâneos e a de Maria Graham? Que diálogos 

podemos estabelecer entre Baldisserotto, Caballero e a viajante britânica, tão 

distantes entre si, no que tange o intervalo de tempo cronológico que os separam? 

No estudo sobre a relação do homem com a natureza entre os séculos XVI e 

XIX, já mencionado no capítulo anterior, Keith Thomas afirma que: 

[...] os jardinistas sempre fizeram uma clara distinção entre os 
exemplares cultivados, que eles apreciavam, e as flores “silvestres”, as 
quais desprezavam [...]. Os agricultores traçavam distinções igualmente 
rígidas entre “culturas”, que deveriam ser plantadas, e “ervas daninhas”, 
a exterminar. Para o lavrador uma planta daninha era algo obsceno, o 
equivalente vegetal do animal nocivo [...]. Na silvicultura, era “daninha” a 
árvore que restasse da mata nativa” (2010, p. 380-381).  

 

Essas assertivas oferecem questões que contribuem para inspirar o diálogo 

acima interrogado. Entre elas, está a comparação entre flores silvestres e ervas 

daninhas, tendo em vista que por um longo tempo ambas eram consideradas 

estorvo,  elementos sem a beleza  necessária para serem cultivadas, ou, até mesmo, 

preservadas – e aqui, a noção de beleza poderia estar associada ao fato de muitas 

desses espécimes não possuírem uma utilidade imediata ou não se adaptarem aos 

jardins destinados ao ócio, onde a ordem se opõe à selvageria da natureza intocada, 

conforme aponta Cauquelin (2007). No entanto, segundo Thomas, tal pensamento 

começou a mudar lentamente no final do século XVII. Ele liga o fato aos interesses 

dos naturalistas e, consequentemente, dos desenhistas botânicos. Logo, podemos 

incluir Graham nessa perspectiva, pois ela retratou tanto flores silvestres quanto 

árvores nativas. Além disso, ao transportar essas ilustrações até a 

contemporaneidade, observamos que elas têm: 

[...] um papel muito maior que aquele que lhe é tradicionalmente 
atribuído. Além da comunicação científica, a ilustração está tendo um 
papel cada vez maior na conscientização ambiental. É conhecida a noção 
de que só se preserva aquilo que se conhece, e este é justamente um dos 
papéis de maior atualidade da ilustração científica: dar a conhecer ao 
público leigo a beleza e riqueza da biodiversidade brasileira. Ao chamar 
a atenção para uma espécie ameaçada ou ao revelar em grandes 
formatos a complexidade de espécies pouco visíveis a olho nu, mas não 
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menos importantes para o equilíbrio da natureza, a ilustração presta o 
serviço de revelar a beleza e chamar a atenção para a sua conservação 
(SANTOS-SILVA, 2015, p.205). 

 

 Nesse estudo, Santos-Silva está se referindo aos desenhistas botânicos na 

contemporaneidade, com foco na ilustração com fins científicos. Entretanto, a 

abordagem pode ser ampliada e utilizada para pensarmos a produção de artistas 

como Baldisserotto e Caballero, bem como traz mais argumentos para 

estabelecermos as aproximações anacrônicas entre as suas poéticas e a de Graham. 

É claro que estou ciente que os interesses da artista oitocentista ao apreender tais 

espécies foram voltados ao campo científico e que seus desenhos não seguiam a 

mesma lógica que a dos artistas contemporâneos. Mas é justamente esse diálogo 

entre diferentes temporalidades que possibilita atualizar e ressignificar os 

desenhos da viajante inglesa, dando a eles outras camadas de sentido. Da mesma 

forma, a produção da artista da tradição fornece instrumentos para examinarmos a 

poética dos artistas que estão produzindo hoje.  

 Ou seja, concordo com o autor e sugiro que, ao mostrar a complexidade e 

revelar a beleza das espécies retratadas, os três artistas, ainda que demonstrem 

diferenças formais na concepção dos seus desenhos, chamam atenção para a 

conservação dessas plantas tão negligenciadas. Modificam, assim, certa lógica 

cotidiana, como se obrigassem seu espectador a vê-las. Com isso, Baldisserotto, 

Caballero e Graham não estariam deslocando nosso olhar engessado e 

naturalizado, bem como nos dando uma oportunidade de repensar nossa relação 

com a natureza?  

 

2.2 A exuberância do estado intacto da natureza como potência crítica 

  O debate sobre a beleza que estaria à espera de uma revelação onde se 

percebia estorvo me remete a um discurso que o artista Caio Reisewitz (1967) faz 

sobre sua produção.49 Embora seu trabalho não seja objeto de estudo central desta 

pesquisa, as soluções comentadas pelo artista fundem-se com nosso viés 

                                                             
49 Em entrevista à Revista Istoé, em 4 de julho de 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/ 
watch?v=QwSE5lPYVHs>. Acesso em: 20/07/2019. 
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investigativo. Ele menciona que o meio natural costuma aparecer em suas 

fotografias de duas formas: como estado intacto e estado alterado. O estado intacto 

está ligado à pretensão em dar certo poder à natureza; para tanto, procura 

situações, luminosidades e perspectivas que viabilizem mostrar a grandiosidade 

que a flora exerce no mundo, como vemos na fotografia em grande formato 

Corypha umbracolíphera (Figura 40).  

Nessa composição, o artista dispõe o espécime vegetal ao centro, 

conferindo-lhe a suntuosidade por ele desejada, bem como cria um cenário quase 

onírico, jogando com a nitidez da impressão, os contrastes e as gradações de cores 

e luminosidades. Ainda que discretamente, essa solução transmite certa 

ambiguidade entre a fotografia e a ilustração botânica. Mesmo que nesses casos 

não demonstre a destruição em si – o que seria o estado alterado, como nas 

paisagens analisadas no capítulo anterior –, a própria exuberância do meio natural 

coloca o observador em um lugar de incerteza sobre a iminência de sua 

devastação.  

Observando as aquarelas de Graham, ainda que elas tenham seguido os 

cânones puristas da ilustração botânica com fins científicos, penso que elas 

também conduzem seu observador a refletir sobre a existência e resistência das 

espécies retratadas. Mesmo quando a artista as coloca de forma isolada no papel, 

seus detalhes compositivos – entre eles, o colorido vivo que perdura ao tempo, 

bem como a imponência com que (re)trata as espécies – irradiam as ideias de 

exuberância e grandiosidade da natureza, encontradas nas soluções de Reisewitz. 

Ou seja, quando comparo as obras desses artistas de tempos e contextos distintos, 

novamente assumo uma posição que se afasta da ideia de tomar essas imagens 

como documentos associados à construção de uma identidade nacional, bem como 

de progresso e utilitarismo dos recursos naturais. Ao contrário. Essa escolha 

contribui para despertar uma sensação de reencontro com a natureza, da busca 

pelo que se tinha, mas foi exterminado. Ao mesmo tempo, projeta uma valorização 

do pouco que resta, mas que segue negligenciado pelo ser humano.  
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Figura 40. Caio REISEWITZ (1967) | Corypha umbracolíphera, 2019 | Fotografia, 230 x 157 cm  
 Fonte: Luciana Brito Galeria, São Paulo, Brasil  
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Como vimos alhures, em alguns momentos, a viajante britânica nos ofertou 

composições artísticas também destinadas à catalogação botânica, mas que não se 

fecham no cânone purista acima mencionado, bem como trazem outros fios que 

compõem a tessitura desta reflexão. Um exemplo é A árvore do dragão (Figura 27) 

discutida no capítulo anterior, na qual, embora a artista tenha destacado a data do 

desastre que colocou em risco a sobrevivência daquele exemplar, o dragoeiro 

também foi disposto de forma imponente na cena. Entretanto, quando focamos 

apenas nas aquarelas de Graham que estamos discutindo nesta parte do trabalho 

(feitas sob a encomenda de Hooker e enviadas ao Kew Gardens), surge um 

componente cujas soluções destoam do restante do conjunto: Helicônia (Figura 

41). 

 Observando os detalhes dessa imagem, percebemos que a artista não 

representa simplesmente uma espécie vegetal isolada e enrijecida no papel. Vai 

adiante: ela transforma o que seria um escorço destinado à “simples” catalogação 

de tal unidade da flora brasileira em uma paisagem. Destaca a helicônia no 

primeiro plano e ao fundo, esboça uma cena natural. Observando o forte apelo 

estético da imagem, Luciana de Lima Martins pontua: “[...] a figura imponente, 

elegante, vivamente colorida da planta no primeiro plano contrasta com a pálida 

vista da Lagoa e do Corcovado como pano de fundo, paisagem que a artista nos faz 

espreitar de um ponto de vista rasteiro, como que agachados, reverenciando a 

natureza” (MARTINS, 2001, p.50).  

Assim, ao investir em tal solução compositiva, a artista inverte a ótica 

corriqueira: agora, o observador não olha a planta de cima, ambos estão de igual 

para igual. Esse ponto de vista contribui para o diálogo entre sua obra e dos 

artistas contemporâneos aqui em análise, os quais, como venho sugerindo, 

subvertem a lógica antropocêntrica.  
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Figura 41. Maria GRAHAM (1785–1842) | Helicônia, c. 1824  

Grafite e aquarela, 26 x 17,5 cm 

Arquivo Royal Botanic Gardens, Kew, Londres, Inglaterra 
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Disposto a enriquecer tal debate, retomo o estudo feito por Claudia Valladão 

de Mattos, quando ela analisa a obra de Félix-Émile Taunay, Vista da Mãe D’água 

(Figura 42), a qual estaria representando o mais antigo reservatório de água do 

Rio de Janeiro. Dessa exploração, emerge o modo de ver a natureza representada 

como um monumento e que, segundo ela, se associa a uma crítica ambiental: “[...] 

enquanto o reservatório é representado em suas formas simples deslocado da 

cena, à direita [...] a própria natureza como monumento parece ocupar o centro da 

temática” (MATTOS, 2012, p. 1582).  

Assim, apesar dos discursos que trazem essa imagem como um registro, ou, 

como querem alguns, documentação visual, da construção arquitetônica cara à 

época, situada no alto do Morro de Santa Teresa, a pesquisadora olha para ela de 

outro ângulo. Buscando dialogar com a imagem, examina a solução do artista, 

questionando-se sobre o caráter de crítica ambiental que pode ser atribuído à 

representação artística: 

Confrontado com a realidade brasileira e com todos os desafios 
envolvendo a construção da nova nação brasileira, Felix-Émile Taunay 
reinventa a pintura de paisagem propondo um conceito novo de 
monumento que pudesse servir também a seu engajamento político em 
defesa da bela natureza dos trópicos (MATTOS, 2010, s/p). 

Nessa investida – ainda que incorpore traços que associam a pintura com a 

construção de uma “nação brasileira”, ideia da qual nos afastamos, pelos motivos 

limitadores que ela apresenta, e que foram citados no capítulo anterior –, Mattos 

recupera uma questão que, segundo ela, não era estranha à época: a visualização 

da natureza como monumento. Para confirmar isso, menciona o debate em torno da 

conservação da Floresta de Fontainebleau que aconteceu na França, tendo seu 

auge em 1839, na ocasião em que Théodore Rousseau publicou uma petição ao rei, 

solicitando a preservação dessa floresta como Monumento Natural (2012, p. 1583).   

A característica compositiva que a historiadora da arte salienta na obra de 

Taunay, também é visível no desenho A Árvore da Gamela, num jardim da Bahia 

(Figura 43), de Graham. Nessa composição, a artista coloca em evidência a árvore, 

deslocando a igreja para o fundo da cena. As anotações que ela faz em seu diário 

favorecem a comparação com o olhar que Mattos lança sobre a pintura que retrata 

a caixa d’água: “Aqui e ali a imensa gameleira surgia como uma torre, adornada, 

além de suas próprias folhas, com inúmeras parasitas, desde o rijo cactus até a 
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tilândsia [...]” (GRAHAM, 1990, p.167). Ou seja, analisando a imagem e o discurso 

que a artista tece sobre ela, parece que existe um sentido alegórico entre a torre da 

igreja e a gameleira, transportando a ideia de monumento da construção religiosa 

para a espécie vegetal. Ora, sabemos que assim como a caixa d’água da pintura do 

artista francês, as igrejas eram tidas como monumentos importantes. Então, 

quando Graham desloca o elemento arquitetônico, dando maior ênfase à espécie 

arbórea, ela também estaria sugerindo que o monumento celebrado nessa imagem 

é o representante da flora? 

 

 

Figura 42. Félix-Émile TAUNAY (1795–1891) | Vista da Mãe D’água, 1840  
 Óleo sobre tela, 115 x 88 cm | Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasil 
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Figura 43. Maria GRAHAM (1785–1842) | A Árvore da gamela, num jardim da Bahia, 1821                   
Desenho, 20 x 26 cm | Museu Britânico, Londres, Inglaterra 

 

Ainda, em seu diário, Graham lança mão de um recurso metafórico e esboça 

uma comparação que sugere o entendimento dos elementos da natureza como se 

fossem grandes construções: 

A observação das obras do homem, como cidades, instituições, etc., 
podem ser omitidas porque conhecemos seus autores e podemos 
recorrer a eles, seus motivos, suas histórias, quanto quisermos. Mas as 
grandes operações da natureza estão tão acima de nós, que devemos 
humildemente registrá-las e tentar fazer de sua história uma parte de 
nossa experiência, de modo a passar em salvamento através de suas 
vicissitudes [...] A incerteza, o mistério da natureza, mantêm uma 
perpétua curiosidade (GRAHAM, 1990, p. 118-119). 

 De maneira anacrônica, percebo na colocação de Graham um caráter que 

tende a se afastar do antropocentrismo. Aqui novamente temos a oportunidade de 

inferir que, ao retratar a gameleira, Graham não está apenas interessada na 

botânica, nos termos científicos duros; existe um fascínio estético, que a faz 

desenhar a árvore em composição com uma paisagem, destacando-a de forma 
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imponente. Ou seja, assim como fez com a Helicônia, a artista inglesa também 

muda o status desse elemento vegetal: de árvore nativa, que seria destinada 

apenas aos fins catalográficos, à protagonista grandiosa de uma paisagem. Observo 

que a solução da artista confere poder à natureza, conforme os termos utilizados 

por Reisewitz, mencionados anteriormente. 

Outra questão que trago para enriquecer este debate está relacionada à 

ideia de que, no século XIX a silvicultura considerava as árvores nativas como 

plantas daninhas, nocivas ao desenvolvimento de tal atividade. Essa antropização 

se estende à agricultura extensiva na contemporaneidade – a ponto de, por 

exemplo, mais da metade das árvores da Amazônia estarem ameaçadas, segundo 

estudo que reuniu 158 pesquisadores, de 21 países, publicado em 2015 na revista 

Science Advances (MOURA, 2015, s/p).  Então, quando Graham desenha a árvore da 

gamela também dando ênfase a esse elemento natural, trazendo a ideia de que ela 

é um monumento a ser celebrado, posso tomar isso como uma crítica à ótica 

espoliativa que enxerga essa espécie como “estorvo”, tanto ao “progresso” urbano 

quanto às grandes plantações agrícolas? Logo, não seria uma antecipação do que os 

artistas contemporâneos percebem no meio que estão inseridos, subtraindo dele 

recortes resistentes e chamando atenção do espectador para a resistência dessas 

formas de vida?  

Esses diálogos reforçam os estímulos para pensar que as bases constituintes 

dessas manifestações visuais estão ligadas, mesmo que de forma utópica ou até 

mesmo alegórica, a um ideário que se afasta da ótica antropocentrista que sustenta 

a relação desequilibrada entre o ser humano e o meio natural. Dessa foma, percebo 

que a criticidade latente de tais poéticas – tanto dos contemporâneos quanto das 

atualizações que estamos sugerindo ao trabalho de Graham – ensejam a mudança 

de paradigma frente às questões ecológico-ambientais trabalhada por José Albelda 

em suas investigações acerca da relação entre o campo da arte e o desequilíbrio 

ambiental causado pelo ser humano. Ele sugere que essa transição não pode apelar 

apenas para um caminho lógico-racional, mas incorporar uma estética que 

funcione como convite para a reflexão e o questionamento dos modelos 
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dominantes e de pensamento únicos (2015, p.13).50 Assim, percebo tanto em 

Graham quanto em Baldisserotto e Caballero, à revelia de suas intenções, 

proposições artísticas que subvertem, de diferentes maneiras, um ideário 

hegemônico que norteia a exploração da natureza pelo ser humano, o qual se vê 

apartado dela. 

 

2.3 A criticalidade latente nas ações e práticas artísticas coletivas 

Quando buscamos entender de forma mais detalhada a origem das poéticas 

de Baldisseretto e Caballero, nos damos conta de que as camadas de sentido das 

suas produções vão além do que as imagens são capazes de revelar em sua 

primeira impressão. O que se percebe é que seus desenhos oferecem 

interpretações que não se esgotam no objeto acabado. Como já mencionamos 

brevemente no início deste capítulo, eles eclodem como materialidade e 

desdobramentos de uma rede interdisciplinar maior e complexa que aposta em 

modos de incorporar a vida em sua concepção. Essas teias poéticas possuem 

diferentes ramificações, mas que à luz de nossa análise mantêm uma espinha 

dorsal em comum: a compleição crítico-ambiental que tais práticas suscitam.  

No caso de Baldisserotto, a partir do seu depoimento, descobrimos que 

somada a sua sensibilidade em relação ao que encontra no trajeto rotineiro, a 

motivação de suas práticas artísticas também se impõe diante de um dilema 

profissional. Enquanto docente de um espaço público de ensino e promoção das 

artes – o Atelier Livre Xico Stockinger, mantido pela Prefeitura de Porto Alegre –, 

ela questiona as barreiras que limitam e reservam os acessos à referida instituição. 

Diante disso, em uma espécie de deslocamento que ultrapassa os muros 

institucionais, a artista desenvolveu o projeto Atelier de observação orgânica em 

parceria com os moradores do entorno da Praça Lupicínio Rodrigues e com o 

Ponto de Cultura Território Ilhota, os quais vizinham o Centro Municipal de 

Cultura (sede do Atelier Livre). Segundo a própria artista: “O Atelier de Observação 

                                                             
50 Relembro que os estudos de Albelda focam na área das poéticas artísticas contemporâneas, 
porém aproximo seus discursos para a construção de narrativas no âmbito da História, Teoria e 
Crítica da Arte. 
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Orgânica é um espaço coletivo de práticas artísticas e de cuidado com a vida, onde 

desenhar, pintar, plantar, bordar e estudar a vida vegetal se misturam 

organicamente entre o Atelier de Desenho, a área de cultivo do Centro Municipal de 

Cultura e as praças vizinhas”.51  

 Assim, o referido projeto nasceu como uma oficina que Baldisserotto passou 

a oferecer como parte da programação regular do Atelier Livre, a qual tinha como 

objetivo inicial “[...] instigar os alunos a estabelecer uma relação mais próxima e 

consciente com a paisagem humana e natural da cidade, no seu entrelaçamento 

com as questões sócio-ambientais, tendo como campo de pesquisa, a observação 

da Praça Lupicínio Rodrigues e seus cultivos” (BALDISSEROTTO, 2021, em 

entrevista). De antemão, já percebemos que a proposta da artista assume camadas 

instigantes e complexas, ao borrar as fronteiras entre a prática artística e docente. 

Além disso, a proposta adensa seu caráter transdisciplinar, quando novos alunos e 

parceiros de diferentes áreas do conhecimento – como agrônomos, museólogos, 

educadores e ativistas ambientais, etc – foram se juntando ao projeto. Entretanto, 

Baldisserotto sublinha que, igualmente importante:  

[...]tem sido a colaboração daqueles que se aproximam desse campo de 
trabalho com seu saber popular sobre as plantas, sobre seu manejo, com 
suas memórias familiares, histórias de benzeduras, receitas populares de 
xaropes, unguentos. Então, um dos meus interesses está justamente 
nesse encontro híbrido de saberes, sem hierarquia (BALDISSEROTTO, 
2021, em entrevista). 

 

Dessa forma, ainda que nossa primeira aproximação com o trabalho se dê 

através das aquarelas da artista, a proposta não está focalizada apenas na 

configuração de imagens destinadas a exposições de arte. A criação artística, nesse 

caso, amplia suas características para além da atividade da observação e desenho 

das plantas, quando os participantes trocam informações e conhecimentos de 

forma horizontal e não-especializada sobre o cultivo e os usos das espécies, a 

preservação de tais ambientes e, consequentemente, o cuidado entre si (Figuras 

44 e 45).  

                                                             
51 Em conversa com o autor em um dos encontros com os participantes do Atelier de Observação 
Orgânica e também em publicação feita pela própria artista em rede social (Instagram) divulgando 
o Atelier de Observação Orgânica. Data da postagem: 02/08/2019. 
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Essa experiência de atuação encontra similaridades no Cerrado infinito, 

proposição artística acionada por Daniel Caballero. Trata-se de um trabalho 

processual e igualmente coletivo, em que o artista convida à realização de uma 

série de ações na Praça da Nascente, Zona Oeste de São Paulo. Dentre essas, o 

plantio de mudas de espécies vegetais do cerrado, o qual, como já mencionamos, 

encontra-se quase extinto na capital paulista (Figura 46 e 47).  

Segundo o artista, a ideia de levar o projeto para a praça partiu de sua 

vontade em discutir e partilhar informações sobre o cerrado paulistano e os 

destinos desse bioma com outras pessoas, outros agentes, que não 

necessariamente o público do campo das artes. Caballero relata:  

[...] a partir disso que surgiu o Cerrado infinito, pois como eu já tinha feito 
uma série de exposições e eu via que tudo isso ficava restrito ao 
ambiente da arte, onde as pessoas não estavam necessariamente a fim de 
debater os assuntos, mas estavam vendo por outro viés, então eu queria 
um ativador, eu queria uma coisa que ativasse as pessoas. Aí começa 
todo processo do Cerrado infinito. Quando começou foi epifânico. Eu 
ficava igual um louco e as pessoas tentando acompanhar, e eu dizendo 
“Vamos fazer juntos” (CABALLERO, 2019, em entrevista). 

 

Dessa maneira, ambos rompem com as noções tradicionais atribuídas à arte 

botânica, pois suas obras não querem ser apenas contempladas ou servir como 

registro documental, elas possuem camadas advindas de experiências coletivas, de 

relações construídas junto. É a conexão entre diferentes participantes, que não só 

artistas ou profissionais de áreas do conhecimento consolidadas, que constitui o 

sentido desses projetos. Ou seja, embora assumam alguns disparadores, a obra não 

existe previamente, ela acontece na relação entre os componentes, as ações e o 

espaço da experiência, que é única e que proporciona meios de criação distintos 

em cada um dos encontros. 
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Figura 44. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972) | Ateliê de observação orgânica, 2016   
Registro de atividade na área de cultivo do Atelier Livre, Porto Alegre  

Foto: Ana Flávia Baldisserotto 
 

 
 

Figura 45. Ana Flávia BALDISSEROTTO (1972) | Ateliê de observação orgânica, 2016   
Registro de atividade na área de cultivo do Atelier Livre, Porto Alegre  

Foto: Ana Flávia Baldisserotto 
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Figura 46. Daniel CABALLERO (1972) | Cerrado infinito, 2012  
Registro de ação do projeto | Foto disponibilizada pelo artista 

 

 

Figura 47. Daniel CABALLERO (1972) | Cerrado infinito, 2012  
Registro de ação do projeto | Foto disponibilizada pelo artista 
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As soluções desses artistas assemelham-se a uma das propostas artísticas 

analisadas por Albelda nos estudos que estão servindo como referenciais teóricos 

basilares na construção desta reflexão. Trata-se de Herbaruim (Figuras 48 e 49), 

da artista e bióloga Lorena Lozano (Gijón, Espanha, 1975). O projeto oferece saídas 

de campo, nas quais os participantes exploram a geografia do lugar criando mapas 

subjetivos. Além disso, coletam exemplares da flora e, em uma fase posterior, 

aprendem a classificá-los e catalogá-los, bem como estudam os seus diferentes 

usos. Ainda, buscam os significados delas dentro da história e da cultura popular. 

Posteriormente, a partir de técnicas de desenho, gravura, fotografia, etc., a artista 

convida os participantes a representarem essas plantas conforme suas próprias 

sensibilidades. O resultado é publicado em um arquivo digital disponível para o 

público na Internet.52 Essa experiência gera um compêndio de etnobotânica feito 

de forma coletiva e que também contempla as dimensões afetiva e criativa da 

relação entre seres humanos e plantas (2015, p. 19-20).  

 

Figura 48. Lorena LOZANO (1975) | Herbarium, 2013  
Registro de atividade (saída de campo) | Foto: site de divulgação do projeto 

 

                                                             
52 O arquivo digital e outras informações sobre o projeto de Lorena Lozano estão disponíveis em: 
<https://herbarium.cc/> 
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Figura 49. Lorena LOZANO (1975) | Herbarium, 2013  
Registro de atividade coletiva de desenho botânico | Foto: site de divulgação do projeto 

 

Como vinha comentando, esse caráter coletivo, bem como as dimensões 

afetiva e criativa identificadas por Albelda na obra de Lozano, percebo nos 

trabalhos de Baldisserotto e Caballero. O viés de observação revela uma potência 

ecológico-política que é sutil, mas está iminente nos modos de construção de suas 

poéticas. Funcionando como uma espécie de conectividade compartilhada, os 

participantes dividem suas experiências, estabelecendo relações emocionais de 

afeto e cuidado entre si e com o meio ambiente comum. O autor salienta que essa 

capacidade de criar laços afetivos é o que faz a arte ter potencial para contribuir de 

fato com a formação de uma consciência ecológica, pois “tanto pela experiência 

histórica quanto por estudos psiconeurológicos, está provado que a identificação 

emocional é muito mais sólida que a compreensão racional. Portanto, podemos 

afirmar que as mensagens emocionais geram mais empatia e uma resposta mais 

implicativa que a mera explicação teórica” (ALBELDA, 2015, p.14). Assim, o 

pesquisador aborda a noção de práticas artíticas contemporâneas como vetores de 

empatia com os problemas ecológico-ambientais, observando-os, então, como 

chave para superar o forte antropocentrismo. Sobre isso, ele complementa: 

[...] no contexto das contribuições disciplinares e interdisciplinares [...] a 
arte e a estética não são substanciais para produzir uma mudança 
revolucionária, mas são um companheiro de viagem necessário para que 
tal revolução seja bem sucedida e duradoura. Sem estética que redefina 
ideais, que permita uma identificação coletiva, não há revolução possível 
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[...]. Na sua contribuição para a mudança de paradigma, a arte de vocação 
ecológica [...] tratará de criar empatia, refletindo em si mesma a 
diversidade que defendemos na ecologia (2015, p.22, grifo meu, tradução 
livre do autor). 

 

É justamente dentro dessa perspectiva que enxergo mais um dos possíveis 

pontos de contato entre as poéticas de Baldisserotto, Caballero e Graham, o qual 

permite aprofundar a análise das ações desses artistas sob uma ótica ecológico-

política. Assim como nos projetos dos contemporâneos, observo o exercício de 

apreensão da natureza feito pela viajante oitocentista a partir de suas 

características coletivas, uma forma de enxergar a criação de empatia que Albelda 

se refere.  

Proponho tal conexão, pois o “[...] interesse de Maria Graham pelo 

conhecimento botânico dos escravos africanos é um aspecto que a diferencia dos 

demais naturalistas europeus comprometidos com o sistema classificatório 

totalizador de Lineu que desconsideravam o conhecimento do outro nativo sobre 

as plantas locais” (PRATT apud ZUBARAN, 2005, p. 61).53 Além disso, mesmo que 

não afirme exatamente com essas palavras, ela deixa sugerido nas entrelinhas dos 

seus escritos que sua busca por espécies botânicas era um trabalho coletivo, pois 

muitas vezes fazia suas incursões pelas matas ao redor de sua residência 

fluminense em companhia de outras pessoas, com as quais trocava ideias. Também 

recorria ao auxílio dos habitantes próximos a ela (GRAHAM, 1938), principalmente 

os negros africanos e afro-brasileiros, tendo em vista a evidente postura 

                                                             
53 Conforme análise de Michel Foucault, nesse sistema classificatório totalizador de Lineu 
“[...]encontra-se um projeto de unificação da natureza, a partir da visibilidade e denominação que se 
dá aos seres. Os viajantes lineanos cruzaram o mundo perseguindo o completamento deste grande 
quadro da natureza. Na dimensão epistemológica o que é preciso notar é que esta ciência 
inaugurada no século XVII concedia um lugar privilegiado à observação, porém cercava esta 
observação de restrições, desvalorizando qualquer sinal de diferença que não fosse tirada “do 
número, da figura, da proporção, da situação” (apud MONTEIRO, 2004, p. 58). A forma 
classificatória difundida por Lineu se diferencia dos postulados de Humboldt de quem, como já 
vimos, Graham era seguidora. Durante suas viagens pela América, “[...] os naturalistas 
humboldtianos e pós-humboldtianos, portanto, já não estavam mais construindo O Sistema das 
Espécies. Humboldt pretendeu com suas viagens intuir o Cosmos e por isso seus relatos apresentam 
uma variedade de estilos, misturando medições científicas com exaltações românticas [...]. As 
descrições da natureza neste paradigma consistem em apresentações que admitem a participação 
de outros sentidos, para além da visão, e recorrem até mesmo às inspirações poéticas e religiosas” 
(MONTEIRO, 2004, p. 60). 
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abolicionista que a britânica faz questão de deixar bem clara.54 Um exemplo dessa 

relação pode ser observado no seguinte relato:  

Achei meu novo José um verdadeiro tesouro! Era filho de um rei da 
África: tinha sido deixado como morto num campo de batalha, antes que 
suas feridas estivessem bem curadas. Sobrevivera a travessia [...] e não 
deixava que sua indignação estragasse seu bom humor [...]. o maior 
prazer de José, enquanto esteve comigo, era trazer um banco, sentar-se 
do lado de fora da janela de meu quarto, se me via somente desenhando 
ou trabalhando, e [...] entreter-me com histórias da grandeza de seu pai 
na África [...], mas lamento muito que o seu conhecimento muito 
imperfeito do português e a minha ignorância total das línguas africanas 
me impedissem de obter mais informações desse inteligentíssimo rapaz” 
(GRAHAM, 1997, p.115, grifo meu). 

 

Ainda que no relato acima, a artista não esteja falando diretamente dos 

interesses botânicos, ela demonstra certa abertura para a troca de conhecimento 

com a população local. Tal fato era raro à época, tendo em vista a ótica 

eurocêntrica que via os habitantes da América Latina como exótica e atrasada 

culturalmente. Além disso, em outra passagem , Graham apresenta de forma mais 

explícita a sua curiosidade pelo conhecimento que esses indivíduos dispunham 

sobre as espécies vegetais: 

Uma das árvores mais interessantes pertenecentes às matas do Rio é a 
árvore de alho, cujo nome botânico me é desconhecido; cresce até uma 
altura muito grande e, à distância tem a aparência de um enrome olmo, 
mas ao nos aproximarmos verifica-se que as folhas são brilhantes, 
macias e em forma de coração. Toda árvore, após uma pancada dágua 
recente, cheira a alho fresco. A casca é a parte mais picante da árvore e é 
usada para temprear pratos, em vez da raíz do alho. Além disso, os 
negros a consideram um filtro poderoso, e frequentemente roubam 
cuidadosamente um pedaço da madeira, quando, em qualquer ocasião, o 
patrão ou feitor ficam zangados, esperando introduzi-lo sorrateiramente 
em algum prato da mesa deles. Estão certos de que isto fará com que o 
chefe goste deles de novo. Esta noção, os negros sem dúvida, trouxeram 
da África, onde a casca do Baobab ou grande Calabash, que também tem 
cheiro de alho, é usada para o mesmo fim supersticioso (GRAHAM, 1997, 
p. 137). 

 

Portanto, guardadas as devidas proporções, diante desse aspecto que 

diferencia a atividade de Graham da maioria dos artistas viajantes interessados em 

catalogar a flora local, não poderíamos vê-la com o caráter experiencial e coletivo 

                                                             
54 Segundo Maria Antonia Couto da Silva, a questão abolicionista também se inseria em uma 
corrente de intelectuais e pensadores relacionados a um ideário ambientalista do século XIX, que 
defendiam o fim do escravismo como condição necessária para o estabelecimento de uma relação 
não-destrutiva com o espaço natural brasileiro (2008, p. 83). 
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que destacamos nas práticas contemporâneas em análise?  Com isso, a viajante 

inglesa também não estaria proporcionando que os participantes de suas 

incursões e as pessoas com quem trocava informações estabelecessem vínculos 

afetivos com a natureza? 

Mesmo que eu já tenha mencionado que enxergo essa possibilidade de 

diálogo, exponho tais questionamentos, pois, além desta ser uma pesquisa que não 

pretende se fechar em afirmações tidas como verdades únicas, em certa ocasião, 

quando propus pensar a poética de Graham a partir de um projeto coletivo, a ideia 

não foi bem recebida por colegas pesquisadores. Fui interrogado sobre a validade e 

a pertinência de tal abordagem, tendo em vista que a maioria desses artistas fazia 

parte de expedições, as quais contavam com muitos especialistas em diversas 

áreas, logo, por si só já estaria explícito que se tratava de um trabalho coletivo. 

Refletindo sobre tal situação, percebi a potência que esse embate teria para 

alimentar a continuidade deste discurso.  

O estranhamento frente a esta proposta de abordagem se dá pela forma 

mais comum que o conceito de coletivo assume: o oposto da dimensão individual, 

ou seja, uma noção ligada à dicotomia indivíduo-sociedade. Tal ideia está ancorada 

em um projeto epistemológico de modernidade, no qual se buscava uma 

reformulação que purificasse as entidades e seus objetos. Entretanto, o trabalho 

prático das ciências deixa claro que essa almejada purificação jamais foi alcançada. 

Conforme podemos conferir nos pensamentos críticos de Bruno Latour (apud 

ESCÓSSIA; KASTRUP, 2005). Diante disso, 

o conceito de coletivo surge aqui ressignificado, entendido como plano 
de co-engendramento e de criação, indicando um caminho peculiar e 
fecundo para a superação da referida dicotomia [...]. Conceber um 
conceito de coletivo para além das dicotomias historicamente 
constituídas é dar visibilidade a uma outra lógica – uma lógica atenta ao 
engendramento, ao processo que antecede, integra e constitui os seres 

(ESCÓSSIA; KASTRUP, 2005, p.296).55 

 

                                                             
55 É importante ressaltar que Liliana da Escóssia e Virgínia Kastrup formularam essa outra 
definição de coletivo, estabelecendo um diálogo entre os conceitos de vários autores: de prática de 
Paul Veyne, de molar e molecular de Gilles Deleuze e Félix Guattari e de rede de Bruno Latour, 
Michel Callon e John Law (2005, p. 295). Além disso, no contexto deste trabalho, o conceito de 
coletivo é aplicado às propostas artísticas analisadas, logo, quando falo em projeto coletivo estou me 
referindo à aplicação de tal conceito nesses projetos.  
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Com base nessas assertivas, a noção de coletivo que opera na análise que 

estamos fazendo está afastada da ideia de um conjunto ou somatório de pessoas, 

assumindo, assim, outra compreensão por meio de uma lógica relacional. 

Amparadas na filosofia deleuziana, as autoras complementam a ideia trazendo o 

sentido de agenciamento para definir a funcionalidade desse outro plano coletivo. 

O modo como eu vejo a condição de coletivo das proposições artísticas em exame 

está atrelado à definição das autoras, pois se afasta da postura essencialista de que 

a resolução ou a materialidade dos seus trabalhos preexistiria de forma já 

determinada, precisando ser executado ou desvendado por um agente dotado de 

um saber estruturado e dominante. Ao contrário, conforme já foi apontado, esses 

artistas apostam que o sentido de suas práticas transita em uma zona ativada pelas 

relações. Por esse viés, os indivíduos estão sempre em agenciamento, ou seja, se 

constituem e se atravessam a cada experiência.  

 

2.4 O agenciamento em diferentes temporalidades 

À medida que vamos conhecendo mais detalhes das propostas de 

Baldisserotto e Caballero, é possível evidenciar outras questões que tratam da 

dimensão relacional alvitrada. Com isso, pretendo aprofundar um diálogo que 

atualize a poética de Graham, no que tange ao impulso de observar sua experiência 

de atuação compreendendo um caráter coletivo. E, por conseguinte, disponibilizar 

outros dispositivos que permitam inquirir sua dimensão crítico-ambiental.  

Nessa direção, voltemos ao Atelier de Observação Orgânica. Um dos pontos 

nevrálgicos para a interpelação sugerida diz respeito a um encontro 

despretensioso e sem método prévio, o qual borrou as fronteiras impostas pelos 

muros institucionais, despertando alguns dos sentidos que o projeto possui hoje. 

Trata-se do contato com Dona Eva Pinto, moradora dos arredores da Praça 

Lupicínio Rodrigues, portanto, uma das vizinhas do Ateliê Livre. Percebendo o 

estado de abandono e degradação dessa praça e entendendo que aquele espaço 

também lhe pertence, essa senhora começou a ocupá-lo para fazer uma horta 

urbana (Figura 50). Assim, passou a dedicar boa parte do seu tempo ao cuidado e 

à defesa desse pequeno arquipélago de vida que desponta em meio ao emaranhado 
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de concreto, violência e poluição – a praça fica em uma região de vulnerabilidade 

social marcada pelo tráfico de drogas e o descaso dos poderes públicos.  

 

 

Figura 50. Horta urbana feita por Dona Eva na Praça Lupicínio Rodrigues, Porto Alegre 
  Foto: Ana Flávia Baldisserotto 

 

Entusiasta e sensível às pequenas atitudes corriqueiras, Ana Flávia 

Baldisserotto foi tocada pela ação espontânea de Dona Eva, considerando-a como a 

figura embrionária do projeto. De minha parte, identifico nesse olhar atento da 

artista, outra dimensão que contribui com o que estamos discutindo em relação 

aos projetos coletivos. Ao se desvincular de suas certezas e se deixar afetar pela 

singularidade do encontro, entendo que Baldisserotto aposta na valorização de 
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circunstâncias que não são preconcebidas por teorizações legitimadas em alguma 

área do saber.  

Conforme relata a artista, em uma das conversas que tivemos durante 

minhas visitas ao projeto, após também serem atravessados pela atitude da Dona 

Eva, os integrantes dessa experiência poética afetiva demonstraram interesse em 

replicar a horta urbana comunitária na área de cultivo do Atelier Livre – uma 

espécie de quintal onde hoje acontecem os encontros que constituem a proposta 

artística aqui em análise. Entretanto, Ana Flávia comenta que já previa que o 

entusiasmo inicial por reproduzir um canteiro coletivo iria se dissolver 

rapidamente. Ela atribui tal circunstância justamente à dificuldade do entender-se 

enquanto coletivo. Ao perceber essa fragilidade, idealizou o projeto como uma rede 

aberta, criando um espaço que, de modo gradual e muito sutil, procura ativar nos 

participantes uma consciência relacional e coletiva. 

Aspectos semelhantes perpassam o projeto de Daniel Caballero. Um 

exemplo é o fato do Cerrado infinito nem sempre ser bem recebido pelos 

moradores do entorno da praça onde está situado, principalmente com relação ao 

plantio das mudas nativas. Dentro dessa perspectiva, o artista comenta sobre o 

caso de um senhor que em vários momentos deixava claro seu desconforto e 

questionava a “lógica” daquela ação, pois para ele tais espécimes vegetais eram 

“pragas” que precisavam ser eliminadas. Incomodados com a situação e com certo 

receio dessas abordagens, alguns dos participantes do projeto chegaram a elegê-lo 

quase como uma alegoria do que ambientalistas mais radicais chamam de a velha 

agricultura. Portanto, é perceptível, a partir da abordagem que estamos fazendo 

aqui, que essa situação pode gerar um aspecto contraditório, pois, desprezando as 

circunstâncias que aquele senhor poderia proporcionar, não o escutavam.  

No entanto, com olhar atento às situações criadas, Cabellero aproveitou o 

desconforto gerado e resolveu dialogar com o senhor.  Empenhado, iniciou 

comentando sobre as ideias que permeiam o projeto. Passado algum tempo, 

plantas surgiram “aleatoriamente” no espaço ocupado pelo projeto. Em um esforço 

de pesquisa, o artista descobriu que aquelas espécies pertenciam ao cerrado 

paulistano. E, além disso, foi aquele homem encarado como representante da velha 

agricultura que colheu aquelas mudas no seu sítio e as plantou na praça. Daniel 



[132] 
 

também faz questão de ressaltar que esse senhor compartilhou seus 

conhecimentos sobre algumas espécies que passaram a compor o Cerrado infinito, 

bem como a fauna que se relaciona com elas. Ou seja, a situação revela, uma vez 

mais, que a noção de coletivo não é bem entendida, mas projetos artísticos como 

esse nos dão a oportunidade de refletir sobre tal paradigma. 

Ao trazer esse relato, relaciono-o com a dimensão que a ação de Dona Eva 

trouxe ao projeto de Baldisserotto e, ainda, com a proposta de atualização da 

atividade de Maria Graham, observando-a também como prática coletiva. Assim, 

sugiro que a partir de uma lógica do agenciamento, esses artistas nos mostram que 

valorizam a proporção “[...] da experiência e a capacidade [...] de sentir e perceber 

o encontro para, a partir dele, pensar em modos singulares de cuidar” (AZEVEDO, 

2018, p.155).  Tal empenho, por sua vez, ata-se à ideia de que o plano coletivo 

também é um processo de produção e valorização das subjetividades, as quais 

“designam a operação pela qual os indivíduos ou as comunidades se constituem 

como sujeitos, à margem dos saberes constituídos e dos poderes estabelecidos, que 

passam a dar lugar a novos saberes e novos poderes” (DELEUZE apud ESCÓSSIA; 

KASTRUP, 2005, p.303). Entendo que, investindo em um plano coletivo de ação, a 

poética desses artistas abre-se ao inesperado dos encontros, constituindo-se e 

construindo saberes entre/com os outros e não sobre os outros. Acolhendo essa 

camada altruísta em seu modo de se relacionar com o mundo, essas propostas 

surgem como os vetores de empatia que contribuem para diluir uma ótica 

antropocêntrica. Com isso, apresentam-se como dispositivos críticos frente à 

relação desequilibrada entre o ser humano e o meio ambiente natural, conforme 

nos propôs Albelda. 

Dito isso, é oportuno assinalar que não ignoro o alerta feito por Hal Foster 

no já clássico texto O artista como etnógrafo. Atentando para uma virada social nas 

artes, o autor sublinha o risco de tal estratégia se transformar em “[...] um jogo de 

conhecedores que torna a instituição não mais aberta e pública, e sim mais 

hermética e narcisista, um lugar apenas para iniciados, onde se pratica uma 

criticalidade arrogante” (2014, p.179). Entretanto, acredito que essa sinalização 

não se aplica aos projetos artísticos em questão. Ao contrário, neles a “[...] criação 

de circunstâncias de cuidado acontece a partir dos encontros vividos [...] e não a 
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partir da especificidade de uma profissão” (AZEVEDO, 2018, p. 160). Assim, 

conforme podemos perceber, ainda que, no caso dos contemporâneos, a ideia 

inicial tenha partido de artistas reconhecidos no sistema das artes, o movimento é 

horizontal: os conhecimentos e as vivências de todos os participantes são 

essenciais e possibilitam redimensionar tal processo.  

 No momento em que faço essas sugestões relacionadas ao trabalho de 

Graham, obviamente não desconheço as diferenças culturais dos contextos em 

questão. Embora a artista viajante estivesse, em certa medida, aberta aos saberes à 

margem da ciência dura que ditava o modo de construção do conhecimento dos 

naturalistas e desenhistas botânicos, estou ciente de que ela não projetava suas 

incursões e pesquisas tendo essa premissa como elemento estruturante de uma 

poética, aos moldes do que enxergamos nas propostas dos contemporâneos. 

Contudo, cabe relembrar que foram as próprias inquietações perante as lacunas 

percebidas ao indagar seus trabalhos sob um viés em evidência na 

contemporaneidade – ecológico-político – que promoveram o rumo das 

experimentações investigativas que estamos realizando.  

Além disso, não podemos esquecer que a viajante inglesa se diferenciava da 

maioria dos naturalistas e desenhistas botânicos de sua época. Um dos motivos diz 

respeito ao fato de ela não estar ligada a nenhum grupo de expedição e não ser 

uma especialista em botânica – nos sentidos tradicionais do que se entende por 

“especialista”, pois mesmo que não possuísse uma formação acadêmica oficial, suas 

aquarelas foram feitas a partir de uma encomenda com intento científico. Assim, 

por não possuir a totalidade dos conhecimentos que, à época, julgava-se necessário 

para realizar tal atividade, ela apelou para troca de informações com botânicos e 

coletores reconhecidos que passavam pelo Rio de Janeiro.  

Outro motivo que eu gostaria de relembrar diz respeito a sua abertura ao 

conhecimento da população local (o que, como sabemos, normalmente era 

desprezado por ser visto como algo exótico e atrasado demais aos olhos dos 

cientistas europeus). Essa sutileza da atividade da artista proporciona mais pontos 

de contato com os projetos contemporâneos, pois evidencia a possibilidade de ver 

sua produção em agenciamento, dada a sua valorização de conhecimentos dos 

sujeitos à margem dos saberes constituídos.  Ainda, essa chave de leitura contribui 
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para nos afastarmos das abordagens que se fecham sob a perspectiva puramente 

imperialista, a qual tenho apontado continuamente ao longo desta narrativa, tendo 

em vista que os olhares sobre essa produção tendem a enquadrá-la dentro de tal 

espectro. Desse modo, como venho arriscando uma postura antiessencialista ao 

sugerir um olhar que não se assenta nessas categorias ou eventos previamente 

estabelecidos, correndo, assim, o risco da incompreensão pelos olhos rígidos dos 

agentes da História da Arte linear e evolutiva, torna-se necessário reafirmar as 

razões pelas quais proponho esse desvio de abordagem. Até mesmo porque, de 

acordo com o que nos lembra Loponte, no texto em que aborda a relação entre 

arte, verdade e pesquisas em educação – e que aqui estendemos às investigações 

no âmbito da História, Teoria e Crítica da Arte –, “[...] ao tomar essa posição 

investigativa [antiessencialista e antifundacionista] e contaminarmos a produção 

derivada com certa abertura e fluidez de pensamento, não abrimos mão do rigor e 

consistência teórica” (2018, p. 112).  

Diante disso, é importante fazer outra ressalva: estou consciente de que 

Graham não negava esse interesse mercantil inglês tão pontuado por 

pesquisadores que se debruçaram sobre sua produção. Seus escritos e o contexto 

marcado pelo imperialismo e pela expansão industrial britânicos no qual ela estava 

inserida deixam tal percepção evidente. Segundo Louise Ganz,56 essa visão 

utilitarista dos bens naturais emerge da divisão ocidental entre natureza e cultura, 

sendo que essa separação: 

[...] está na base da ciência moderna, cuja visão propunha objetividade e 
neutralidade que partem de um ponto de vista único e fixo. Assim, trata-
se de criar um modo de organizar o pensamento e a firmar a 
preponderância do sujeito sobre o objeto. Com a dominação da cultura 
sobre a natureza, o sujeito pode observar a distância, transformar, 
retirar e usar os recursos naturais para produzir categorias de 
conhecimento, produtos e consumo [...]. Nessa visão hierárquica de 
domínio, a natureza é algo inerte e está à disposição para ser manipulada 
e controlada (2015, p. 21). 

 

                                                             
56 Louise Ganz é artista, arquiteta e professora no curso de artes da Escola Guignard da 
Universidade Estadual de Minas Gerais. Em 2010, formou junto com Ines Linke o grupo 
Thislandyourland. Em seus projetos, utilizam da prática espacial como uma metodologia artística, 
baseando-se na itinerância e nas expedições pelo território, seja ele urbano ou rural. Realizam 
imagens e projetos em diversas mídias, que investigam questões do uso e do acesso à terra (GANZ, 
2015, p. 150). 
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 Entretanto, como vimos, existem particularidades tanto nos 

posicionamentos quanto em algumas das imagens concebidas por Graham que 

deixam essa fidelidade a tal conjuntura científica e econômica em uma zona 

ambígua. Recordo, assim, que foi ao notar essas imprecisões e lacunas que 

emergiram os questionamentos que estou levantando sobre sua prática artística. À 

vista disso, retomo aqui o estudo de Rosa Monteiro – que nos acompanhou no 

capítulo anterior –, o qual também destacou a impossibilidade de marcar com 

exatidão a postura da viajante britânica em relação à natureza. Na análise que fez 

do Escorço biográfico de D. Pedro I, Monteiro imprime uma sugestão audaciosa, 

mas bem fundamentada pela profundidade de seu estudo. Ela infere que Graham: 

[...] se afasta dos autores da vanguarda capitalista; ela [Graham] enumera 
e lista riquezas, porém observa a necessidade de que essas riquezas 
permaneçam com os cidadãos que já detêm seu usufruto. Estamos, com a 
autora e sua polidez, a meio caminho entre várias alternativas. Trata-se 
de uma ética pós-mercantil e pré-socialista [...]. A polidez concentra o 
respeito como pré-requisito. Respeito por outro ser humano, mas 
igualmente respeito ao ser vivo. Respeito e, portanto, abertura [...]. 
Encontramos, com Maria Graham, a possibilidade de estruturar um 
relato que informa, analisa, especula, e deriva sobre questões ainda 
encobertas. Um devir-mulher frente à natureza, que contrasta com o 
modo viril que tem predominado na racionalidade técnica e científica da 
modernidade (MONTEIRO, 2004, p.73-74, grifo meu). 

 

Quando a autora relaciona o respeito de Graham para com outros seres 

humanos à estima que ela manteve com os demais seres vivos, sugerindo que 

assim ela contrastava com a racionalidade tecno-científica da modernidade, nos 

aponta outro disparador para pensar sua produção imbricada a uma perspectiva 

relacional. Ao avançarmos no diálogo entre a produção da viajante britânica e as 

práticas contemporâneas em análise, percebemos que os posicionamentos desses 

artistas trazem elementos que adensam o debate supracitado. Comentando sobre 

as origens do projeto Cerrado infinito, Caballero relata: 

Eu sempre pensei o seguinte: os naturalistas viajantes não sabiam 
absolutamente nada. Eles começaram do vazio, do zero. Então é disso 
que eu venho, do zero. Vou ser como eles, eu vou partir do zero. Assim, 
eu ficava tardes em alguns terrenos baldios. Eu ficava horas olhando, 
sem fazer nada. Às vezes desenhava, fotografava. Às vezes ficava quieto. 
Esse tempo não existe mais. Para mim foi um processo complicado, no 
começo. Quando acabava o dia, eu pensava: “Nossa, terminou o dia, eu 
perdi meu dia, sou um maluco, o que eu estou fazendo?”. Depois, eu 
estava lá de novo e pensava a mesma coisa. Mas foi uma educação do 
olhar, de aos poucos ir entendendo aquelas plantas. Até que chega uma 
hora que você chega e fala [para as plantas]: “Oi, bom dia, como você 
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está? Que flores bonitas”. Ou seja, você começa a criar uma relação com 
as plantas, com a paisagem e com os indivíduos. Você começa a 
reconhecer quem é quem. E eu acho que o pessoal que estuda Botânica 
não tem essa relação; eles ficam lá no livro.  

 

As palavras do artista nos dão um sinal sobre sua relação com as plantas. 

Além do que se pode perceber quando ele tece tal comentário sobre a constituição 

do projeto de forma coletiva na Praça da Nascente, o seu envolvimento com a 

vegetação nativa do cerrado paulistano ficou ainda mais evidente quando visitei 

seu antigo ateliê. Situado nos fundos de sua residência, esse espaço foi 

transformado em uma espécie de ateliê-viveiro (Figura 51), um berçário das 

espécies que serão replantadas no território que se constitui como o Cerrado 

infinito.  

 

 

Figura 51. Daniel CABALLERO (1972) | Cerrado infinito, 2015  
Viveiro de espécies botânicas do cerrado paulistano | Foto disponibilizada pelo artista 
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Da mesma forma, Ana Flávia também comenta, em entrevista, sobre sua 

relação com as plantas que retrata: 

Sigo pintando plantas espontâneas, é uma série aberta, que se 
transformou em uma espécie de meditação, de ritual de reconexão com 
as forças da vida, um ritual ao qual retorno e repito como quem toma 
uma poção, ciclicamente. Tenho recorrido a esses desenhos 
especialmente em momentos de exaustão (coisa que não tem sido rara 
nos últimos anos ...). São sempre plantas diferentes, no sentido de serem 
sempre seres diferentes, mas não necessariamente espécies diferentes. A 
preocupação, ao olhar e registrar cada uma, é em estabelecer uma 
relação com aquele ente. 

 

 Essas observações vão ao encontro do que podemos inferir sobre a ligação 

de Graham com a flora que foi seu objeto de estudo durante sua estadia na América 

Latina. A própria artista nos dá uma pista sobre seu vínculo com esses elementos 

da natureza, quando, nas palavras que servem como epígrafe deste capítulo, faz 

uma analogia entre sua relação com as árvores e flores e com as crianças. Mesmo 

na eventualidade da metáfora, tal declaração, quando cotejada com as palavras dos 

artistas contemporâneos, sugere certo deslocamento de uma noção 

antropocêntrica, pois não se fixa na dureza científica comum aos naturalistas da 

época, até mesmo entre os que foram atravessados por um ideário romântico.  

Assim, surgem outros disparadores para pensar que esses artistas, de 

diferentes temporalidades, conceberam suas poéticas em agenciamento. Tendo em 

vista que “agenciar-se com alguém, com um animal, com alguma coisa [...] não é 

substituí-lo, imitá-lo ou identificar-se com ele: é criar algo que não está nem em 

você nem no outro, mas entre os dois, neste espaço-tempo comum, impessoal e 

partilhável” (ESCÓSSIA; KASTRUP, 2005, p.303). Com isso, entreabrem-se outras 

vias que ensejam o adensamento da camada coletiva e relacional da poética desses 

artistas. O que, por sua vez, nos concede mais argumentos para tomá-las como 

vetores de empatia que despontam como dispositivos crítico-ambientais potentes. 

Ademais, Albelda complementa que esse tipo de intervenção artística: 

A arte tem potencial para instigar a denúncia, como investigação, para ir 
contra opressões e, além disso, o artista tem a capacidade de criar pontes 
para outros mundos em nosso mundo. Ele defende [...] que o lugar da 
arte na crise ecológica não fica somente na epiderme, vai além, e não 
serve somente para defender valores ou para retoque estético. Trata-se 
de fazer parte de uma mudança drástica (apud OLIVEIRA, 2016, p. 26). 
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Ou seja, quando Baldisserotto, Caballero e Graham desenvolvem suas 

poéticas impulsionando-as de forma coletiva – ainda que a artista viajante 

oitocentista não tenha feito isso de forma intencional, tratando-se, assim, de uma 

atualização sugerida pela abordagem aqui utilizada –, por mais utópico que esses 

dispositivos possam parecer, eles têm a capacidade de criar pontes a partir das 

relações estabelecidas, conforme fala o autor espanhol. Assim, essas proposições 

nos conectam a outros modos de se relacionar com a natureza, incentivando o 

florescimento de uma mudança que não fica apenas no retoque estético ou 

ancorada em uma bandeira política midiática esvaziada, insuficiente e muitas 

vezes contraditória. 

Ainda, no momento em que trago tais características para esta discussão, 

continuo incorporando novas camadas de significação às imagens e às formas de 

apreensão da natureza. Percebo que as soluções desses artistas, ao agenciar seus 

projetos de forma coletiva, atam-se à mudança de paradigma frente às questões 

ecológico-ambientais que Albelda enfatiza, quando sugere que essa mudança não 

pode apelar apenas para uma explicação lógico-racional, mas precisa ser capaz de 

criar empatia a partir de laços de identificação para, assim, fortalecer a dissolução 

de uma ideia dominante: a visão utilitária da natureza. Ainda, aproximando a 

potencialidade que esse autor vê nos objetos artísticos à História, Teoria e Crítica 

da Arte, vejo a urgência com que ela precisa ser repassada para os discursos no 

âmbito dessa área. 

Por fim, devo sublinhar a convicção de que projetos artísticos coletivos 

como esses viabilizam “uma espécie de zona de resistência e sobrevivência que 

abre possibilidades de reflexão sobre o espaço e a paisagem na 

contemporaneidade, seja em um âmbito macro ou micropolítico” (MENDONÇA, 

2016, p.10). Entendo, assim, que a potência das poéticas analisadas não se esgota 

na discussão empreendida até aqui. Desse modo, as palavras de Mendonça 

antecipam outro aspecto evidenciado pelos trabalhos artísticos em questão e que 

será trabalhado no próximo capítulo: a forma como eles percebem, entendem e se 

relacionam com o espaço. 

 

 





[140] 
 

 

 

Figuras 52 e 53. Daniel CABALLERO (1972) | Cerrado infinito, 2015  

 Praça da Nascente, São Paulo, Brasil | Foto: Daniel Caballero 
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Parece ser cada vez mais oportuno e necessário exercitarmos, em nós 
mesmos, certa desconfiança com relação aos posicionamentos repletos de 

certezas. Quem sabe, tal exercício nos faça ocupar um lugar de 
estranhamento.  

 
Leandro Belinaso Guimarães, 2018 

 
 

Ao adentrar na Praça da Nascente, localizada há aproximadamente sete 

quilômetros do centro da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro da 

Pompéia, o visitante se depara com uma paisagem que destoa do restante do 

ambiente organizado, calçado e limpo. Ou seja, em uma porção mais alta do terreno 

e às margens da chamada selva de pedra, onde torres de concreto erguem-se ao 

alto como se quisessem tocar o céu, surge uma zona de vegetação densa e à 

primeira vista indesejável, aparentando ser de crescimento espontâneo e sem a 

marca incisiva da mão humana. Trata-se da trilha idealizada por Daniel Caballero 

como uma das soluções que compõe o projeto Cerrado infinito (Figuras 52 e 53), 

constituída por cerca de 150 espécies nativas do extinto cerrado paulistano.57 

Assim, as palavras de Leandro Belinaso Guimarães não foram dispostas 

como epígrafe deste capítulo por acaso, elas conferem o tom da reflexão que aqui 

inicio. Sem estar inteirado de que se trata de uma proposta artística, 

estranhamento é um dos sentimentos que pode acompanhar o visitante da praça ao 

perceber o contraste que a trilha construída por Caballero incute naquele espaço. 

Esse tensionamento ocorre, pois estamos acostumados a entender que os locais 

destinados ao lazer urbano devem ser mantidos ajardinados, com plantas de 

reconhecida e/ou já legitimada beleza, dispostas simetricamente para que não 

atrapalhem os caminhos bem delimitados e projetados com concreto. Quando as 

espécies nativas, vistas como ervas daninhas, crescem vertiginosamente nesses 

                                                             
57 Cabe ressaltar que, como o próprio título sugere, este breve capítulo está organizado e se 
apresenta como um ensaio. As discussões esboçadas aqui se encontram em fase embrionária e 
mereceriam outros movimentos investigativos. Entretanto, achei importante trazê-las desde já, pois 
além de demonstrar meus interesses de continuidade, acabo deixando vários fios soltos, os quais, 
com sorte, poderão estimular outros pesquisadores. Com isso, espero incentivar a elaboração de 
estudos que oxigenem o campo sedimentado da História, Teoria e Crítica da Arte. Ainda, seria 
interessante, se tais questões incentivassem a tessitura de discursos sobre a relação entre arte e 
questões crítico-ambientais, a qual, como salientei alhures, foi pouco explorada. Por se tratar de um 
discurso em início de processo de elaboração, convidei vários autores para o diálogo com o intento 
de demonstrar possibilidades de abordagem dos objetos aqui em exame. Assim como estamos 
vendo a multiplicidade de ramificações nas práticas artísticas analisadas, acredito que a pesquisa 
acadêmica também pode aparecer como um processo em aberto, feito de fragmentos, sendo essa 
uma forma de pensar a produção de conhecimento. 
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espaços, passamos a tratá-los como abandonados, matagal ou potenciais áreas de 

risco, tendo em vista que tudo que foge do controle humano gera medo.  

 Segundo o próprio artista: “O Cerrado infinito é um grande terreno baldio de 

ervas daninhas. É uma inversão, porque essas plantas foram erradicadas 

culturalmente, até desaparecer da memória. Eu penso que trazer elas de volta é 

como ensinar as pessoas a gostar de rato e barata (CABALLERO, 2019, em 

entrevista ao autor, grifo meu). Deste modo, a solução de reconstituir, ainda que 

utopicamente e em uma microescala, um bioma extinto acaba evidenciando tal 

estranhamento. Além disso, a estrutura espacial disponibilizada por Caballero toma 

um caráter memorialístico da geografia inicial da cidade, considerando que nessas 

“[...] fatias de terra a topografia e a vegetação que brota espontaneamente revelam 

a resistência a todo tipo de modificações espaciais impostas pelas infraestruturas, 

terraplanagens, muros de arrimo, paredes ou calçadas. Eles conformam um 

ambiente natural e social” (GANZ, 2015, p.81). Isto é, a paisagem disposta pelo 

artista tensiona a noção desenvolvimentista da urbanidade, a qual denota a 

necessidade de assepsia, onde a mão do homem precisa estar sempre em 

evidência, para dar a sensação de dominação e poder e, assim, afastar o medo do 

estranho, do que foge ao seu controle. 

Esse estranhamento não se dá apenas na interação do passante comum com 

o espaço em questão. Ele foi um agente disparador que atravessou as inquietações 

de Caballero ao longo de sua jornada investigativa acarretando em suas 

concepções poéticas atuais. Assim, permitam-me fazer um breve relato dessa 

trajetória até chegar à configuração que o Cerrado infinito possui hoje, pois esse 

movimento também foi marcado por vários lugares de estranhamento, os quais 

contribuem aos sentidos do nosso debate.  

Instigado pela curiosidade de suas andanças e das pesquisas feitas a partir 

delas, o artista desenvolveu grande interesse pela complexa relação entre o 

homem e o espaço.  Tanto nas trilhas de jipe que fazia nos arredores da capital 

paulista, quando ainda nem cogitava desenvolver uma carreira como artista visual, 

quanto em seus itinerários pela cidade, adentrando em terrenos baldios e 

observando cuidadosamente as plantas que crescem espontaneamente nesses 

lugares (Figura 54 e 55). Ao longo do tempo, criou uma relação intensa com as 



[143] 
 

espécies que compõem o cerrado paulistano. O estranhamento – advindo das 

conexões que começou a estabelecer entre as plantas que vira outrora, em espaços 

distanciados da urbe, e as que começou a encontrar em momentos mais recentes, 

através de  suas andanças por São Paulo – foi um dos disparadores que deu início à 

sua pesquisa artística de caráter interdisciplinar envolvendo o bioma em questão. 

A inquietação ali surgida tomou maior proporção quando o artista percebeu 

a extinção desse bioma enquanto unidade biológica ou ecossistema homogêneo, 

tendo em vista que sua ocorrência se dá pela insistência das próprias espécies em 

brotar em terrenos baldios, nos interstícios da cidade. Assim, em um impulso de 

inventividade, Caballero resolveu criar seu próprio cerrado no terraço do seu 

antigo ateliê (o mesmo espaço onde atualmente ele mantém o ateliê-viveiro 

mencionado no capítulo anterior).  

O jardim-cerrado (Figura 56) ali construído servia, grosso modo, como uma 

amostra desse bioma invisível, rejeitado pela organização urbana. Incomodado 

com a inércia desse pequeno recorte do cerrado isolado nos fundos de sua 

residência e esperando dialogar com o público acerca de suas inquietações frente 

ao destino dessa unidade biológica, ele também leva parte dessa paisagem para 

dentro de espaços institucionalizados da arte. É o caso de Como desenhar 

montanhas não descobertas (Figura 57), instalação feita com plantas nativas 

exposta na individual Terra non descoperta, na Galeria Virgílio, em 2015. 

Entretanto, Caballero percebe que a falta de conhecimento da própria história e da 

geografia da cidade impõe uma barreira nos seus preteridos diálogos. Além disso, 

começaram a surgir alguns problemas de logística e adaptação do bioma nos 

espaços supracitados. Sobre isso ele fala: “[...] via o jardim como parte do processo 

do meu trabalho artístico, mas não tinha parado pra pensar que o resultado de 

criar o fragmento de uma paisagem extinta [...] me causasse um incômodo 

crescente, como se tivesse criado um fantasma que agora me assombrava 

querendo viver” (2016, p. 38). 
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Figuras 54 e 55. Daniel CABALLERO (1972) | Cerrado infinito, 2015  

 Ação de coleta das plantas nativas | São Paulo, Brasil | Foto cedida pelo artista 
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Figuras 56. Daniel CABALLERO (1972) | Jardim cerrado  

 Jardim com plantas nativas do cerrado | São Paulo, Brasil | Foto cedida pelo artista 

 

 

Figura 57. Daniel CABALLERO (1972) | Como desenhar montanhas não descobertas, 2015 

 Instalação com plantas nativas do cerrado | Galeria Virgílio, São Paulo, Brasil  
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 Foi pensando nessa ideia de sobrevivência que o artista mirou 

transplantar essa paisagem: dos terrenos baldios e do seu próprio telhado 

transformado em uma espécie de jardim para um local público, a Praça da 

Nascente. Então, observa-se que existe um deslocamento espaço-temporal que 

permeia o projeto. O que faz o território onde hoje está alocada a trilha de cerrado 

– em termos físicos, tendo em vista que o projeto é denso, cheio de camadas e 

desdobramentos – tomar outras proporções que não apenas a materialidade de um 

trabalho poético ou de uma ideia que liga arte e ativismo, mas ser ele próprio parte 

de um processo. Portanto, fica previamente sugerido, que os estranhamentos 

encarados por Caballero ao ir constituindo sua relação com esse bioma, são 

transpassados ao observador que se depara e até mesmo o que vence a rejeição 

(ou o medo) e se aventura pelas trilhas do Cerrado infinito. 

Essa sensação de estranhamento – evocada pelo contraste que determinada 

organização espacial impõe aos olhos dos passantes da cidade e suas margens – 

também permeia, ainda que de forma distinta, como veremos a seguir, o Atelier de 

Observação Orgânica, proposto por Ana Flávia Baldisserotto. Como já vimos 

anteriormente, foi quando a artista e professora se aproximou do jardim 

construído por de Dona Eva na Praça Lupicínio Rodrigues, em Porto Alegre, que tal 

aparato destoante eclodiu como o disparador do projeto. Segundo suas próprias 

palavras: 

A pequena área cultivada por Dona Eva – que logo passou a ser 
acompanhada por outras vizinhas nesse gosto por plantar na praça – 
chamaria a atenção até do passante menos atento. Contrastado com o 
areão, a grama e os canteiros áridos, muitas vezes compondo um cenário 
de abandono com a mistura de lixo e plantas secas e desnutridas, no 
canto de Dona Eva havia a presença nítida de um gesto de cuidado, de uma 
subjetividade criativa e amorosa. Fosse na terra nova, nos verdes frescos,  
nas grades improvisadas com varais velhos, restos de construção, 
azulejos quebrados compondo caminhos, janelas e portas velhas 
separando canteiros, fosse na composteira feita com o cilindro de uma 
máquina de lavar roupas velha, fosse pelas espécies plantadas por ela e 
pela vitalidade das suas plantas, tudo ali respirava vida, e tudo chamou 
minha atenção (BALDISSEROTTO, 2021, em entrevista ao autor, grifo 
meu). 

 

Como pode ser percebido, a própria artista menciona que a cena 

contrastante chamaria a atenção até do passante menos atento. Ou seja, 

Baldisserotto também foi impactada pelo estranhamento que desponta da 
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percepção sensível do espaço. Tal sensação se tornou um dispositivo para a 

elaboração de um projeto artístico igualmente processual e transdisciplinar. Dessa 

forma, a artista visou redimensionar sua experiência, aproximando-a do público 

que participa do projeto Atelier de Observação Orgânica.  

Diante disso, indago: de que forma tal questão contribui para adensar as 

dimensões crítico-ambientais sugeridas nos trabalhos em análise? Como isso se 

relaciona com as percepções de Graham acerca da natureza? Ainda, de que modos 

essas problematizações oferecem meios para atualizar e ressignificar a atividade 

da viajante britânica aqui na América Latina? 

Quando observamos com mais cuidado os detalhes das propostas desses 

artistas, notamos que existe uma diferença de percepção e dos modos de 

incorporar os sentimentos advindos da experiência com os espaços contrastantes 

em seus projetos. Assim, acredito que, apresentando tais dessemelhanças, será 

possível apontar alguns caminhos para desdobrarmos as conexões acima 

indagadas.  

Como vimos, ao disponibilizar na praça uma espécie de alegoria ou 

metáfora do cerrado em seu estado natural e assim, de certa forma, disfarçar a 

intervenção do homem sobre a cena original, Caballero aposta na construção de 

uma paisagem que deixe a impressão de um terreno baldio, onde a vegetação não é 

domesticada e cresce espontaneamente, à revelia do senso estético e 

organizacional comum. Já Baldisserotto é atraída, em um primeiro momento, pela 

horta iniciada por Dona Eva na Praça Lupicínio (Figura 58), a qual se manifesta 

como um canteiro ajardinado, cercado de forma artesanal e improvisada, deixando 

evidente a presença da mão humana.  Entretanto, ainda que seja uma natureza 

semeada e cultivada dentro de uma estrutura de controle e que, diferentemente do 

Cerrado infinito, não intenta recuperar um bioma nativo específico, não escapa à 

artista a compreensão de que ali, naquele pequeno canto da praça, existe uma ação 

criativa e despretensiosa de atenção, cuidado e afeto com a vida, a qual contrasta 

com o restante do ambiente degradado.  

Dito de outra forma, Caballero acredita na potência de criar trilhas de 

matagais que tensionam a organização esperada para um espaço de lazer urbano. 
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Enquanto isso, Baldisserotto direciona sua atenção à pulsão de vida que emerge da 

atitude zelosa de uma cidadã dedicada a manter um pequeno espaço de plantio, 

que diverge das demais áreas da praça, relegadas ao abandono. Apesar das 

diferenças entre seus olhares, o que interessa neste momento do debate é o 

contraste percebido por eles na experiência com os espaços nas bordas da cidade. 

Tal vivência coloca os artistas, bem como os demais observadores que por ali 

passam, em um lugar de inquietação, de estranhamento. Segundo Guimarães, tal 

sensação nos projeta em um estado de desconfiança, sendo que:  

Por vezes chãos, localizações, raízes e certezas nos impossibilitam viver 
uma experiência de alteridade. E ela parece ser cada dia mais 
imprescindível para um combate diário às homogeneizações produzidas 
pelas políticas desenvolvimentistas ou financistas da globalização 
econômica atual. Criar diferença no barulhento e atordoante tempo 
presente – mergulhado em um incremento vertiginoso das migrações em 
razões de guerras, de terrorismos, de desastres socioambientais, de 
condições precárias de vida [...] – seria, em certa medida, deixar-se 
habitar pelo outro, por seus mundos misteriosos, estranhos, inacessíveis, 
inimagináveis (GUIMARÃES, 2018, p 139, grifo meu). 

Assim, a ideia de estranhamento com a qual estamos operando não irrompe 

apenas na sua significação mais óbvia, na perspectiva imediata de negar, abolir ou 

sentir medo de tudo que está fora de nossa compreensão de normalidade. Mas 

pode ter a capacidade de ir além, funcionando como meio de suspeição das 

certezas acomodadas em nosso pensamento cotidiano e como potência criadora de 

sentidos outros. Deste modo, mesmo que de formas distintas, ao serem 

atravessados e ao incorporar, cada um a sua maneira, os contrastes entre potências 

de vida e destruição na constituição de seus projetos, Baldisserotto e Caballero 

vivenciam, eles próprios, e consequentemente, entreabrem a seus interlocutores, 

vias de experiência de alteridade. Isto é, tal chave de leitura contribui para 

continuarmos pensando a prática desses artistas também como vetores de empatia, 

conforme a noção disponibilizada por Albelda, que foi assimilada no capítulo 

anterior e que, portanto, segue nos acompanhando aqui.  
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Figura 58. Participantes do Atelier de Observação Orgânica em atividade na Praça Lupicínio 
Rodrigues, Porto Alegre | Foto: Ana Flávia Baldisserotto 

 

Além disso, na tensão gerada pelas cenas contrastantes que acarretam o 

estranhamento, enxergo outra perspectiva que nos permite uma atualização da 

poética de Maria Graham. Além das passagens de seus escritos que já abordei em 

momentos anteriores, nas quais ela deixa sugerida, mesmo que de forma ambígua, 

certa tendência crítica acerca da relação do homem com a natureza, em outros 

trechos ela deixa entrever seu encantamento pela ideia de uma natureza intocada. 

Percebamos o que ela anota sobre a cidade de Olinda: “Como o nome dá a 

entender, é uma linda localidade, onde os morros moderados, mas abruptos, um 

belo rio, e uma espessa floresta combinam-se para o encanto dos olhos” (GRAHAM, 

1990, p. 129, grifo meu). Ademais, guardadas as devidas proporções, ela também 
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se posiciona em relação aos contrastes encontrados em seus deslocamentos pelo 

País, quando compara áreas de plantio com florestas virgens:  

Os cafezais são os únicos terrenos cultivados na redondeza e são 
intercalados tão densamente com laranjeiras, limoeiros e outros altos 
arbustos, que parecem antes uma variedade das matas do que a mescla 
de terreno cultivado com terreno selvagem, que seria de esperar tão 
perto de uma grande cidade, onde contamos ver o trabalho humano 
aplicando-se razoavelmente sobre a beleza rude da natureza. Mas aqui a 
vegetação é tão exuberante que até as árvores podadas e tratadas 
crescem como se fosse na floresta (GRAHAM, 1990, p. 202). 

 

Assim, mais uma vez utilizando o artifício das metáforas, as quais como já 

podemos notar foram aplicadas com certa frequência em seus relatos, a desenhista 

acaba enunciando sua preferência pela natureza selvagem e intocada. Com isso, 

assinalo mais um possível ponto de diálogo entre as poéticas de Baldisserotto, 

Caballero e Graham, o qual permitirá, com sorte, aprofundar a análise da produção 

desses artistas sob uma ótica ecológico-política.  

Dentro desse viés, ainda em companhia de Albelda, sublinho que, em uma 

primeira contiguidade, a percepção contrastante das camadas estéticas negativas e 

positivas, experienciada nos extremos desses espaços, aparece como estratégia 

que aposta na manutenção do estereótipo da natureza sem intervenção ou da 

antropização equilibrada. Assim, se constituem como metáforas de reparação, 

recuperação e restituição do espaço da natureza, gerando uma comunicação 

simbólica, emocional e empática (2015, p. 227). Logo, as soluções desses artistas 

trazem outros sentidos, que colocam o pensamento antropocêntrico em xeque, 

despontando, mais uma vez, como potentes dispositivos dentro dos discursos 

político-ambientais estabelecidos por meio da arte.  

Aqui cabe um apontamento: muitos poderão questionar a validade de tal 

aproximação, justificando que essa ideia sobre a beleza rude da natureza se trata 

apenas de um ideal romântico comum no século XIX e caro aos artistas viajantes e 

desenhistas botânicos que seguiam os preceitos de Humboldt. Entretanto, como 

vimos em outros momentos, esses ideais já sugeriam uma dimensão crítico-

ambiental, ainda que não fosse com a mesma ênfase e clareza do que vemos hoje. 

Além disso, será que a aproximação e os interesses dos artistas contemporâneos 

pela natureza também não se dão em uma idealização atualizada a partir de suas 
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poéticas? Ademais, essa suposta visão romântica diminui a criticalidade latente 

desses trabalhos?  

Ainda, permitam-me, aqui, mais uma breve digressão: gostaria de voltar a 

um embate que nos acompanhou nos capítulos precedentes, pois nesse momento 

ele subsidia novamente as problematizações que estamos movimentando. Em um 

dos textos que servem de base para este estudo, após Cláudia Valladão de Mattos 

demarcar Taunay como precursor da crítica ambiental por meio de suas pinturas, 

ela se refere aos artistas viajantes que estiveram aqui em momentos anteriores à 

criação da Academia Imperial de Belas Artes e afirma que as representações de 

paisagens produzidas por eles “[...] se inserem em políticas colonialistas e 

imperialistas postas em prática na Europa e certamente devem ser lidas sob esta 

ótica” (2012, p.1579, grifo meu). Ou seja, ao sugerir que determinadas imagens 

devem ser observadas sob a ótica do imperialismo e do colonialismo, ela se associa 

ao que a maioria dos estudos já fizeram, como vimos discutindo desde o início 

desta pesquisa.  Então, é necessário sinalizar que, mesmo que Mattos seja 

referência essencial para este debate no que tange a sua problematização do 

conceito de artista viajante nas fronteiras da história da arte, bem como a 

necessidade de sua atualização,58 nesse momento minhas ideias vão de encontro 

aos preceitos limitadores de ver a produção desses artistas apenas sob a chave do 

imperialismo e do colonialismo.  

Sob esse viés, Mattos desconsidera que a produção de outros viajantes, 

entre os quais incluo Graham, possam ser dotadas de um potencial político que 

suscitaria um debate em relação à ocupação do solo e à devastação natural, como 

ela própria aponta em Taunay. Além disso, ao optar por começar sua exposição 

atando as imagens produzidas por outros artistas viajantes à ideia de imperialismo 

e exploração econômica, e terminar sugerindo a análise das obras de artistas 
                                                             
58 É preciso deixar claro que embora as noções da autora pareçam contraditórias, as ideias 
mencionadas foram dispostas em textos distintos. A problematização do conceito de artistas 
viajantes surge no artigo Artistas viajantes nas fronteiras da História da Arte (2008). Já a análise da 
obra de Taunay dentro de uma chave político-ambiental surge em outros textos da autora, entre os 
quais Paisagem, monumento e crítica ambiental na obra de Félix-Émile Taunay (2010) e Política da 
paisagem: arte e crítica ambiental no Brasil do século XIX (2012). Entretanto, é interessante 
perceber que mesmo posicionando Taunay como precursor da crítica ambiental, o que acaba 
limitando outras propostas discursivas, como já comentamos ao longo deste trabalho, ela emprega 
em sua análise uma abordagem que vai na direção de atualizar o conceito de artistas viajantes, pois 
essa ótica política não enquadra o artista nas categorias e características amplamente difundidas 
pela historiografia da arte que se debruça sobre esse objeto. 
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contemporâneos sob o viés político-ecológico, a autora assume uma história da 

arte linear e evolutiva, o que também se afasta da nossa proposta. Diante disso, 

reforço a ideia de que o olhar lançado por Mattos pode ser atualizado.  

Ora, “sabemos que há uma multiplicidade de formas de ver, ler, narrar e se 

relacionar com a natureza [...]. E, mais, não há uma única forma, também, quando 

focamos um mesmo período ou uma aparente mesma conformação cultural” 

(GUIMARÃES, 2008, p.88). Nesse contexto, os modos como estamos analisando a 

produção de Graham na presente investigação me dizem que ele não se limita à 

ideia colonialista de exploração das terras no Novo Mundo. Ainda, se aceitássemos 

esse enquadramento do trabalho de Graham, não seria possível realizar nossa 

sugestão de, anacronicamente, atualizar sua poética, identificando e incorporando 

dimensões relacionais e coletivas de suas atividades nessa ressignificação. Isto é, 

aqui temos mais uma evidência das diferenças entre uma abordagem mais 

tradicional e linear e outra que aposta no anacronismo enquanto metodologia, 

acolhendo trabalhos de diferentes temporalidades. 

No entanto, saliento que ao trazer novamente esse debate aqui, não o faço 

na expectativa de convencer que meu olhar esteja certo e que o de Mattos e outros 

autores que já mencionei ao longo desta escrita pareçam equivocados. Não se trata 

disso. Apenas reafirmo que aposto em uma abertura nas formas de construir 

discursos no âmbito da História, Teoria e Crítica da Arte, a qual possibilita 

ressignificar os modos de ver o trabalho da artista viajante britânica. 

 Para adensar nossa reflexão, tendo em vista a complexidade dos projetos 

artísticos aqui em análise, os quais são dinamizados em uma rede complexa de 

relações, ações e materialidades (ainda que não se feche nelas), entendo que suas 

dimensões críticas não se restringem ao que já foi exposto até o momento. Como 

vimos no capítulo anterior, seus processos inventivos são agenciados, se dão nas 

relações entre. Tal resolução perpassa a própria aproximação e experiência desses 

artistas com os espaços que estruturam seus trabalhos. Mas de que modos essas 

concepções espaciais suscitam o viés político-ambiental que estamos propondo? 

Acredito que analisando outros aspectos dessas poéticas movimentadas em 

coletivo, seja possível sugerir novas camadas a essa interpelação. 
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3.1 Em busca de outros vínculos com o espaço 

Para iniciar essa parte do debate, retomo a proposta de Caballero. 

Relembremos que até chegar à constituição espacial que o Cerrado infinito exibe 

hoje, na Praça da Nascente, o artista passou por um longo processo marcado por 

vários encontros e estranhamentos. Uma das situações conflitantes com as quais o 

artista se deparou foi a de encontrar uma solução para que as espécies do cerrado 

retiradas dos terrenos baldios e replantadas nos jardins por ele idealizados 

sobrevivessem. Assim, ele decidiu levar o projeto para a praça. Segundo suas 

próprias palavras: 

Meu problema é: as plantas precisam sobreviver. Então eu invento o 
mecanismo da trilha e de plantar. A medida em que eu vou sacando que 
eu estou fazendo as pessoas da classe média plantar rabo de burro, em 
um sábado de manhã, quando eles poderiam estar dormindo[...]. Eu 
começo a pensar: “Daqui a pouco isso vai virar uma paisagem”.  Começa 
toda ideia de esvaziar o terreno, de fazer o terreno baldio, de extrapolar 
isso para conectar com outros pontos da cidade e fazer com que as 
pessoas daqui tenham uma trilha para encontrar com as pessoas dali [...]. 
Então esse foi o conjunto de ideias que foi se desenhando em alguns 
meses, na medida em que eu ia avançando nisso, porque junta botânica, 
arte, convivência, um monte de coisas ao mesmo tempo (CABALLERO, 
2019, em entrevista ao autor). 
 
 

Como podemos perceber no comentário de Caballero, além do que já 

discutimos sobre a constituição da trilha do Cerrado infinito, a solução do artista 

traz outros disparadores que adensam as características coletivas e, 

consequentemente, as dimensões críticas do projeto. Isto é, ao realizar as ações de 

limpeza do terreno e do plantio das espécies, o artista oferece aos participantes da 

sua proposta a possibilidade de explorar a geografia do lugar e criar vínculos 

afetivos nas relações com o território, com as plantas e com os outros integrantes.  

Sobre isso, Bruno Mendonça comenta: 

O projeto Cerrado infinito abre então na produção de Caballero a 
articulação de um repertório mais complexo a partir dessa reflexão 
sobre esta postura do homem em relação ao espaço e à paisagem, a partir 
desta espécie de “metáfora” do Cerrado, traçando relações com o 
presente. Caballero inicia então neste contexto, a ativação do espaço da 
Praça da Nascente na Zona Oeste de São Paulo, como uma espécie de 
laboratório e zona de criação (2016, p.9, grifo meu). 

 



[154] 
 

 

 

Figuras 59 e 60. Daniel CABALLERO (1972) | Cerrado infinito, 2015  

 Ação na Praça da Nascente, São Paulo, Brasil | Foto cedida pelo artista 
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Essa ativação do espaço, advinda da criação de uma espécie de laboratório e 

zona de criação, mencionada por Mendonça, também se relaciona, como vimos no 

capítulo anterior, ao Atelier de Observação Orgânica, de Baldisserotto. Tal qual 

Caballero, a artista também expande sua própria experiência nos arredores da 

Praça Lupicínio Rodrigues, quando instiga seus alunos e demais interatores ao 

envolvimento coletivo com esse espaço, bem como redimensiona tais vivências 

para a área de cultivo do Atelier Livre. Nessa direção, a artista relata: 

Percebo que esse impulso de trabalho nasce na confluência do desejo de 
resgatar do apagamento, a memória desse território a partir das 
histórias de seus habitantes mais antigos e das lutas ali travadas. Havia 
também o interesse por convidar e oferecer aos alunos que procuram o 
Atelier Livre uma oportunidade de olhar e circular na sua cidade de 
outros modos, dissolver, em um exercício de cidadania, envolvendo-os 
em um processo de colaboração com a transformação concreta de um 
espaço público, materializado ali na Praça Lupicínio. E, evidentemente, 
havia as questões mais diretamente ecológicas, o interesse por participar 
e fortalecer o movimento de cultivo de áreas verdes e hortas urbanas 
pelos próprios cidadãos, considerando todos os impactos positivos que 
essa direção tem para as organizações humanas urbanas em termos de 
autonomia, bem como todos os efeitos positivos para o meio ambiente 
(BALDISSEROTTO, 2021, s/p). 

 

De antemão, com base nas palavras de Baldisseretto, já podemos inferir que 

tal empenho incorpora diversas perspectivas que revolvem as fronteiras entre os 

processos artísticos e a própria vida que circunda aquele território, localizado à 

margem da cidade de Porto Alegre. Isto é, o relato da artista revela, uma vez mais, a 

complexidade e as várias frentes de análise do Atelier de Observação Orgânica. 

Assim, ao extrapolar os muros institucionais, a proposta fomenta a abertura ao 

encontro coletivo com um espaço permeado por memórias apagadas e invisíveis às 

estruturas dominantes do saber. 

Ou, por outra, a partir dos relatos de Baldisserotto e Caballero, percebemos 

como esses artistas lidaram com suas experiências nesses territórios marginais 

dos espaços urbanos e as formas como tais vivências foram redimensionadas, 

aproximando-as dos participantes de seus projetos, bem como do restante do 

público. Em Pelo espaço: uma nova política da espacialidade, Doreen Massey traz 

reflexões que podem adensar esse debate. Entre as várias análises críticas que a 

geógrafa faz sobre as formas que costumamos trabalhar o espaço nas nossas 
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abordagens, uma delas diz respeito ao fato de ele ser observado como uma 

superfície contínua, como algo dado previamente e que pode:  

[...] nos levar a conceber outros lugares, povos, culturas, simplesmente 
como um fenômeno “sobre” essa superfície. Não é uma manobra 
inocente; desta forma, eles ficam desprovidos de história [...]. Lá estão 
eles, no espaço, no lugar, sem suas próprias trajetórias. O que poderia 
significar reorientar essa imaginação, questionar esse hábito de pensar o 
espaço como uma superfície? Se, em vez disso, concebêssemos um 
encontro de histórias, o que aconteceria às nossas imaginações implícitas 
de tempo e espaço? (2015, p. 23). 

 

Dessa forma, a autora compreende o espaço com um produto de inter-

relações, baseado na existência da pluralidade e estando sempre em construção. 

Dentro dessa perspectiva, observamos formas de experimentação e relação com os 

territórios que se atam ao tensionamento aqui levantado. Ou seja, Baldisserotto, 

Caballero e também Graham (tendo em vista as atualizações que estamos 

propondo a partir desse diálogo anacrônico entre sua produção e as práticas dos 

contemporâneos), ao se deixarem atravessar pela potência do estranhamento que 

coloca em suspeição suas certezas anteriores, valorizam a dimensão e a capacidade 

de perceber as singularidades dos encontros nas experiências com os espaços que 

percorrem ou que estruturam seus processos. Logo, esses artistas permitem que os 

participantes de suas incursões redescubram um vínculo com o território, sendo 

que esse “[...] está para ser construído a cada experiência, é nele que nos 

constituímos como modos de pensar e agir” (AZEVEDO, 2018, p. 160). 

Em linha similar, Ganz salienta que, para além de perceber o espaço nos 

limites da geografia que vê a terra como matéria física, a arte voltou-se, mais 

recentemente, para a concepção dos territórios pelos seus âmbitos geopolíticos, 

tendo em vista que os artistas estão mais atentos às dinâmicas socioambientais 

(2015, p.19). Ainda, de posse dos estudos de Bertha Becker, Ganz afirma que a 

geopolítica é:  

[...] um campo de conhecimento que analisa as relações entre o poder e o 
espaço geográfico [...]. Hoje, a geopolítica atua principalmente por meio 
do poder de influenciar a tomada de decisão dos países sobre os usos dos 
territórios através de pressões e “coerção velada”. Isso acontece devido à 
ampliação da comunicação e das redes de informação e de circulação no 
planeta, com as quais se promovem estratégias de controle e soberania 
sobre o território [...]. A arte constrói um repertório espacial, visual e 
discursivo ao revelar ou manifestar-se contra essa rede de informação e 
de poderes hegemônicos (2015, p. 19-20). 
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Figura 61. Participantes do projeto Atelier de Observação Orgânica em atividade na Praça 
Lupicínio Rodrigues, Porto Alegre | Foto disponibilizada por Ana Flávia Baldisserotto 

 

 

Figura 62. Participantes do projeto Atelier de Observação Orgânica em atividade na Área de cultivo 
do Atelier Livre, Porto Alegre | Foto: Ana Flávia Baldisserotto 
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Na esteira dessa discussão, quando debate as contradições e 

intencionalidades dos discursos sobre sustentabilidade, Letícia Gianella salienta 

que “[...] devemos estar atentos às representações do espaço que são criadas pela 

lógica dominante e, percebendo essas representações, devemos criar espaços de 

representação que se opõem a elas” (2007, p. 16, grifo meu). Em sua grande 

maioria, esses discursos mediados por uma lógica hierarquizante não visam 

alcançar uma consciência ecológica ou um posicionamento crítico sobre os valores 

nocivos que sustentam a humanidade atualmente, mas objetivam criar um nicho 

de mercado lucrativo. Ou seja, o jogo é contraditório, pois, utilizando-se de 

inúmeros aparatos, dentre eles a difusão maximizada de imagens, o sistema 

capitalista se apropria dos termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável59 

para alimentar um mercado, invertendo o sentido do que realmente seria 

produtivo em nome da conservação do meio ambiente.  

Muitos pesquisadores problematizam essa questão. No âmbito da Educação 

Ambiental, estudos liderados por Leandro Belinaso Guimarães sugerem que o 

desafio “[...] parece ser a articulação de dispositivos outros, através dos quais se 

possam proliferar práticas não mercantis no cotidiano das nossas vidas (nem que 

para isso seja preciso rasgar a própria noção de sustentabilidade)” (2012, p. 397). 

Ainda, conforme alerta feito por João Rua (2012), ao assumir uma posição crítica, 

temos que combater fundamentalmente essa hierarquização, porque ela vai atingir 

inclusive a dinâmica da natureza, na medida em que ela vai ficando subalternizada, 

vista apenas como recurso a ser transformado em riqueza. 

Embora, nesse momento, não seja meu objetivo problematizar diretamente 

o conceito de sustentabilidade como fazem esses pesquisadores, almejo – mesmo 

que de forma embrionária – abraçar o desafio lançado por eles, trazendo-o para 

este debate. Tal perspectiva estimula a análise das relações espaço-temporais 

                                                             
59 “Embora seja um conceito amplamente utilizado, [...] não existe uma única visão do que seja o 
desenvolvimento sustentável. Para alguns [...], é obter o crescimento econômico contínuo através de 
um manejo mais racional dos recursos naturais e da utilização de tecnologias mais eficientes e 
menos poluentes. Para outros [...], é antes de tudo um projeto social e político destinado a erradicar 
a pobreza, elevar a qualidade de vida e satisfazer as necessidades básicas da humanidade que 
oferece os princípios e orientações para o desenvolvimento harmônico da sociedade, considerando 
a apropriação e a transformação sustentável dos recursos naturais” (DIAS, 2017, p.37). Como é 
possível perceber nas palavras do autor, o conceito de desenvolvimento sustentável ou de 
sustentabilidade é complexo, logo, sua problematização demandaria outro esforço de pesquisa que 
o limite temporal deste trabalho não comportaria.  
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agenciadas pelas práticas de Baldisserotto e Caballero. Aparecem, assim, como 

dispositivos capazes de construir uma posição crítica sobre os padrões capitalistas 

frente à natureza, no que tange ao questionamento atual das nossas ações no meio 

em que vivemos. Concomitantemente, impulsionam a possibilidade de continuar 

atribuindo outras camadas de significação à produção de Graham, levando em 

consideração também as suas experiências relacionais com os espaços percorridos, 

lembrando que estamos sugerindo uma atualização do seu processo criativo, 

quando, à luz das práticas artísticas contemporâneas, percebemos que a viajante 

inglesa também impulsionava suas ações de forma coletiva. 

Assim, questiono: ao agenciar esses espaços nas bordas das cidades, 

Baldisserotto e Caballero não estariam, de certa forma, disponibilizando esses 

dispositivos outros – distanciados de uma concepção midiática e mercantil –, 

evocados pelas palavras de Guimarães? Ainda, incluindo Graham nesse movimento 

indagativo, eles não estariam fornecendo disparadores que se afastam dessa 

hierarquização? Esses vetores, ainda que de forma utópica, não poderiam diluir a 

lógica dominante por meio de práticas artísticas coletivas, interdisciplinares e 

abertas às escutas das histórias e dos saberes locais? 

Logo, se acompanharmos Mattos, nas proposições expostas alhures, e 

definirmos que essa noção não possa operar em nossas análises sobre o 

posicionamento de Graham em relação à natureza, bem como sobre seu processo 

criativo de imersão nos espaços de paisagem natural, não estaremos aplicando a 

lógica moderna dicotômica e evolutiva do pensamento que tensionamos? Seria 

algo como pensar que nós, os contemporâneos, somos mais evoluídos do que os 

agentes do passado, pois conseguimos pensar e estruturar uma construção coletiva 

do conhecimento, enquanto eles estavam presos à dureza da construção moderna 

do pensamento, como se fosse ela uma condição unânime, homogênea. Acredito 

que, pelo caminho que estou sugerindo, a ideia de produzir de forma agenciada, na 

relação entre os seres, não exige a consciência de que isso está sendo feito.  
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3.2 Viajantes na contemporaneidade 

Acredito ter demonstrado até aqui que as práticas de Daniel Caballero e Ana 

Flávia Baldisserotto evidenciam suas potencialidades crítico-ambientais na medida 

em que são compreendidas como propostas coletivizantes. Suas ações se 

apresentam no tempo presente, quando observamos na prática a amplificação dos 

poderes antrópicos destrutivos da natureza. Ademais, assumimos a consciência de 

que a arte desempenha um papel importante na valorização de outras 

possibilidades de organização e conhecimento do mundo, que não sejam aquelas 

estruturadas por visões dominantes e hegemônicas.  

 Essas camadas, por óbvio, não se fazem tão notáveis na produção de 

Graham, e talvez de artistas de outros tempos. Todavia, ainda que não tenham sido 

pensadas enquanto elementos estruturantes de sua poética, presumo, a partir do 

movimento investigativo que realizo, que essas questões já poderiam estar 

presentes de forma indireta no modo como a aquarelista britânica realizava suas 

atividades de imersão e apreensão da natureza. Assim, acredito que cabe aos 

agentes criadores de discursos sobre esses objetos, como historiadores e críticos 

da arte,60 tensioná-los a partir de suas atualizações no presente. Ou seja, pela 

forma como podem ser ressignificados à luz das poéticas contemporâneas e da 

própria vivência em nosso mundo, a qual, neste estudo de caso, toma uma 

proporção que nos é urgente: o cuidado e a conservação do meio ambiente natural.  

Na esteira dessa discussão, Virgínia Kastrup nos oferece uma reflexão sobre 

a condição do viajante, a qual sinaliza caminhos para o nosso processo 

investigativo. Segundo a autora:  

Ao ser bruscamente transportado para um novo ambiente, os hábitos 
anteriores não servem e o viajante vive sucessivas experiências de 
problematização. Não se trata de mera ignorância, mas de estranhamento 
e tensão entre o saber anterior e a experiência presente. Quando 
viajamos somos forçados a conviver com uma certa errância, a perder 
tempo, a explorar o meio com olhos atentos [...]. Somos forçados a 
pensar, a aprender e a construir um novo domínio cognitivo e uma outra 
maneira de realizar atividades que eram tão simples e corriqueiras que 
havíamos esquecido seu caráter inventado. A viagem surge, então, como 
ocasião de uma aprendizagem, pois o viajante não se dava conta de que 
as relações que tomava como óbvias e garantidas eram, a rigor, 

                                                             
60 Quando faço esse apontamento, não me refiro apenas aos debates acadêmicos e sim a todos os 
discursos que partem da arte: curadorias, textos críticos, mediações por espaços de arte, práticas 
interdisciplinares em escolas, etc. 
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construídas e inventadas. Tal aprendizagem não se esgota na solução dos 
problemas imediatos, mas prolonga seus efeitos e sua potência [...]. O 
afastamento da cidade, gerado pela viagem, prolonga-se então num 
afastamento da percepção banal e recognitiva. A abertura da 
sensibilidade provocada pela viagem para a cidade estrangeira invade, 
então, a experiência da própria cidade. A experiência da recognição cede 
lugar à problematização” (KASTRUP, 2001, p.17-18, grifo meu).61 

 

Como podemos notar, a pesquisadora também opera a noção de 

estranhamento para comentar a experiência dos viajantes com outras geografias. 

Embora não esteja se referindo especificamente aos artistas viajantes da tradição, 

acredito que seus apontamentos não se limitam à contemporaneidade. Ou seja, 

com base em Kastrup, inferimos que ao vir para América Latina, Graham tensionou 

os conhecimentos que tinha como óbvios, vivendo várias experiências de 

problematização que a fizeram explorar o meio com olhos atentos. Entretanto, essa 

é uma direção de análise abrangente, a partir da qual se observa que tal 

estranhamento atravessa a experiência de qualquer indivíduo que se lança em 

viagem. Por isso, nos interessa aproximar a reflexão da autora às questões que, 

como venho mencionando ao longo do trabalho, poderiam diferenciar Graham dos 

demais viajantes. Dessa forma, lembremos que estou sugerindo, a partir de uma 

abordagem anacrônica, que a artista britânica se manteve aberta à construção do 

seu conhecimento de forma horizontal, em agenciamento. Entretanto, tal solução 

era incomum à época, tendo em vista que a maioria dos naturalistas e artistas 

viajantes não consideravam o saber da população local, assumindo uma postura 

dominante e eurocêntrica.  

Além disso, a partir dessa noção experencial, a problematização 

disponibilizada por Kastrup  possibilita a atribuição de outros sentidos à poética 

dos artistas contemporâneos em análise. Com isso quero dizer que, ao aproximar a 

produção de Graham da prática de Baldisserotto e Caballero, proponho que eles 

também vivenciam sucessivas experiências de estranhamento, ainda que se 

desloquem por espaços dentro de suas próprias cidades. Assim, entre outras 

camadas possíveis, esse trânsito possibilita que os pensemos também como 

artistas viajantes. Essa sugestão não é pautada na ideia de enquadrar tais artistas 
                                                             
61 Neste texto, intitulado Aprendizagem, arte e invenção, Virgínia Kastrup não está se referindo 
propriamente aos artistas viajantes, mas a qualquer indivíduo que esteja realizando uma viagem. 
Ela usa esse exemplo para discutir o tema da aprendizagem inventiva que é o ponto nevrálgico da 
sua problematização. 
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dentro de uma categoria fixa da história da arte. Contrariamente a isso, aposto na 

ideia de que esse conceito não se fecha em um período histórico ou em uma 

delimitação de práticas e categorias estéticas. Isto é, espero que esse impulso 

investigativo contribua com estudos que propõem seu alargamento sua atualização 

no âmbito dessa disciplina.  

Em outra direção, quase como em um movimento cíclico, essa abordagem 

acaba por atualizar a noção de artista viajante na própria atividade de Graham. 

Dito de outra forma, se estamos pensando as práticas dos contemporâneos como 

parte desse conceito, elas também redimensionam os deslocamentos que 

compõem a atividade desempenhada pela desenhista inglesa. 

Por fim, faço uma última digressão, ao trazer para o debate a participação 

do Seu Newton no Atelier de Observação Orgânica, de Baldisserotto. Conforme 

apresentação da própria artista, esse senhor é: 

[...] um vendedor ambulante e coletor de frutos (em especial abacates) e 
ervas (em especial carqueja e macela) que crescem em uma das colinas 
que cercam a depressão onde se localiza a maior parte do centro urbano 
de Porto Alegre, região onde ele mora. O Seu Newton segue trabalhando 
nas ruas, mesmo durante a pandemia. A partir do seu desejo de registrar 
suas coletas e andanças, criamos uma estratégia nova de trabalho, que 
recém começamos a experimentar.  O Sr. Newton não participa do 
mundo digital, portanto não usa dispositivos tipo smartphones, por isso, 
conseguimos uma câmera fotográfica digital que ele tem usado para 
fotografar e filmar seus caminhos, encontros e descobertas. Como a 
oficina de Observação Orgânica vai ser oferecida no formato virtual neste 
primeiro semestre de 2021, a participação de Newton no coletivo se dará 
através desses materiais, e, quem sabe, esse diálogo não gerará outras 
aberturas (BALDISSEROTTO, 2021, em entrevista). 

 

 Assim como a ação de Dona Eva, a valorização das percepções de Seu 

Newton no âmbito do projeto – tanto em relação às espécies botânicas cultivadas 

quanto em outras áreas – surge como um disparador que demonstra na prática a 

potência crítica dessas propostas artísticas engendradas de forma coletiva.  Mesmo 

não possuindo uma formação estruturada pelos campos específicos do saber 

acadêmico e institucional, esse integrante contribui com os conhecimentos 

adquiridos nas experiências de vida e nos constantes diálogos estabelecidos em 

suas constantes andanças pela cidade. Dessa forma, com base nas discussões acima 

estabelecidas, termino questionando se não poderíamos pensar a atividade de 

Newton como parte do redimensionamento da noção de artista viajante. 
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Figura 63.  Seu Newton, participante do Atelier de Observação Orgânica 
  Foto: Ana Flávia Baldisserotto 
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Já que a natureza está sendo assaltada de uma forma tão 
indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas 

subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. 

Ailton Krenak, 2019 

 

A julgar pelas diversas abordagens possíveis relativas ao tema deste estudo, 

pela complexidade e riqueza dos objetos analisados, bem como pelos fios soltos 

que a tessitura desta dissertação deixou no caminho, torna-se difícil pensar em 

considerações finais, como quem acredita ter preenchido todas as lacunas ou 

deseja fechar uma porta. Conforme anunciei nos momentos iniciais deste percurso, 

a produção imagética de Maria Graham foi pouco explorada no âmbito da História, 

Teoria e Crítica da Arte, denotando que há muita pesquisa a ser feita. Além disso, a 

poética de inumeráveis artistas contemporâneos é atravessada por questões 

político-ambientais, ainda que muitas vezes isso transcorra de forma indireta. 

Todavia, poucos são os discursos que lançam olhar sobre essa criticidade latente 

em tais proposições artísticas. Ainda mais quando elas extrapolam e borram os 

limites mais convencionais do que se entende como arte, ao incorporar a vida, 

formas diversas de se relacionar com o mundo e a abertura para outras áreas do 

saber em seus processos inventivos. 

Fica mais difícil encontrar discursos desse cunho que incluam a produção 

dos chamados artistas viajantes que, assim como a britânica Graham, visitaram a 

América Portuguesa. De modo que o viés mais comum trata de vincular essas 

imagens à construção de uma pretensa identidade nacional, observando o olhar do 

“outro estrangeiro” sobre as terras brasileiras, ou as reduzam a uma catalogação 

científica com fins mercadológicos e imperialistas. Em grande medida, essa mirada 

está associada ao modus operandi mais tradicional da História da Arte, o qual tende 

a agrupar os objetos artísticos dentro de períodos e/ou categorias estéticas, a 

partir, principalmente, de suas características formais. Ainda, tal diligência ata-se à 

ideia de tomar as imagens produzidas por esses artistas como documentos fiéis a 

uma verdade única, presa e limitada às camadas de sentido atribuídas ao seu 

contexto de produção. Assim, muitas vezes, desprezam-se detalhes contrastantes 

de tal conjuntura visando o enquadramento dos objetos dentro de caixas 

predeterminadas, bem como o alcance de uma pureza da linearidade histórica e 

sua sucessão de fatos comprovados documentalmente. 
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Eu poderia ter optado por esse caminho historiográfico, analisando a 

produção de Graham sob os aspectos e categorias já amplamente difundidos em 

narrativas sobre a tradição dos artistas viajantes, encaixando-a em conceitos já 

consolidados. Assim, estaria me movimentando em terreno mais seguro, rico em 

referências e, portanto, com menor chance de ser incompreendido. Contudo, optei 

por deixar de lado a comodidade e me afastei dessa possível abordagem.  

Tomando de empréstimo o estudo de Luciana Loponte mencionado na 

introdução, no qual ela discute sobre as pesquisas baseadas em arte, tentei estender 

o que a autora sugere às investigações na área da Educação ao modo como me 

posicionei ao longo deste percurso de pesquisa, situado no campo da História, 

Teoria e Crítica da Arte. Ou seja, ao empenhar certa abertura e fluidez de 

pensamento, procurei tensionar os discursos já cristalizados e tidos como verdade 

única. Acredito, assim, que esta postura antiessencialista e antifundacionista possa 

ter contribuído para a produção de conhecimentos outros acerca dos objetos que 

foram aqui analisados. Ainda, assumi o risco do anacronismo, ao questionar as 

imagens produzidas pela artista inglesa, no início do século XIX, por um viés 

crítico-ambiental, em evidência na contemporaneidade. Depois, quis acentuar 

ainda mais essa alternativa, quando sugeri diálogos – focados tanto nas 

semelhanças quanto nas diferenças – entre obras de artistas de períodos, épocas e 

contextos distintos. Tomei como referência a sugestão de Georges Didi-Huberman 

sobre o quanto pode ser potente a colisão entre o Outrora e o Agora, em que um 

altera os sentidos do outro (2003, p. 40). 

 No primeiro capítulo, comecei o percurso evocando a experiência com 

imagens de apreensão da natureza feitas por Graham, as quais acessei nos 

arquivos do Royal Botanic Gardens, Kew e British Museum, ambos em Londres. Os 

detalhes compositivos desses trabalhos, bem como a ação do tempo sobre o papel 

que lhe servem de suporte, permitiram tecer uma metáfora que iniciou a reflexão 

sobre o apagamento da produção da artista viajante britânica no quadro maior da 

História da Arte. Levando em consideração o hiato percebido entre o certo 

reconhecimento obtido pela artista, nas primeiras décadas do século XIX, e o que 

observamos nos discursos crítico-historiográficos, levantei algumas hipóteses que 
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porventura tenham acarretado no esquecimento de sua criação imagética pelo 

campo em questão.  

 Para tanto, utilizei como referência principal o estudo feito pelo geógrafo 

John Dickenson, no qual ele explora a mesma problemática, mas com foco na 

produção de Marianne North, outra artista viajante inglesa que esteve no Brasil em 

décadas posteriores a Graham. Esse diálogo evidenciou que tanto as semelhanças 

quanto as diferenças entre os períodos e a própria produção dessas artistas trazem 

bases para inferir possíveis justificativas para o apagamento das obras da viajante 

sobre a qual nos debruçamos. Entre os motivos observados, retomo rapidamente 

aqui a ocorrência de questões de gênero, tendo em vista que, a partir da 

profissionalização da arte botânica, a produção feminina passou a ser 

marginalizada; e o enclausuramento disciplinar advindo de uma ótica moderna 

essencialista, considerando que as imagens produzidas por Graham estariam entre 

a arte e a ciência, tendo que atender aos interesses dos dois campos. Com base 

nisso, me aproximo da sugestão de que cabe ao historiador e crítico da arte 

recuperar a produção dessa artista, procurando evidenciar e/ou ressignificar seus 

sentidos estéticos. 

 Por conseguinte, na segunda parte desse capítulo, revisitei os estudos que 

realizara em momentos anteriores sobre a produção dessa artista. Comecei a 

discussão com uma das paisagens produzidas por ela no centro do debate. 

Repensando todo processo, acredito que essa escolha não foi feita por mim muito 

racionalmente, pois a própria imagem se impôs, no sentido de que foi a percepção 

dos seus detalhes compositivos em cotejamento com alguns de seus escritos que 

trouxe as inquietações basilares para o início deste percurso investigativo, as quais 

me acompanham desde a graduação em História da Arte e a atuação como bolsista 

de iniciação científica. Isto é, ao perceber os contrastes, entre a exuberância da 

natureza e seu princípio de destruição, desenhados pela viajante em Salta de água, 

a problemática embrionária desta pesquisa começou a tomar proporção. As 

indagações que surgiram impulsionaram um desafio: existe, nesta imagem – e em 

outras analisadas posteriormente –, um iminente tom de denúncia, de crítica, em 

relação à devastação do meio ambiente natural? Graham teria sinalizado, já nas 
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primeiras décadas do século XIX, a destruição da natureza da América do Sul? De 

que forma? 

Com essas linhas soltas que a própria gravura me trouxe, fui tecendo outros 

sentidos para ela. Ou seja, desenvolvi um discurso objetivando dar materialidade 

às questões que me atravessaram a partir da forma como as paisagens que analisei 

nesta parte do trabalho chegaram e foram percebidas por mim na 

contemporaneidade, em um mundo marcado pelos efeitos da devastação e pelo 

caos ambiental, sem me deter na recuperação do olhar exato da época em que elas 

foram produzidas. Logo, o que está posto nesse trabalho tem uma considerável 

camada subjetiva e assume um viés anacrônico, como já mencionei acima. Todavia, 

conforme Daniel Arasse aponta, até o historiador que aposta na busca por uma 

“verdade absoluta” nas obras de arte, estará olhando para elas de forma 

anacrônica, buscando o passado desde o presente, e, consequentemente, criando 

ficções e/ou empregando novos sentidos às imagens, as quais não deixam de tomar 

proporções interessantes e enriquecedoras.  

Ainda, essa perspectiva ajudou a pensar em um dos objetivos do trabalho 

que venho desenvolvendo ao longo desses anos de pesquisa com foco nesse objeto: 

dar maior visibilidade à produção imagética de Graham. Além da perspectiva já 

comentada alhures sobre o anacronismo presente na análise de Foucault, Arasse 

chama a atenção para outra herança dessa visão do filósofo: ao comentar a pintura 

As meninas, tal como a viu, ele teria democratizado a obra, pois “[...] permitiu 

levantar novas questões, que nos fez olhar o quadro mais de perto e, em muitos 

casos, pela primeira vez” (ARASSE, 2014, p.100). Dessa forma, mesmo que possa 

parecer uma ideia pretensiosa, espero que o olhar político que lancei sobre a 

produção da artista britânica – ainda que seja revogado ou contestado – tenha a 

retirado da inércia à qual parecia destinada: o esquecimento dentro das páginas de 

um diário ou das coleções pouco acessadas em museus estrangeiros, com imagens 

recortadas e coladas à revelia da artista. Além disso, como mencionei na 

introdução, um dos dispositivos que movimentou esse estudo – a mostra coletiva 

Salta D’água: dimensões críticas da paisagem – conferiu certo protagonismo a uma 

dessas imagens, fazendo-a dialogar com a produção de outros artistas que também 

apreenderam a paisagem, em diferentes tempos, meios e linguagens. 
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 Entretanto, conforme já sublinhei, mesmo em uma abordagem com tal 

abertura experimentativa, não significa que não se busque aportes teóricos e 

contextuais que auxiliem na compreensão das inquietações surgidas a partir do 

próprio objeto e de suas circunstâncias de instauração. Dessa forma, aparece o 

estudo empreendido por Rosa Monteiro, quando ela analisa o Escorço biográfico de 

Dom Pedro I, com uma notícia do Brasil e do Rio de Janeiro em seu tempo, escrito por 

Graham em 1834, quando já havia retornado à Inglaterra. Nesse processo, 

Monteiro identifica várias ambiguidades nos relatos da viajante inglesa. Ao apontar 

essas dualidades em seus escritos, bem como nas suas percepções acerca da 

natureza, a autora também deixa entrever a multiplicidade de aspectos que podem 

ter atravessado a produção imagética da artista britânica. Diante disso, novamente 

problematizei a ideia de fixar e delimitar como sua obra deve ser interpretada, 

conforme os prescritos ditados por muitos intépretes.  

 Na esteira dessa discussão, empreguei a abordagem sugerida por Mitchell, a 

qual incentiva a visualização de pinturas de paisagem sob uma ótica política. 

Porém, estendi o que o autor prescreve a outros meios de apreender o ambiente 

natural, como os desenhos de Graham (e as gravuras feitas a partir deles). Também 

foi fundamental para o foco da minha pesquisa, a apropriação que Mattos faz do 

recurso teórico-metodológico proposto pelo historiador da arte norte-americano, 

aplicando-o em análises de paisagens produzidas no Brasil. Nesse empenho, a 

pesquisadora destaca o artista Félix-Émile Taunay como o precursor de uma crítica 

ambiental a partir da sua pintura de paisagem. Tendo em vista que as paisagens de 

Graham – elaboradas em momentos anteriores às do artista francês – possuem 

soluções semelhantes às que a autora evidencia, sugeri que sua abordagem pode 

ser atualizada.  

 Ainda, ao mergulhar em uma abordagem mais fluida e aberta desses 

objetos, bem como empregar o anacronismo no encadeamento dessa análise, 

observei que se tornaria problemático afirmar determinados agentes como 

precursores de uma ideia ou característica estética. Essa é mais uma das estratégias 

que limitam as possibilidades de o observador compor suas próprias relações com 

a obra, a partir de suas vivências. Ademais, deixando pouco espaço para dúvidas, 

tal discurso aposta em uma cadeia linear e evolutiva da história da arte que 
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estabelece uma fronteira imaginária, como se a produção de artistas antecessores 

ao marco inicial estabelecido não pudesse suscitar a mesma ideia. Dito de outra 

forma, com base no caso específico que aqui nos interessa, quando Mattos e Canton 

levantam a questão político-ambiental presente na obra de Taunay e o afirmam 

como pioneiro de tal solução, elas já presumem de antemão que a produção de 

artistas antecessores ao francês não pode suscitar tal criticidade, como Graham e 

talvez outros de tempos ainda mais remotos 

 Para continuar o embasamento teórico e contextual de minha análise, 

também busquei referenciais relacionados com a ideia de crítica ambiental no 

período em que Graham esteve produzindo na América Latina. Ressalto: essa 

investigação não foi feita com o intuito de evidenciar discursos da época que 

possibilitassem afirmar a intencionalidade da artista em desenvolver tal questão 

em sua obra, mas observá-los como disparadores que possam ter atravessado sua 

poética, mesmo que esse não tenha sido seu objetivo ao produzir as imagens em 

exame.  

 Com esse propósito, mergulhei em seus escritos, extraindo algumas 

evidências de que a questão ambiental não era estranha à viajante, bem como a 

pessoas com quem ela mantinha estreita relação, ou cuja produção e preceitos ela 

admirava e seguia, como José Bonifácio e Alexander von Humboldt. Questionei 

afirmativas de autores que associam as obras produzidas por ela a um interesse 

meramente imperialista ou de catalogação botânica, tendo em vista o forte apelo 

estético que imprimia a sua produção, bem como sua posição sensível diante da 

natureza retratada. Entendimentos que ficam sugeridos, pelo menos para mim, 

quando, em um primeiro momento, percebo que suas paisagens foram idealizadas, 

ou direciono a atenção para o cotejamento entre suas palavras e imagens. Esse 

tensionamento foi me acompanhando e tomou vulto em outros momentos da 

escrita desta dissertação, quando foi problematizado também a partir de outros 

aspectos inferidos através da análise da obra da viajante britânica. 

 Outros aportes utilizados neste momento e que me acompanharam até os 

momentos finais deste processo investigativo foram encontrados nos estudos do 

professor espanhol José Albelda. Entre as várias ideias sugeridas pelo autor que 

empreguei ao longo desta dissertação, está a necessidade de uma “reconstrução da 
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paisagem” no contexto ecológico complexo em que estamos vivendo. Estendi essa 

proposta – que foca originalmente na concepção de paisagens no âmbito das 

poéticas visuais contemporâneas – para a possibilidade de renovar os discursos 

feitos no campo da História, Teoria e Crítica da Arte que têm como objeto de 

análise a apreensão de cenas naturais, em diferentes temporalidades.  

 Essa investida ampliou a discussão acerca do contraste entre a exuberância 

e a destruição da natureza, o qual verifiquei em Salta de água, bem como na obra 

de outros artistas que eu trouxe para o debate empreendido neste capítulo. Ainda, 

o que observei em relação à gravura A Árvore do Dragão, em Tenerife vai ao 

encontro do que o pesquisador espanhol chama de metáfora da ferida: o 

rompimento de uma camada contínua, como uma fissura em algo sólido, ou seja, 

remetendo à ação humana sobre o meio ambiente, o uso irracional dos recursos 

naturais.  

Nessa parte do trabalho analisei apenas algumas representações de 

paisagem feitas por Maria Graham observando-as a partir do viés crítico-ambiental 

que elas suscitam – uma espécie de revisão dos meus estudos anteriores, a qual foi 

indispensável para dar sentindo ao seguimento da investigação. Deixei 

propositalmente em aberto as seguintes questões, ainda à espera de estudos mais 

aprofundados: como podemos recuperar, no âmbito da História, Teoria e Crítica da 

Arte, as ilustrações botânicas feitas por Graham, seguindo cânones científicos? De 

que forma podemos dar a elas um sentido estético? Ainda, depois de focarmos 

nossa análise a partir de uma perspectiva político-ambiental, cabe pensarmos 

essas representações visuais de espécimes botânicos isolados também dentro 

dessa lógica?  De que formas elas suscitam uma dimensão crítica?  

 Assim, ao buscar estudos que pudessem me auxiliar com tais inquietações, 

percebi que alguns dialogam com meus interesses de pesquisa e sugerem 

igualmente a abordagem dessas ilustrações científicas a partir de um viés político-

ambiental.  Porém, constatei que poucos pesquisadores se dedicaram a realizar 

análises que aprofundassem o sentido crítico de tais imagens. Percebendo essas 

lacunas, foi nesse momento sugeri desdobrar a investigação recorrendo, por outra 

vereda, à metodologia do anacronismo histórico proposto por Georges Didi-

Huberman (2015).  
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 Estabeleci, portanto, conexões entre a obra de Graham e as práticas de 

artistas contemporâneos que também incluem a apreensão de espécies botânicas 

em suas formulações poéticas.  Com isso em mente, convidei para esse diálogo 

projetos dos artistas Ana Flávia Baldisserotto e Daniel Caballero: Atelier de 

Observação Orgânica e Cerrado infinito, respectivamente. A linha que conduziu a 

tessitura desse diálogo seguiu sendo a relação entre o campo das artes visuais e o 

viés crítico-ambiental. 

 Tal reflexão começou a ser desenvolvida no segundo capítulo. Como ponto 

de partida para o debate, estabeleci trânsitos entre os desenhos botânicos feitos 

pelos contemporâneos e as aquarelas da artista oitocentista. Procurei, assim, 

destacar quais aportes a produção de Baldisserotto e Caballero fornecem para 

atualizarmos a obra imagética de Graham e, vice-versa, que subsídios a viajante 

britânica oferece para ressignificar e dar outras camadas de sentindo às imagens 

desenvolvidas pelos dois artistas temporalmente próximos a nós. Em outros 

termos, nesse primeiro momento foquei apenas no diálogo anacrônico com/entre 

as imagens, destacando tanto suas similaridades quanto suas diferenças, sem me 

aprofundar nos detalhes mais complexos de seus processos criativos.  

 A partir desse movimento inicial, sugeri que de forma despretensiosa, mas 

ao mesmo tempo potente, as configurações poéticas desses artistas são permeadas 

por implicações de caráter político-ambiental, denunciando nossa estupidez 

cotidiana em negligenciar as formas de vida que representam e, assim, deslocam a 

noção antropocêntrica que permeia nossa relação com a natureza. Isto é, ainda que 

utilizem diferentes meios, suportes e técnicas, seus desenhos chamam atenção 

para as plantas que foram e ainda são marginalizadas pelo homem, tanto na época 

em que Graham esteve por aqui quanto nos dias atuais.   

Além disso, o estudo de Mattos seguiu me acompanhando nesta parte do 

trabalho, pois a partir do que ela observa em outra obra de Taunay – na qual ele 

representa o primeiro reservatório de água do Rio de Janeiro –, recupera uma 

discussão levantada no século XIX por Theodóre Rousseau, quando esse escreve 

uma petição ao rei solicitando a preservação de uma floresta da França como 

Monumento Natural. Com isso, a autora sugere que Taunay representou a própria 

floresta como monumento, e não a construção feita pela mão humana. A solução 
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evidenciada por ela é semelhante ao que percebi em desenhos de Graham, como 

Helicônia e A árvore da gamela, num jardim da Bahia, contribuindo para o debate 

sugerido neste capítulo. 

 Esses diálogos reforçaram os estímulos para pensar que as bases 

constituintes dessas manifestações visuais estão ligadas, mesmo que de forma 

utópica e/ou alegórica, a um ideário que se afasta da ótica antropocentrista 

supracitada, a qual sustenta a relação do homem com o meio natural. Dessa foma, 

percebi que a criticidade latente de tais poéticas – tanto dos contemporâneos 

quanto das atualizações que estou sugerindo ao trabalho de Graham – ensejam a 

mudança de paradigma frente às questões ecológico-ambientais trabalhada por 

Albelda em suas investigações. 

 Entretanto, quando busquei entender de forma mais detalhada a origem das 

imagens de Baldisseretto e Caballero, percebi que as camadas de sentido das suas 

produções vão além do que os desenhos foram capazes de revelar em sua primeira 

impressão. Ou seja, suas poéticas possuem um sentido que não se fecha no objeto 

acabado, mas nascem como materialidade e desdobramento de uma rede 

interdisciplinar maior. Esses artistas apostam em modos de incorporar a vida e 

formas outras de se relacionar com o mundo em suas concepções artísticas. Deste 

modo, possuindo diferentes ramificações, essas práticas complexas forneceram 

outros aportes que contribuíram tanto para atualização da produção de Graham 

quanto para adensar as dimensões críticas suscitadas por esses trabalhos. 

Analisando, assim, com maior atenção os detalhes que constituem as 

práticas dos artistas contemporâneos, depreendi que elas possuem camadas 

advindas de experiências coletivas. É a conexão com diferentes participantes, não 

só artistas ou profissionais de áreas do conhecimento consolidadas, que constitui o 

sentido desses projetos. Ou seja, embora assumam alguns disparadores, a obra não 

existe previamente, ela acontece na relação entre os componentes, a natureza, as 

ações e o espaço da experiência, que é única e que proporciona meios de criação 

distintos em cada um dos encontros.  

De posse disso, dentro do diálogo anacrônico que dinamiza este debate, 

propus interpretarmos o exercício de apreensão da natureza efetuado por Graham, 
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também a partir dessa ótica do coletivo. Tal alvitre surgiu quando foquei no fato de 

que seu interesse pelo conhecimento da população local sobre as plantas a 

diferenciava da maioria dos desenhistas botânicos da época. Ainda, foi de interesse 

para essa discussão ressaltar que ela realizava suas incursões pelas matas ao redor 

de sua residência ou pelo Jardim Botânico em companhia de outras pessoas, com 

as quais trocava ideias. Também recorria ao auxílio dos habitantes próximos a ela, 

principalmente os negros africanos e afro-brasileiros. Questões essas, que, 

guardadas as devidas proporções, demonstram que Graham também efetuava suas 

atividades com certa abertura horizontal na produção de conhecimento. 

  Entretanto, é importante relembrar que a ideia de coletivo que operou nas 

análises propostas se afastada da ideia de um conjunto ou somatório de pessoas, 

assumindo, assim, uma compreensão ancorada no conceito forjado por Escóssia e 

Kastrup (2005). A partir do diálogo que elas estabeleceram entre vários autores, 

disponibilizam uma noção de coletivo que supera a dicotomia indivíduo-sociedade, 

pois advém de uma lógica relacional, funcionando em agenciamento. Assim, o 

modo como eu inferi a condição de coletivo nas proposições artísticas em exame 

está atrelado à definição das autoras, pois toma distância da postura essencialista 

de que a resolução ou a materialidade dos seus trabalhos preexistiria de forma já 

determinada, precisando ser executado ou desvendado por um agente dotado de 

um saber estruturado e dominante. Ao contrário. Esses artistas deixam entrever 

que o sentindo de suas práticas transita em uma zona ativada pelas relações. Por 

esse viés, os indivíduos estão sempre se constituindo e se atravessando a cada 

experiência.  

Logo, considerei que acolhendo essa camada altruísta em seu modo de se 

relacionar com o mundo, essas propostas se aproximam do que Albelda chama de 

vetores de empatia, os quais, por sua vez, contribuem para diluir a ótica 

antropocêntrica abordada desde o início do capítulo. Com isso, seus processos 

inventivos apresentam-se como dispositivos críticos frente à relação 

desequilibrada entre o ser humano e o ambiente natural. Dessa forma, percebi que 

as soluções desses artistas, ao agenciar seus projetos de forma coletiva, atam-se à 

mudança de paradigma frente às questões ecológico-ambientais que o autor 

espanhol enfatiza, quando sugere que essa mudança não pode apelar apenas para 
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uma explicação lógico-racional, mas precisa ser capaz de criar laços de 

identificação para, assim, fortalecer a dissolução de uma ideia dominante: a visão 

utilitária da natureza.  

 A ótica relacional alvitrada na produção coletiva dos artistas analisados é 

acrescida de novos sentidos, quando enfocamos nos modos como eles se 

aproximam e experienciam os espaços que despontam como bases estruturantes 

de suas propostas. Os tensionamentos aí compreendidos foram o mote para 

construção reflexiva da terceira e última seção deste trabalho. Cabe relembrar que 

este capítulo foi elaborado com um caráter ensaístico: as discussões nele esboçadas 

encontram-se em fase embrionária de elaboração, deixando lacunas que 

prenunciam possíveis desdobramentos e continuidades investigativas. Ou seja, ao 

encarar a pesquisa como um processo em aberto, feita de fragmentos, infinitos em 

suas possibilidades de análise, espero ter aberto várias janelas que permitam olhar 

para fora, mirando novos horizontes e caminhos possíveis. 

 Dito isso, para iniciar este ensaio final, parti da análise do espaço instaurado 

por Caballero, na Praça da Nascente, em São Paulo, o qual constitui o Cerrado 

infinito. Sugeri que, ao notar o contraste que a trilha composta de plantas nativas 

do cerrado incute naquele território, seu visitante pode ser acometido por uma 

sensação de estranhamento. Observei que essa inquietação não se dá apenas na 

interação do passante comum com aquele cenário, mas permeia a própria 

trajetória percorrida pelo artista até chegar à configuração espacial atual de sua 

proposta. 

Denotei que a sensação de estranhamento também permeia a concepção do 

Atelier de Observação Orgânica, de Baldisserotto. Todavia, examinando com mais 

cuidado os detalhes das propostas desses artistas, é notável a diferença de 

percepção e dos modos de incorporação desse sentimento em seus projetos. 

Caballero acredita na potência de criar trilhas com plantas nativas, vistas 

comumente como estorvo, tensionando a organização esperada para um espaço de 

lazer urbano. Já Baldisserotto aposta na força que emerge da atitude zelosa de 

Dona Eva de manter um pequeno espaço de plantio, um pequeno arquipélago de 

vida, que diverge das demais áreas da praça, destinadas ao abandono.  
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Dessa forma, a partir da noção de estranhamento disponibilizada por 

Leandro Belinaso Guimarães, inferi que ao serem atravessados e ao incorporar, 

cada um a sua maneira, os contrastes entre potências de vida e destruição na 

constituição de seus projetos, Baldisserotto e Caballero vivenciam e disponibilizam 

vias de experiência de alteridade. Além disso, da análise de alguns relatos de 

Graham, inferi que a tensão gerada pelas cenas contrastantes que acarretam o 

estranhamento, também atravessara suas experiências. De posse disso, propus que 

as soluções desses artistas trazem outros sentidos, que colocam o pensamento 

antropocêntrico em suspeição, despontando, mais uma vez, como dispositivos 

crítico-ambientais estabelecidos por meio da arte.  

Essas camadas críticas são adensadas quando observamos que 

Baldisserotto, Caballero e também Graham (tendo em vista as atualizações que 

estamos propondo a partir desse diálogo anacrônico entre sua produção e as 

práticas dos contemporâneos) estabelecem relações de agenciamento com o 

espaço.  Disponibilizando-o, assim, como um produto de inter-relações, baseado na 

existência da pluralidade e estando sempre em construção, conforme 

entendimento de Doreen Massey. 

 Ou seja, ao se deixarem atravessar pela potência do estranhamento que 

coloca em xeque suas certezas anteriores, esses artistas valorizam a dimensão e a 

capacidade de perceber as singularidades dos encontros nas experiências com os 

espaços que percorrem ou que estruturam seus processos. Logo, esses artistas 

permitem que os participantes de suas incursões redescubram um vínculo com o 

território. Então questionei se esses vetores, ainda que de forma utópica, não 

poderiam diluir a lógica dominante por meio de suas práticas artísticas coletivas, 

interdsiciplinares e abertas às escutas das histórias e saberes locais. 

Entretanto, gostaria de lembrar e ressaltar que, no momento em que fiz tais 

sugestões relacionadas ao trabalho de Graham, obviamente não desconsiderei as 

diferenças contextuais e culturais entre a contemporaneidade e o período em que 

ela esteve produzindo. Ainda que a artista viajante estivesse, de certa forma, aberta 

aos saberes à margem da ciência moderna que ditava o modo de construção do 

conhecimento dos naturalistas e desenhistas botânicos, estou ciente que ela não 

planejava suas incursões e pesquisas tendo esse fato como elemento estruturante 
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de uma poética, aos moldes do que visualizamos nas propostas dos 

contemporâneos. Fica claro que essa é uma projeção realizada anacronicamente 

por mim, enquanto autor-pesquisador, a partir de questões vivenciadas na 

contemporaneidade. Contudo, cabe relembrar que foram as próprias inquietações 

perante as lacunas percebidas ao indagar seus trabalhos sob um viés em evidência 

nos dias atuais – ecológico-político –, que promoveram o rumo das 

experimentações investigativas aqui realizadas.  

Ou seja, as características compositivas de alguns dos trabalhos de Graham 

e, às vezes, o cotejamento com seus relatos escritos disponibilizaram o mote para o 

desenvolvimento deste estudo. As lacunas percebidas nesse movimento 

investigativo inicial possibilitaram realizar trânsitos entre as imagens da artista 

oitocentista, colocando-as em uma rota anacrônica e fazendo-as dialogar com a 

produção de artistas de diferentes geografias e temporalidades. Isto é, nesta 

pesquisa, não foram mais os artistas que viajaram, mas as próprias imagens, as 

quais se relacionaram com outros contextos e foram acrescidas de novas camadas 

de significação.  

Entretanto, ao iniciar um diálogo entre os desenhos botânicos feitos por 

Graham, Baldisserotto e Caballero, percebi que as relações propostas não se 

esgotavam nos objetos acabados. Para além do que o cotejamento entre as imagens 

poderia oferecer em um primeiro contato, percebi a oportunidade de atualizar a 

poética de Graham a partir de outras noções suscitadas pelas várias camadas que 

permeiam as propostas artísticas contemporâneas analisadas.  

À vista disso, a forma como Baldisserotto e Caballero desenvolvem seus 

projetos em agenciamento – em todos os sentidos que essa ideia agrega à prática 

coletiva desses artistas e suas relações entre a natureza, o espaço e os 

participantes – disponibilizou subsídios para ressignificar as incursões pelos 

espaços e própria atividade de exploração das espécies botânicas feitas por 

Graham. Sugeri, então, incorporar tais deslocamentos como parte de sua poética, de 

seu processo inventivo. Esse diálogo também trouxe camadas de sentido que 

adensaram o debate sobre as dimensões críticas das suas apreensões da natureza, 

contribuindo para nos afastarmos das abordagens que observam sua produção 

como estando apenas a serviço de uma catalogação científica ou se fecham sob a 
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perspectiva puramente mercantilista, as quais apontei continuamente como 

limitantes ao longo deste trabalho.  

Em outro sentido, como já foi brevemente mencionado, ao aproximar a 

produção de Graham da poética dos contemporâneos, abre-se outra via de 

exploração das propostas de Baldisserotto e Caballero, bem como da atuação dos 

próprios participantes de seus projetos – caso do Seu Newton, que vimos no 

terceiro capítulo. O que quero dizer é que, entre outras camadas possíveis, esse 

trânsito possibilita que pensemos esses agentes também como artistas viajantes.  

Obviamente, tal sugestão não é pautada no sentindo de encaixar tais artistas 

dentro de uma categoria fixa da história da arte. Ao contrário. Com essa mirada, 

espero ter oferecido algumas direções que auxiliem os estudos que advogam a 

necessidade de alargamento e atualização do conceito no âmbito dessa disciplina. 

Entendo, assim, que essa noção não deveria ser tomada como fixa, mas aberta, 

permeável, movente, que não se feche nem em um período histórico, nem em uma 

delimitação de práticas ou categorias estéticas.  

Enfim, ao investir em uma abordagem anacrônica na análise dos objetos 

sobre os quais me debrucei ao longo desta pesquisa, percebi a riqueza de 

possibilidades e dimensões que tal trânsito possibilita. Espero ter contribuído com 

os estudos que vêm relativizando as narrativas historiográficas da arte baseadas 

em construções lineares, fechadas em sucessões de estilos ou movimentos, ou que 

procuram enquadrar os objetos dentro de características estéticas 

predeterminadas.  Penso que, para além dos trabalhos e artistas aqui analisados e 

os discursos empreendidos, tal abordagem pode ser frutífera para análises de 

outros objetos no âmbito da História, Teoria e Crítica da Arte. Com isso, reafirmo 

que acredito na possibilidade de atribuir várias camadas de sentido a um mesmo 

objeto, tanto em formulações textuais quanto proposições curatoriais. Logo, o que 

está posto nesse trabalho não pode ser entendido como “verdade absoluta”, assim 

como enxergo que qualquer discurso feito a partir da arte, por mais documentado 

que ele seja, não deveria tomar uma postura essencialista. 
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Entrevista com Daniel Caballero 

 

Entrevista realizada por Diego Hasse e Eduardo Veras no dia 17 de abril de 2019, 

gravada em áudio, nas dependências do Museu do Trabalho, em Porto Alegre. A 

transcrição, por Diego Hasse. 

 

DIEGO HASSE: Gostaria que você comentasse brevemente sobre sua trajetória e 

formação como artista. 

EDUARDO VERAS: Tu és de São Paulo? 

DANIEL CABALLERO: Eu sou de São Paulo. Meu norte sempre foi desenho. Eu já 

trabalhei com quadrinhos, com propaganda, com design e com várias outras coisas 

diferentes, antes de ir para arte, de pensar em artes plásticas. Eu comecei há mais 

ou menos dez anos.  

EDUARDO: Que idade tu tens, Daniel?  

DANIEL: Quarenta e sete.  

EDUARDO: Tu começou tarde.  

DANIEL: Comecei tarde.  

EDUARDO: E tu fez uma graduação?  

DANIEL: Não. Não fiz nada. Na verdade, eu comecei cedo. Eu comecei a trabalhar 

bem cedo, com editoras, ilustração, depois eu fui indo para propaganda e eu não 

pensava em ser artista. Eu nunca tinha pensado isso. Muitos amigos meus 

cursaram FAAP, mas eu estava trabalhando igual um doido, estava aprendendo 

muito e eu não tinha pretensões ainda de ser artista, no sentindo de um artista 

plástico. Eu achava que tinha que trabalhar com algo mais múltiplo, mais acessível 

para as pessoas. Então, na época eu pensava mais em quadrinhos, em escrever. Eu 

via o quadrinho como uma possibilidade. Quando eu falo em quadrinho não tem 

nada a ver com super-herói. Tem mais a ver com o Zimbres [Fábio Zimbres], por 

exemplo. E eu fui convivendo com isso por um bom tempo, mas chegou uma hora 

que eu comecei a fazer os meus primeiros quadrinhos e em algum momento eu 
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comecei a fazer um trabalho, uma instalação. Então me chamaram para uma 

exposição, depois para outra.  

EDUARDO: Isso já tem dez anos?  

DANIEL: Isso tem uns dez anos, em torno disso. Talvez, um pouco mais. Os 

quadrinhos um pouco mais. Na medida em que eu fui indo para arte, nesse outro 

sentindo, eu fui diminuindo a produção dos quadrinhos, até que chegou uma hora 

que eu parei. Nada contra, mas simplesmente parei. Talvez eu até retome isso em 

algum momento. Mas, o trabalho que eu fazia de quadrinhos é muito diferente do 

trabalho que eu faço hoje. Então, é como se eu tivesse sido vários artistas já; eu 

matei alguns e nasce outro, é isso. E a minha formação é essa, é fazendo. Eu não sou 

muito teórico também. Eu me movimento mais pelos acontecimentos, pelos 

interesses do momento, pelas circunstâncias.  

EDUARDO: Quando a gente olha para o Cerrado infinito, tem uma lógica ali, ele está 

todo amarrado, a gente vê isso como um projeto, mas isso não deve ter vindo 

pronto, é difícil para quem olha acompanhar como isso aconteceu. Tu podes 

reconstituir isso para nós? 

DANIEL: Eu tenho uma relação, que eu falo no livro [Como fazer seu próprio 

cerrado infinito] com o Rugendas, que foi quando minha professora meu deu o 

livro dele. Eu tinha vindo da Espanha, então tinha a questão de uma identidade 

local e por algum motivo esse livro se tornou um pouco isso. A ideia de entender, 

“o Brasil veio daqui”, uma ideia totalmente naify em relação a isso, lógico, eu era 

uma criança e por perto não tinha nenhuma referência, a não ser essa professora. E 

essa coisa do desenho naturalista sempre existiu, em um background. Então, eu 

tenho desenhos naturalistas meus antigos.  

EDUARDO: Porque, como marca é muito forte, tu não me convences que aquilo 

tenha apenas dez anos.  

DANIEL: Tem menos, pois eu não sou uma pessoa que planeja muito, eu vou 

seguindo um fluxo de ideias. Passa uns dois anos e eu olho para trás e ai faz com 

que eu possa andar mais uns três ou quatro. Então tem esse jogo de vai e volta. 

Então, sempre foi fácil para mim a questão da estética naturalista. Eu não sei se 

absorvi isso desse livro, mas isso sempre ficou em um background. Então eu fui 
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fazer minhas coisas, fui ganhar a vida, tive uma filha, mil coisas. O que eu 

acreditava que fosse a minha estética tinha muito mais a ver com os quadrinhos, 

com uma coisa meio punk. Essa questão naturalista ou ecológica ficava sempre 

atrás, mas, em algum momento, eu comecei a pensar na ideia da colonização 

mesmo, do lugar onde estou, eu me vendo como um brasileiro que tem pais gringos 

e que viveu a infância fora. Eu me sentia um pouco colono. Sempre teve certa 

disruptura, sabe. Esse assunto sempre ficou rodeando. Quando eu comecei a sair 

para fazer o trabalho, sair na rua para desenhar, eu já sabia desenhar. De repente, 

[estalo dos dedos], olha o que eu estou fazendo? Porque foi isso, eu participava de 

um grupo, o que talvez poderia responder essa pergunta de uma forma um pouco 

mais clara, que quando eu comecei, e alguns amigos rapidamente começaram a se 

interessar pelo meu trabalho, me indicaram o Ateliê Fidalga, lá em São Paulo, que é 

um espaço da Sandra Cinto e do Albano Alfonso. O que não tinha nada a ver comigo 

desde o início, pois eu vinha de uma mentalidade mais, como eu posso dizer, eles 

são muito comportados, de certa forma, comparando com a minha vibe. Então, na 

verdade, a aproximação com eles se deu mais em uma tentativa de me situar, já 

que eu não fazia parte deste rolê. Eu fazia minhas coisas: quebrava paredes, 

grafitava o chão, pintava paredes.  

EDUARDO: E eles topavam [risos]?  

DANIEL: Eles olhavam, ficavam assustados, gostavam, mas aí eu falava um monte 

de coisas que eles não gostavam e a gente criava umas brigas. Eu fiquei um tempo 

lá, fiquei uns quatro ou cinco anos. Mas, um belo dia eu chego com um desenho da 

árvore, uns desenhos de árvores. Eles levaram um choque: “Caramba! Você faz 

isso?”. É. Então assim, isso vem de muito tempo, mas sempre background, eu nunca 

pensei seriamente sobre isso. Mas, isso foi um ponto de partida. Agora, sobre o 

Cerrado infinito em si, eu acho que ele tem as investigações, tem a incorporação da 

ideia do artista viajante, de se tornar um artista viajante provinciano, que não viaja, 

que fica na sua bolha, o exercício do exótico no cotidiano. Esse é o eixo da 

brincadeira. Só que eu não perdi totalmente as minhas influências rebeldes. Acho 

que como esses artistas que você fala, como a Maria Graham, eles, naquela época, já 

estavam vendo as coisas sendo destruídas. Eles desenhavam, olhavam para trás, e 

o cara já estava cortando, já estavam construindo as cidades. E eu estou vendo o 
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fim dessa história. Uma história que já acabou. Eu estou vendo os fantasmas dessa 

história. Então, acaba tendo uma energia de querer mostrar isso, de querer discutir 

isso, de querer denunciar isso, de querer pentelhar com isso, etc. a partir disso que 

surgiu o Cerrado infinito, pois como eu já tinha feito uma série de exposições e eu 

via que tudo isso ficava restrito ao ambiente da arte, onde as pessoas não estavam 

necessariamente a fim de debater os assuntos, mas estavam vendo por outro viés, 

então eu queria um ativador, eu queria uma coisa que ativasse as pessoas. Ai 

começa todo processo do Cerrado infinito. Quando começou foi epifânico. Eu ficava 

igual um louco e as pessoas tentando acompanhar, e eu dizendo “Vamos fazer 

juntos”, mas eu já estava longe, e as pessoas não conseguiam acompanhar. E a coisa 

continuou. Então, quanto tempo levou para chegar até essa epifania eu não sei te 

dizer. Mas, em algum momento, sem planejamento, por uma questão de pergunta e 

resposta, chega esse gatilho e começa a fazer tudo isso. E isso implicou, ainda 

implica, mas principalmente nos dois primeiros anos, minha dedicação full time a 

isso. E ai surgiram mil questões de como viver, como me bancar, tudo isso meio 

que implodiu para mim: participar do circuito das artes, continuar fazendo edital, 

exposições. Tudo isso meio que desintegrou, pois fiquei lá, capinando as plantas, 

falando com as pessoas. Falar com gente era uma coisa complicada. O Jailton 

[Jailton Moreira] falou de um artista, foi hoje ou ontem. Perguntaram para o cara 

“como que ele fazia isso”, e o cara falou assim – era com um amigo nosso, o Charles 

Watson, sabe? –, acho que ele perguntou para uma artista mexicana, “Como que é 

teu processo? Como você chegou aqui?”, porque ele é todo ligado no processo, e a 

mulher respondeu assim: “Eu estou aqui, recebo e começo” [risos], então eu falei: 

“Vou usar isso em algum momento”. 

EDUARDO: Eu tenho a impressão de que o artista viajante parece que virou um 

personagem, quando tu assumes esse papel. Ele é um personagem ou não? 

DANIEL: Não sei te responder, talvez em breve eu possa, porque não é um 

personagem. Mas, agora eu sinto ele como um personagem, tanto que, a medida do 

possível, eu estou tentando evitar um pouco, eu estou tentando um respiro dessa 

história, porque o desenho era eu o dia inteiro, de chapéu, de barba, full time, eu 

não tirava, parecia o louco da praça. Mas, isso foi sendo um pouco construído, a 

princípio a ideia era de um uniforme. E ai a coisa foi indo de uma maneira que me 
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sugou e depois, nos últimos tempos, no último ano, eu comecei a sentir uma 

energia exaurindo isso. E eu comecei a me sentir encenando, comecei a pensar: 

“Espera ai isso aqui está ficando estranho”, então eu fui cortando a barba e saindo 

fora disso aos poucos. Agora eu não sei se isso é uma performance, pois, de certa 

maneira, começou com essa intenção, mas virou uma vivência. Virou uma vivência, 

tendo que lidar com todo tipo de gente.  

DIEGO: Você já falou um pouco sobre a questão da colonização, de se sentir um 

colonizador, mas, em vários momentos você fala em construir um espaço 

descolonizador na cidade. Você poderia comentar sobre isso? 

DANIEL: Quando eu comecei a fazer os primeiros desenhos, das árvores, 

botânicos, pedras, pedras pintadas de branco, pedras com ferro e concreto, pedras 

que não são pedras, ou que foram feitas ontem, pois pedras foram feitas há 

milênios, então como pode ter uma pedra feita agora? Como que existe uma pedra 

de agora? Então não é natural. Essa relação de pensar para onde está indo essa 

nossa constituição do espaço. Ai surge esse desenho ai, esse desenho que nunca 

quis clonar, fazer igual aos viajantes, mas, com certeza, vou pensar como eles, o 

raciocínio é o mesmo. Eu vou usar o desenho. É evidente que tem aproximações 

maiores ou menores, mas a ideia é usar o repertório ou a linguagem deles para 

contar outra história, a “história pós”, a reação disso. Então, como usar a linguagem 

do controle, a linguagem da análise, da classificação? É quando eu começo a colocar 

começo, meio e fim nas coisas que eu quero para mim, que é o que eles fizeram, 

querendo ou não: “aqui temos a planta x, o bicho tal, a espécie y, um tipo de índio 

ou uma raça de negro, uma cultura x, etc”. Então, toda essa tentativa de conter as 

informações, achar o que é valioso e tudo mais. Como usar essa linguagem para 

contar o que aconteceu depois disso e, de certa maneira, tentar, com esses 

trabalhos, exercitar uma reflexão descolonizada. É isso, usar a mesma arma deles, 

voltando de modo reverso. Acho que é isso. Claro que tem outras estratégias que 

não só o desenho, como o próprio Cerrado infinito.  

DIEGO: Além dos artistas viajantes, você tem outras referências artísticas? Quais 

foram as fontes de pesquisa que fizeram você chegar à questão do cerrado e no 

processo de extinção?  
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DANIEL: Minhas referências são de adolescente, é o punk rock, o Crass, uma banda 

anarco-punk e os quadrinhos do Zimbres [Fábio Zimbres], o Crumb [Robert 

Crumb], que tem uma relação com o meu desenho, sem eu querer, mas acaba 

tendo. 

EDUARDO: Agora que você falou, vejo que tem um eco do Crumb mesmo.  

DANIEL: É, porque eu sou um botânico de mão pesada. Acho que a mão pesada 

vem do underground, da ideia de adensar. Normalmente o desenho botânico tenta 

criar sutilezas para conseguir dar conta das sutilezas da planta. Eu queria dar conta 

dessas sutilezas, mas de uma maneira pesada. Então, as minhas referências de 

energia que me move têm a ver com o situacionismo, desse tipo de linhagem, 

Fluxos, desse tipo artístico da contestação, de rompimentos e os naturalistas todos, 

como Debret e Rugendas.  

EDUARDO: E em relação ao cerrado? Como que tu te dás conta disso, tu lembras?  

DANIEL: Tem várias questões sobre o cerrado, em conta-gotas. De novo aquela 

coisa: de onde veio isso? Buscando os fios, eu não sei até que ponto eu estou 

criando essa história e até que ponto é real, mas agente vai falando.  

EDUARDO: Agora que nós estamos gravando vai ser real. [risos].  

DANIEL: Sim, agora é real. É que é irrelevante se é real ou se não é. Mas, como teve 

essa história de quando eu era moleque, de ter vindo para cá e tentar me entender 

aqui e eu sempre gostei de animais, plantas, essa coisa toda, e eu chego ao Brasil, 

com essa exuberância absurda. Eu via na frente de casa uma figueira enorme que 

quebrava as calçadas, que quebrava até rua, a rua ficava levantada com as raízes. 

Então, eu chego aqui e olho aquela árvore, eu me sentia na Amazônia. Aqui tem 

outra pegada, outra relação. Lá é tudo ordenado, cerceado. Então, eu tentava 

entender um pouco disso. Descobri que a Amazônia não era aqui, que não tinha 

índio perto de casa, que não tinha cobras andando pela rua, jacaré, etc. Eu fui à 

biblioteca e peguei um livro sobre biomas brasileiros, algo assim. Lá tinha a parte 

do cerrado, inclusive na capa dele. Era um livro preto com uma fotinho colorida 

bem ruim e dentro tinha fotos em preto e branco bem ruins, era como um livro de 

arte que mostra Tolousse Luatrec e Renoir em preto e branco. Então eu tinha essas 

fotos do cerrado em preto e branco, quase como umas xilogravuras. Essas foram as 
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primeiras imagens que eu tive do cerrado. Eu achei muito intrigante, e ficou 

guardado, nunca mais tive contato com isso. Só fui ter [contato], quando eu 

comprei um jipe e fui dar uns rolês de jipe na Serra da Cantareira, lá em São Paulo. 

Peguei umas trilhas malucas e cheguei a uma área campestre. Tinha ovelha, tinha 

casinhas, tinha um campo, umas colinas. Fiquei olhando aquilo, achei muito louco, 

me lembrei de algumas coisas da Espanha também, que era uma coisa recorrente. 

Eu estava lá, meu target [alvo] era me enfiar na lama com o jipe, tinha um monte de 

motocross, era um lugar bem detonado, cheio de trilhas, tudo cortado, emaranhado 

de trilha. Eu estava com amigos jipeiros e a resolução deles era barro, cerveja, 

gasolina, etc. A gente ficava lá. Eu comecei a ir muito para lá. Eu fiquei fissurado 

nesse lugar específico. Ai eu vi uma siriema andando, vi umas árvores retorcidas e 

aí eu lembrei do livro e pensei: “Isso aqui não é aquele negócio?”. Comecei a 

pesquisar devagar. Isso foi em uma época em que eu ainda não estava pensando 

em arte. Aliás, era um momento oposto. A arte estava há anos luz. Então, eu estava 

em um lugar que era o último pedaço de cerrado em São Paulo. A última 

possibilidade de você ver essa paisagem na cidade. Esse foi o primeiro momento. 

Depois, quando eu comecei a buscar a natureza na cidade indo nos terrenos 

baldios, eu comecei a reconhecer em alguns lugares essa vegetação. Foi nesse 

momento que eu comecei a pesquisar. Eu pensei: “Espera aí, a vegetação que eu vi 

naquele livro e que eu achava que existia apenas em Goiás ou em Minas, eu já vi em 

São Paulo, naquela trilha há dez anos. Eu estou vendo de novo aqui. É estranho, 

pois é muito fora do senso comum, que era a floresta”. Assim que eu comecei a 

pesquisar e que veio a questão de São Paulo e os campos de Piratininga. Que 

vegetação campestre é essa? Fui vendo as espécies e foi chegando a ideia do 

cerrado.  

EDUARDO: Essa pesquisa foi feita em material de botânica? Como que foi?  

DANIEL: Livros de Botânica, pesquisando coisas na Internet, nada muito profundo 

na Internet.  

EDUARDO: Tu já mostraste esse trabalho para alguém da Botânica?  

DANIEL: Sim. Já mostrei para várias pessoas da Botânica. Já dei palestras, fiz falas. 
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EDUARDO: Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é professor aposentado da 

Botânica aqui da UFRGS e eu nem convidei ele para tua fala, mas quando eu vi, ele 

tinha curtido [o evento divulgado nas redes sociais] e marcado presença. Foi assim 

que eu me dei conta que tem tudo a ver. Eu fico pensando que o pessoal da 

Botânica deve ter algum fascínio pelo teu trabalho. É um diálogo diferente daquele 

que eles tiveram com a Maria Graham, por exemplo, mas existe ali um diálogo 

também.  

DANIEL: Tem gente que, pela questão de não ser acadêmico, pensa: “Ih, é o 

artistinha”. E tem aqueles que falam: “Caramba! Ele está fazendo o que nós não 

estamos fazendo”. São circunstâncias. Eu comecei a plantar na praça e divulgar no 

site. E aí tem certa cena em São Paulo de pessoas ativistas ou ambientalistas, 

supostamente e que ficam plantando hortas em praças – lá não é tão rígido quanto 

aqui [em termos de legislação municipal]. Então, lá tem algumas hortas e outros 

projetos em praças e tem o meu. A primeira vez que eu peguei a picareta e fiz um 

buraco no chão, eu olhei em volta, pensando que eu iria ser preso, depois fiz o 

segundo, o terceiro; no quinto eu falei “aaa” [expressão de relaxamento], sabe? Eu 

coloquei uma placa lá escrito “cerrado infinito” e tinha um camarada – inclusive eu 

fiz uma entrevista com ele esses dias – que passeava com o cachorro na praça e leu 

“cerrado infinito”, pesquisou, me achou no Facebook e me questionou: “Camarada, 

que negócio é esse de cerrado infinito?” e eu falei sobre os Campos de Piratininga, 

o cerrado em São Paulo, etc. E ele: “Eu sou engenheiro florestal, trabalho com 

restauração de cerrado e aqui não tinha cerrado”. Eu disse que tinha e ele disse que 

não tinha. Perguntei onde ele havia estudado e ele respondeu que estudou na USP, 

então eu disse para ele falar com fulano [professor da USP]. Passou cerca de quinze 

dias e ele falou: “Olha só, perguntei para esse professor ele me falou que tinha 

cerrado aqui mesmo”. E ele começou a ajudar no projeto. Isso chega até outro cara 

que vai me ajudar um pouco a identificar plantas, pois eu não sou um cara de 

identificação. Então, tem um repertório de plantas que aos poucos eu fui pegando. 

Eu uso o Google: pego a foto e vou procurando até achar e começo a comparar. Às 

vezes é muito parecida, mas não é a mesma planta. Eu fico na dúvida e preciso de 

alguém que me tire a teima: eu acho que é essa, mas pode ser essa, e ai eu descubro 

que é uma terceira, ou as vezes eu confirmo. Assim, aos poucos essas pessoas 

foram aparecendo e me ajudando. Esse cara em particular, por exemplo, eu falava 
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de uma planta e ele falava que era outra e a gente discutia. No final, eu estava certo 

e ele ficava louco. Não é que eu saiba, é uma questão intuitiva mesmo.  

EDUARDO: É que, às vezes, o desenho de observação é uma maneira melhor de 

apreender isso que tu tens.  

DANIEL: Eu sempre pensei o seguinte: os naturalistas viajantes não sabiam 

absolutamente nada. Eles começaram do vazio, do zero. Então é disso que eu 

venho, do zero. Vou ser como eles, eu vou partir do zero. Assim, eu ficava tardes 

em alguns terrenos baldios. Eu ficava horas olhando, sem fazer nada. Às vezes 

desenhava, fotografava. Às vezes ficava quieto. Esse tempo não existe mais. Para 

mim foi um processo complicado, no começo. Quando acabava o dia, eu pensava: 

“Nossa, terminou o dia, eu perdi meu dia, sou um maluco, o que eu estou fazendo?”. 

Depois, eu estava lá de novo e pensava a mesma coisa. Mas foi uma educação do 

olhar, de aos poucos ir entendendo aquelas plantas. Até que chega uma hora que 

você chega e fala [para as plantas]: “Oi, bom dia, como você está? Que flores 

bonitas”. Ou seja, você começa a criar uma relação com as plantas, com a paisagem 

e com os indivíduos. Você começa a reconhecer quem é quem. E eu acho que o 

pessoal que estuda Botânica não tem essa relação; eles ficam lá no livro.  

DIEGO: Eu acho que é um estudo muito solitário e técnico.  

DANIEL: É muito mecânico.  

DIEGO: Queria perguntar sobre a questão dos usos que você coloca nas fichas das 

plantas que aparecem no livro. Você pesquisou sozinho ou foi perguntando para as 

pessoas que estão envolvidas com o projeto?  

DANIEL: São pesquisas. Porque essas fichas têm um lado muito meu, como que eu 

encontrei a planta, o contexto onde ela estava. Então, não é uma ficha botânica 

convencional, na qual se fala da planta. Eu tento colocar todo o contexto. Às vezes 

eu dou umas viajadas, falo que a planta parece um disco voador, por exemplo, sei 

lá, eu invento algumas coisas que dizem respeito ao que eu percebi, o que eu senti, 

em um primeiro contato com a planta. Eu tento, dentro do possível, buscar as 

primeiras impressões que eu tenho com as plantas, mas tudo é checado, para não 

ter nenhuma informação errada. O que eu não coloco são os usos medicinais, 

porque existe uma dosagem e como eu não sei que dosagem é essa, então, antes de 
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alguém se matar por causa disso, esse é um ponto que eu não coloco. De maneira 

geral, eu tento não colocar os usos, porque, para mim, elas são inúteis, tem uma 

ideia de inutilidade ali. Quando eu comecei o processo, como tem uma cultura da 

jardinagem lá, as pessoas vinham me perguntar sobre os usos das plantas e eu 

respondia que é uma planta inútil, então me perguntavam: “Mas por que você está 

fazendo isso então?”. Eu respondia: “Aqui é um lugar de plantas inúteis”. As 

pessoas não entendiam. Aqui é um lugar para ficar na inutilidade, um vazio. Então, 

como surge o Cerrado infinito? Observa o raciocínio: eu tinha a exposição na 

Galeria Virgílio com as plantas, o meu jardim que eu levei para galeria. Esse jardim 

eu quis levar para praça. Algumas pessoas gostaram e se ofereceram para ajudar. 

Então eu percebo que as pessoas não entendem nada e que essas plantas são nada, 

não significam nada para elas. Elas entendem o sentido de plantar o cerrado, 

dentro de uma ideia: “Que legal, vamos ajudar o meio ambiente”. Mas, que plantas 

são essas, você conhece essa planta? E tem outras pessoas que questionavam: “Mas 

por que você está plantando o capim rabo de burro? Essa planta é uma praga”. 

Tinha um senhor que falava: “Isso que você está plantando aí vai empestiar tudo, é 

uma peste”. O pessoal da prefeitura também questionava o motivo por eu estar 

plantando aquelas plantas e ameaçavam arrancar. Aí eu fala: “Não! É um projeto”. E 

o caras falavam: “Há 40 anos que eu arranco isso ai e agora você está falando para 

eu não arrancar? Ordens são ordens”. Tem toda uma ideia com a qual as pessoas 

olham para essas plantas, pensando que elas não servem para nada, que o avô, o 

tio, o bisavó arrancavam, então por que eles também não vão arrancar? Esse tipo 

de raciocínio. Ao mesmo tempo, tem a galera que quer preservar o cerrado. E ai eu 

poderia ter mostrado qualquer planta, poderia ter feito uma sacanagem, brincando 

com isso. Isso poderia ser uma linha de trabalho: embaralhar e mostrar como as 

pessoas não sabem nada, porque realmente não sabiam. A gente foi lá na praça, 

limpou, tirou todo gramado de uma área e, no final de semana que a gente ia levar 

as plantas, eu pensei: “Eu tenho uma semana para pensar em algo que faça com 

que as plantas sobrevivam, porque elas vão desaparecer. Eu vou plantar e em três 

semanas isso vai desaparecer. Ou a prefeitura vai cortar, ou o tiozinho vai arrancar, 

ferrou!”.  Foi assim que eu pensei na trilha: “Vou fazer uma trilha, onde eu vou 

plantar nas margens e, para trilha crescer, eu preciso que as pessoas queiram, ai eu 

vou trazer mais plantas para que vocês as conheçam e a gente aumenta um 
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pouquinho a trilha toda semana, vocês topam?”. Então, toda semana, eu acordava 

mais cedo, passava em lugares eu já conhecia, pegava mais plantas e trazia. O 

pessoal plantava e aumentava um metro da trilha. Assim, foi acontecendo coisas: o 

senhor que olhava isso começou a ver o mato crescer e falava: “Mas você está 

mesmo plantando essas pestes né? Por que você está plantando isso?” E eu troco 

uma ideia, explicando que antes era assim e que agora não tem mais, etc. Então ele 

começou a entender a lógica mais ou menos. O velho sumiu. De repente, passando 

alguns meses, surgiram algumas plantas aleatoriamente que eu nem sabia se eram 

do cerrado. Eu tive que pesquisar aquelas plantas para descobrir que eram mesmo 

do cerrado. Quem plantou? Passa mais algumas semanas, o senhor falou: “Você viu 

as plantas que eu trouxe para você lá do meu sítio? Já que lá eu tenho que arrancar, 

eu trouxe para você”. No fim, esse senhor – que era meio ogro, em comparação ao 

restante do pessoal que era muito zen, da paz e até falavam que ele representava a 

velha agricultura, umas baboseiras desse tipo e não o escutavam – me ensinou um 

monte de coisa da relação com as plantas: “Essa aqui os pássaros colocam ninho, 

essa aqui atrai borboletas pequenas, essa borboleta grande, essa borboleta média”. 

Esse senhor ficou um tempo e depois sumiu. 

EDUARDO: É interessante como tem relação com o trabalho da Ana Flávia 

Baldisserotto, essa artista que eu comentei contigo, porque o que ela desenha é 

erva daninha, o refugo da horta. É isso que ela se propõe a desenhar.  

DANIEL: O Cerrado infinito é um grande terreno baldio de ervas daninhas. É uma 

inversão, porque essas plantas foram erradicadas culturalmente, até desaparecer 

da memória. Eu penso que trazer elas de volta é como ensinar as pessoas a gostar 

de rato e de barata, é um pouco isso.  

DIEGO: Acho que essa tua fala tem relação com o que o Jailton Moreira fala, 

quando pensa o projeto como um ato de resistência utópico. Você quer comentar 

um pouco sobre isso?  

DANIEL: É! Eu encarnei essa história.  

EDUARDO: Comenta sobre tua relação com o Jailton também.  

DANIEL: O Jailton eu conheci, porque lá no Fildalgo, uma pessoa fez o curso do 

Charles Watson e aí eu comecei a ver que, pelo que se falava, ele era um cara do 
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processo, intenso, e eu pensei: “Ufa! Acho que isso pode ser minha salvação, 

porque estava difícil, não tinha a ver com minha maneira de funcionar o processo 

deles, não que eles estavam certos ou errados, mas porque simplesmente era outra 

maneira”. Eu fiz o curso dele [Charles Watson], no Rio de Janeiro. Primeiro fui 

ouvindo palestras e aí eu pensei: “Acho que esse cara vai me entender”. Então eu 

fiz o curso, foi bacana, mas, no final o Charles me colocou onde eu estava. Eu entrei, 

me perdi um pouco e, no final, ele me trouxe de novo para um lugar que era o meu. 

Mas, algumas pessoas com quem eu convivia, me falaram do Jailton. Eu já tinha 

visto algo do Torreão, eu já tinha visto uma fala dele, acho que no Tomie Ohtake. 

Quando me indicaram, eu simpatizei com ele. Então, fui acompanhando e 

conversando e pensei que agora eu estava em um lugar mais interessante, porque 

o Charles é muito legal, mas ele tem aquela metodologia dele e eu já a conhecia, já 

era natural para mim, eu só tinha me perdido de mim mesmo um pouco, você vai 

abrindo as possibilidades, até que chega uma hora que você se perde. Então eu vi 

que o Jailton poderia ser uma maneira de avançar, porque ele é uma pessoa legal 

de conversar, é um cara generoso na conversa, que você troca.  

EDUARDO: E ele não tem uma metodologia pronta. Eu acho que parte sempre do 

trabalho que ele está olhando. É mais uma conversa a partir do trabalho.   

DANIEL: Sim, eu me encontro com ele para conversar, para trocar ideia e para 

concordar ou discordar. A minha relação com ele é essa, mais de bater um papo, 

mais de que um professor. Isso funciona, porque eu tenho essa interlocução, uma 

vez que eu não tenho essa interlocução com os meus amigos, ou com outros 

artistas que são meus amigos, porque eles têm a vibe deles. Apesar de trocarmos 

muitas ideias, no final bate nos limites, eles não estão interessados no que eu estou 

fazendo e eu também não estou muito interessado no que eles estão fazendo. A 

gente é amigo, tem pontos de convergência, mas tem aqueles pontinhos que são 

irrelevantes um para o outro. O Jailton consegue acessar essa resolução fina, esses 

vinte por cento que falta que falta na conversa e que vai me ajudar a repensar o 

trabalho. Essa que eu acho que é a contribuição dele. Os oitenta eu me garanto, mas 

sempre tem uns dez ou cinco que são possíveis de repensar. Ele mostra muita coisa 

que é legal, pois como eu sou cara desantenado, eu não gravo nomes, sou mais 

intuitivo, não absorvo as coisas. Entendo a lógica da pintura, às vezes eu acho que 
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até fica de uma maneira superficial, mas às vezes não, que é o que interessa mesmo 

e o resto não me interessa tanto também. Então, nesse sentido, eu acho que o 

Jailton é bem legal. Sobre a utopia é o seguinte: pergunta, resposta, ação e reação. 

Meu problema é: as plantas precisam sobreviver. Então eu invento o mecanismo da 

trilha e de plantar. A medida em que eu vou sacando que eu estou fazendo as 

pessoas da classe média plantar rabo de burro, em um sábado de manhã, quando 

eles poderiam estar dormindo, e, que por trás, existe as estratégias de questionar a 

colonização, ai eu começo a pensar isso como um território de descolonização. Eu 

começo a pensar: “Daqui a pouco isso vai virar uma paisagem”. Começa toda ideia 

de esvaziar o terreno, de fazer o terreno baldio, de extrapolar isso para conectar 

com outros pontos da cidade e fazer com que as pessoas daqui tenham uma trilha 

para encontrar com as pessoas dali. É ai que começa a utopia da coisa. Também 

tendo a consciência de que não vai dar certo. Por isso que eu pego fogo no livro 

[imagem da capa do livro]. Você vê que a coisa não vai dar certo, mas o que 

interessa é fazer, não interessa se vai ou não vai dar. Então esse foi o conjunto de 

ideias que foi se desenhando em alguns meses, na medida em que eu ia avançando 

nisso, porque junta botânica, arte, convivência, um monte de coisa ao mesmo 

tempo. De repente, quando eu me olho no espelho, eu estou o dia inteiro com essa 

roupa, com a barba cada vez maior, com terra por todo lugar, nas unhas, na orelha, 

no nariz, no cabelo, cabelo eu não tenho [risos]. Mas, tem em todo lugar, eu vou 

pegar um tênis e todos estão sujos de barro, porque você fica lá o dia inteiro. 

Assim, eu parei de ir em exposição, parei de me encontrar com aquele microcosmo 

da arte, com aqueles mesmos assuntos, o que basicamente é a inserção do artista e 

que eu já estava de saco cheio. Parei de fazer edital, parei com todo esse tipo de 

relação e fui ficando, mergulhando nesse território. Pelo menos para mim, ele foi 

real, não foi utópico. É um processo longo, não é um trabalho que você faz e pronto, 

está feito. Ele é um trabalho que pede para você continuar de alguma forma. Eu 

falei: “Eu estou entrando em uma fria. Como que eu vou largar esse negócio? 

Quando que eu saio fora?”. Teve uma tentativa de sair, no final do ano passado. No 

começo desse ano teve outra. O ano passado eu fiz a barba à noite, às 3 da manhã, 

pois estava com insônia. Quando acordo pela manhã, minha esposa me olha e se 

assusta. Então, teve essa ideia de dar um ponto final.  

EDUARDO: Mas tu falas em ter uma continuação do livro. Tu tens esse projeto? 
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DANIEL: Sim. Independente de qualquer coisa, o segundo volume vai sair.  

EDUARDO: O que seria esse segundo volume?  

DANIEL: Eu penso em fazer mais dois. Esse primeiro livro traz todo um conceito. É 

um manual do Cerrado infinito que envolve todo o lado utópico. O segundo livro 

tem a realidade. A destruição completa das coisas, a falta ou a impossibilidade de 

perceber os processos que irão levar à destruição. Uma crítica amorosa e severa 

dos artistas, dos ambientalistas, dos ativistas e de certas políticas.  

EDUARDO: Tu pensas em apresentar isso de que forma? Imagem e texto 

novamente? 

DANIEL: Mesmo modelo deste. Um livro irmão deste. Exatamente a mesma coisa. 

EDUARDO: E o volume três?  

DANIEL: O volume três, depois que eu perder todos os meus fãs, será um volume 

amoroso sobre plantas. A relação subjetiva que eu criei com elas. No terceiro eu 

vou tentar passar essas coisas que eu tenho colecionado. Vou compartilhar as 

impressões que eu tenho e como que eu acabei me relacionando e falando bom dia 

para as plantas. Sem aquela coisa de abraçar árvore, mas uma relação que eu 

acabei criando. Acho que o terceiro livro e essa relação com as plantas é o meu 

processo de descolonização. O terceiro é um livro ainda mais nebuloso. O segundo 

já é um livro que já tem alguma coisa escrita. Faltam os desenhos. Tem algumas 

estruturas de narração.  

DIEGO: No primeiro livro tem 50 plantas, você já tem mais plantas?  

DANIEL: Umas cento e poucas.  

DIEGO: E esses desenhos você faz a partir de observação no local ou a partir de 

fotografias?  

DANIEL: Eu faço desenhos no local. Tiro muitas fotos, vou para casa e junto tudo, 

as fotos e os desenhos, e eu começo a fazer. Às vezes eu pego da foto. Às vezes eu 

pego da foto junto com o desenho. Às vezes eu pego um conjunto de fotos. Às vezes 

eu faço a partir dessas referências e pego mais algumas coisas da Internet. Esses 
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desenhos são desenhos de ateliê. São desenhos que levam um tempo, tem um 

cuidado, são botanicamente corretos.  

EDUARDO: É nanquim?  

DANIEL: Canetas de nanquim. São diferentes dos desenhos que eu faço in loco, que 

são desenhos rápidos e que eu faço com canetas grossas acrílicas. Até porque, 

embora esse livro tenha esse desenho mais técnico, digamos assim, eu fui 

desenvolvendo um desenho mais grotesco, com menos resolução, mais peso. É o 

caminho que eu estou indo. Eu vou continuar fazendo esses saltos, porque me 

interessa essas diferenças e saltos, mas o meu processo está indo para um lado da 

pintura também. Porque quando eu comecei esse processo todo, lá com os 

primeiros desenhos das árvores com buracos, era uma ideia mais conceitual, 

vamos dizer assim, eu pensava o desenho como uma ferramenta de imagem 

conceitual. Eu não pensava isso como uma caligrafia minha, como uma expressão 

minha. De certa forma, eu tenho pensado que fazendo esse tipo de desenho é como 

se eu estivesse emulando os naturalistas. Então não sou eu, é um exercício de 

emulá-los. No começo, eu via isso separado. Eu sabia que eu queria fazer um 

desenho relacionado a essa linguagem e eu queria colocar um tom nele de peso e 

de frieza. Eu não queria a sensibilidade que o desenho botânico foi desenvolvendo. 

 EDUARDO: Nesse sentido tu separas os desenhos de observação de plantas 

daqueles que são representação de uma paisagem, tipo esses [aponta para um 

desenho de paisagem do livro]?  

DANIEL: Esse já é um desenho que tem uma construção. São todas plantas 

estrangeiras. Estou falando da colonização. Tem esse porco que não é um cateto, 

não é uma queixada. Tem essa anta que é malaia e não brasileira. Todas as 

palmeiras, tudo isso ai é de fora. É um exercício com a linguagem dos naturalistas. 

Só que, não sei dizer muito bem o porquê, foi indo para esse lado. Ao mesmo tempo 

que isso está rolando, tem esse outro caminho que é como se eu não precisasse 

mais linguagem naturalista, eu posso desenvolver outra linguagem que se 

relaciona. Na verdade eu estou achando que a relação é muito literal: temos o 

índio, os animais, é um Rugendas, alguma coisa assim, vamos dizer que isso é uma 

gravura do Rugendas ou do irmão do Rugendas. E eu estou buscando outra coisa, 
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porque esse tipo de desenho é muito analítico, é muito duro, seco, uma autópsia 

das coisas, tem uma construção onde você vê a anta, a planta, a árvore. Eu estou 

começando a buscar uma coisa mais onírica, mais pesada, menos resolução, menos 

preocupada em representar botanicamente, corretamente. Eu gosto dessa 

brincadeira de ir de um lado para o outro. Provavelmente os livros vão continuar 

nessa linha, mas os trabalhos que eu estou pensando fazer estão tentando ir para 

esse outro lado.  
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Entrevista com Ana Flávia Baldisserotto 

Entrevista respondida por e-mail, em fevereiro de 2021. 

DIEGO: Gostaria que você comentasse brevemente sobre sua trajetória e formação 

artística. 

ANA FLÁVIA: Minha formação aconteceu no Instituto de Artes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul onde eu fiz bacharelado em Pintura e me formei em 

1995. Na época, o curso tinha uma estrutura com as modalidades licenciatura e 

bacharelado, sendo o bacharelado com ênfases nas línguas mais tradicionais 

(desenho, pintura, escultura, cerâmica, gravura e fotografia, se não me engano). 

Então, eu me formei como bacharel em Pinturas nesse currículo bem modernista, 

embora me sentisse desde sempre desajustada e desencaixada dessas categorias 

que a universidade oferecia na época, e nas minhas práticas de atelier eu 

desenhasse, escrevesse e pintasse sem muita distinção entre uma coisa e outra. 

Este desencaixe também vinha da minha dupla inscrição no mundo acadêmico, 

pois eu ingressara também na graduação em Psicologia (PUCRS), e cursava 

disciplinas das duas áreas simultaneamente, além de cursar todas as disciplinas 

eletivas possíveis do curso de Filosofia (UFRGS), onde conheci algumas das 

professoras muito influentes na minha formação. Não concluí a formação em 

Psicologia, mas segui sempre interessada na dimensão humana da experiência 

artística, muito mais interessada, talvez, nos processos de criação, na 

transformação dos modos de existência, nas subjetividades e nas micro-realidades 

sociais, do que nos resultados estéticos desses processos, ou na produção de 

objetos artísticos. 

Uma experiência que merece destaque na minha graduação foi ter sido bolsista de 

iniciação científica da professora Maria Amélia Bulhões, trabalhando no seu 

projeto de pesquisa sobre o sistema de arte do RS nos anos 1960, 70 e 80. A 

metodologia e referências no campo da sociologia – lembro muito das leituras da 

Pierre Bourdieu e Canclini – e as longas horas pesquisando amostras de notícias 

sobre o mundo da arte em jornais antigos dos anos 60 nos arquivos do Museu 

Hipólito José da Costa foram importantes e tornaram mais tangíveis para a jovem 

que eu era, essas noções de sistema e campo. 
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Depois disso eu senti necessidade de seguir estudando e ingressei no Mestrado em 

Artes Visuais que estava recém na segunda turma. Na época existiam duas opções: 

História, Teoria e Crítica de arte, e Poéticas Visuais. Embora eu viesse de um 

bacharelado e de um mergulho em práticas de atelier, eu optei pela linha teórica 

justamente por sentir necessidade de me aprofundar no conhecimento sobre 

história da arte, especialmente com foco em arte brasileira da segunda metade do 

século XX, que era uma área de interesse e um ponto ainda bem pouco trabalhado 

na graduação. 

A pesquisa de mestrado foi bem importante na minha formação, pois realmente 

pude me aproximar mais do cenário cultural e sócio-político dos anos 60,70 e 80 

através da trajetória artística do Arthur Barrio, um artista com quem pude 

conversar e conviver bastante naquela época, e que – penosamente para mim – 

acabou por se constituiu como uma espécie de ícone do pior que aquela geração de 

artistas politicamente engajados gerou em termos do seu posterior esvaziamento 

cínico. 

Depois de terminar o Mestrado eu comecei a dar aulas, tanto aulas particulares 

para grupos, quando aulas em espaços institucionais. Ainda marcada pela 

experiência do Mestrado e em processo de desconstrução e questionamento das 

minhas referências e escolhas no campo da arte, inicialmente dei aula no curso de 

Artes Visuais da FEEVALE, onde lecionava disciplinas de História da Arte e práticas 

experimentais de atelier. Também dei aulas, nesta época, como substituta de 

disciplinas de Desenho no IA – UFRGS. Logo na sequência(meados do 2000), 

ingressei no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre pelo concurso público – o 

único que aconteceu nesta instituição ao longo dos seus 60 anos de existência – em 

uma vaga como professora de pintura. 

Recapitulando esse período todo, percebo, hoje, que boa parte da minha formação 

se deu, de fato, em sala de aula e em atelier como docente e não como aluna. Foi 

quando me deparei com as perguntas e demandas dos meus alunos e com minhas 

incertezas sobre o que ensinar e como ensinar, sobre o que era ou deveria, ou 

poderia ser aula de artes, que as crises, partos e elaborações mais duras realmente 

se deram. Foi no confronto entre discurso acadêmico, do meio culto, e a doxa, que 
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eu fui atrás de estudar muito mais e fui assim constituindo uma constelação de 

novas perguntas, apostas e referências. 

Acho importante citar também a importância das amizades na minha formação. 

Algumas pessoas com quem eu tenho amizade até hoje foram muito importantes 

naquele momento do final dos anos 90 e início dos anos 2000 pra forjar um lugar 

de existência do próprio pensamento. Eu cito, principalmente, a Maria Helena 

Bernardes: uma interlocutora, uma artista que se formara anos antes de mim, a 

quem eu via como uma veterana e uma pioneira, a quem eu admirava e 

acompanhava nesses primeiros anos. Ela foi uma das pessoas com quem 

compartilhei minhas inquietações e reflexões durante o mestrado, por exemplo. E, 

nessa época, acompanhei de perto, também, o processo de constituição e 

desenvolvimento do projeto Areal. Considero que o pensamento que me atingia 

nessa proximidade geracional e afetiva, foi essencial na sustentação do que talvez 

tenha se tronado o estado mais importante para fertilizar as práticas que eu 

desenvolveria mais tarde: a indeterminação. Logo falo mais sobre isso. 

Agora, falando um pouco mais sobre a minha trajetória artística. Percebo que ao 

longo do tempo as minhas posições de artista e professora, mas também de cidadã 

foram ficando cada vez mais sobrepostas, sem fronteiras claras para mim. Em 

algum momento deixei de experimentar esses papéis e campos como só conflito, e 

passei a assumir a possibilidade da soma e da indeterminação. Lembro sempre das 

palavras do Allan Kaprow, nos convidando a manter as fronteiras entre a arte e a 

vida o mais fluídas e borradas possível. É algo que é mais fácil falar do que viver. 

Então, como é ser uma mulher brasileira, branca, preocupada em entender as 

relações que nós, mulheres, estabelecemos com os homens historicamente e como 

isso afeta e constitui nosso presente? Como é ser uma mãe preocupada com o 

mundo onde está criando seus filhos, desesperada com a destruição dos 

ecossistemas? Como é ser uma brasileira inconformada com as injustiças 

históricas, com todas as violências cometidas pelos colonizadores contra essa 

terra, contra seus povos originários, contra os africanos escravizados, violência 

essa que segue nos desafiando diariamente? Como é ser uma mulher preocupada 

com a construção de um país mais generoso com sua população mais pobre, um 

país menos desigual? Como é ser uma ser humana preocupada em questionar os 
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modos de vida violentos com todas as formas de vida que o capitalismo impõe e 

sobre os quais se sustenta? Como é saber que esse mesmo sistema nega todas as 

outras possibilidades existenciais que não sirvam à sua voracidade? E como é ser 

artista e professora de arte nesse contexto? E ser servidora pública nesse 

contexto? 

 

Nessa sobreposição de camadas existências, era inevitável que eu me colocasse 

também a pergunta sobre os modos através dos quais o próprio sistema de 

produção, formação, valoração e circulação da arte reproduz essas mesmas lógicas 

opressoras e violentas. Não havia outra forma de fazer esse enfrentamento que não 

fosse começando exatamente onde eu estava, e trabalhando com a minha realidade 

imediata... logo chego lá. 

Então, já tinha começado a desenvolver esse olhar crítico desde a minha época de 

estudante, mas vinha em processo de amadurecimento. Parte disso significou viver 

na minha própria pele jovem artista mulher que se torna simultaneamente mãe e 

professora ainda muito nova, os efeitos do cinismo, do abuso de poder, da 

misoginia e do machismo dentro do próprio meio da arte. Desisti muito cedo desse 

modelo e dessa busca tanto por incompetência em me adequar aos modos de 

inserção disponíveis, calcados em uma gramática bem definida pelo sistema, pelo 

menos assim me parecia naquele início de milênio, quanto por desinteresse em 

servir a esse meio das formas que eu conhecia. E tudo isso pelo simples fato de que 

essas formas me geravam sofrimento, eram violentas e desconectadas tanto na 

minha realidade pessoal quanto da realidade social mais ampla da nossa cidade e 

do nosso país. 

DIEGO: Como surgiu e como você situa a série Inço é arte dentro da sua trajetória? 

Em um ensaio visual publicado recentemente (2017), você comenta que essa 

proposta artística trabalha com a relação entre memória, cidadania e ecologia. 

Você pode comentar um pouco sobre essa relação? 

ANA FLÁVIA: Algo me emergiu dessa grande crise, desse grande processo de 

desconstrução e de desconcerto no qual eu me encontrava logo após o fim do 

mestrado, foi a decisão de me concentrar em coisas muito simples e próximas, já 
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que pensar em qualquer outra coisa, ou em um horizonte mais amplo me parecia 

complexo demais e me gerava ansiedade e imobilidade. Eu me perguntava 

diariamente, em cada situação de vida, nos meus relacionamentos, nas minhas 

práticas de trabalho, diante dos alunos: do que eu preciso agora, e o que é que eu 

identifico como uma necessidade real nessa situação, nessa relação? Essas 

perguntas não são simples, mas fazê-las abria um espaço, um respiro, e assim se 

tornaram uma bússola. Muitas vezes eu não tinha nenhuma resposta para essas 

perguntas e minha política era não negar essa ausência, e sim ficar com ela, ficar à 

escuta, na indeterminação. Decidi que só me moveria, em qualquer sentido e 

direção, mais especialmente no sentido de produzir algo, gerar alguma articulação, 

projeto, proposição, materialização, se eu encontrasse, nesse auto questionamento, 

alguma necessidade real como resposta, e se tivesse recursos organicamente 

disponíveis para realizar esse movimento (desejo, energia física, dinheiro, tempo). 

Essa disposição de trabalhar a partir da ética do desejo, em um enlaçamento com o 

outro – as pessoas, a cidade, as instituições e grupos com quem eu convivia em 

proximidade – tem muito a ver com o que viria a ser, muitos anos mais tarde, o 

projeto do Atelier de Observação Orgânica, no âmbito do qual a série de aquarelas 

Arte é Inço é um dos elementos constitutivos. 

Então, eu vinha me concentrando, desde essa época, no trabalho com as pessoas, 

em escutá-las com atenção e deixar que, na indeterminação dessa conversa, algo 

pudesse surgir, nos fisgar e se impor como necessidade, um lugar de desejo, mas 

não no registro individualista. Foi um período de abrir mão de um lugar de autoria 

individual mais rígido, pois não se tratava de conduzir de dar uma direção aos 

processos, a partir das minhas questões pessoais, somente, mas de escutar esses 

pontos de intensidade emergente, desejante, no registro do coletivo, no diálogo e 

no espaço entre as pessoas, instituições, territórios. Algo próximo do que podemos 

sondar e sonhar a partir da noção de bem comum. 

Foi essa disposição para a escuta aliada à característica do Atelier Livre – um 

atelier-escola de artes sem currículo fixo e sem programas pré-determinados – que 

permitiram que, em algum tempo, se gerassem experiências interessantes de 

conexão com o bairro, a vizinhança. 
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Para quem não conhece de perto, explico que o Atelier Livre é um espaço de 

transmissão de práticas e reflexões artísticas que se organiza a partir das práticas 

dos professores e artistas que compõem o seu quadro de servidores. Ou seja, como 

professores, somos responsáveis e livres para propor oficinas, cursos e projetos 

que emanem de nossas investigações e pesquisas e que simultaneamente, atendam 

à demanda da cidade e da comunidade. 

Durante alguns anos eu me dediquei a uma oficina que chamei de Curso das 

Inquietações, dentro do Atelier Livre. Essa oficina surgiu dessa maneira orgânica, 

respondendo a um chamado que era tanto meu quanto dos meus alunos de 

Laboratório de Criação, que vinham se desenvolvendo entorno dos territórios do 

desenho e da pintura (áreas de interesse sempre demandadas pelo público que 

busca formação no Atelier Livre). O trabalho em oficina de atelier gerava um 

excedente de perguntas que o espaço de encontros semanais não dava conta de 

responder, muitas inquietações que não cabiam no espaço de aula. Embora sempre 

tivéssemos cursos teóricos no Atelier Livre, cursos de história da arte, não havia 

um espaço voltado para o debate, um espaço entre dimensões da prática 

experimental de atelier e das práticas experimentais do pensamento na dimensão 

da palavra falada e escrita. Então, criei esse curso que se configurou como um 

espaço de diálogo, estudo e debate de temas que perpassavam nossas inquietações 

como grupo. Foi uma primeira experiência de horizontalidade onde professora não 

significava saber algo que meus alunos não sabiam, compartilhávamos 

desassossegos, desterros, e eu trazia leituras e artistas para discussão do grupo a 

partir dos temas levantados em uma espécie de roda permanente de investigação. 

Naquela época, uma das coisas que mais me incomodava, era por que razão o 

Atelier Livre, e eu mesma, em minhas oficinas, não estávamos recebendo alunos da 

vizinhança, das vilas próximas. Afinal o Atelier Livre tem na sua vizinhança tanto 

bairros de classe média quanto as comunidades Vila Renascença I e II, a Vila 

Lupicínio Rodrigues, a Vila Planetário (e uma série de outras comunidades que ali 

estão instalados há muito tempo, muito mais tempo do que o próprio Centro 

Municipal da Cultura, à propósito) nos entornos das avenidas Ipiranga e Érico 

Veríssimo, entre bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Azenha e Centro. 
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O fato de que praticamente todos meus alunos, durante anos, pertenciam a um 

mesmo estrato social se evidenciava nas demandas, linguagens, gestos, referências. 

Essa repetição escancarava ainda mais a desigualdade social e, claramente, a 

ausência de políticas públicas perenes que fossem verdadeiramente conectadas 

com as pessoas da cidade como um todo. 

Os setores da administração pública trabalhando de forma fragmentada, 

desconectados: a cultura, separada da educação, de saúde, de justiça social, de 

políticas para o meio ambiente, quando sabemos que esses setores – embora com 

suas especialidades – são totalmente interdependentes, e mais, que a cultura é um 

eixo articulador potente de todas essas questões em termos de gestão pública. E o 

meio cultural, de forma geral, sempre reproduzindo uma certa lógica de 

condomínio, de exclusão, evidenciada nesse confinamento das elites por trás de 

seus muros altos físicos e simbólicos. 

Paralelo a esses questionamentos que cresciam e tensionavam minha atuação na 

instituição – que eu compartilhava com meus alunos do curso das inquietações – 

eu vinha caminhando pela cidade de forma intencional e ao mesmo tempo casual. 

Essas longas caminhadas solitárias não  eram passeios nem exercícios físicos, mas 

algo que eu via como uma espécie de prática meditativa, como um desejo de 

presentificação e incorporação, de um corpo a corpo com as ruas, as pessoas e 

bairros da cidade para além do meu micro território de vida, procurando quebrar 

meu confinamento sócio-cultural nessa dimensão corporal, cidadã, e até espiritual. 

Primeiro comecei com uma exploração solidária, fazendo longos percursos a pé – 

para os quais eu escolhia os dias de chuva mansa – e depois comecei a fazer esses 

percursos junto com a Maria Helena Bernardes. Compartilhávamos esse gosto por 

nos perder por aí, e uma disposição exploradora e aventureira que acabou gerando 

uma longa parceria de vida que segue até hoje. Depois de seis anos em torno de 

uma comunidade na cidade de Eldorado do Sul essas andanças geraram publicação 

do livro A Estrada que não sabe de nada. 

Então, foi nutrida por esses veios, de um lado essa inquietação como professora, 

servidora pública e cidadã sendo compartilhada com muitos dos meus alunos 

dentro da instituição onde atuo até hoje, e de outro dessa exploração da vida das 
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ruas, do estar com outros modos, de existir na cidade, e de outro, um 

questionamento do próprio sistema de artes e de meu lugar dentro dele. Nesse 

caldo surgiu naturalmente a vontade de uma aproximação maior da história das 

comunidades vizinhas ao Atelier Livre. Nessa época eu já estava experimentando 

os primeiros passos do que se tornaria a Carroça de Histórias Ambulantes, outro 

projeto que tem um papel importante para o desenvolvimento dessa vertente de 

trabalho. Então, concebi a oficina Contar e escutar dentro do Atelier Livre. Foi no 

âmbito desse curso teórico experimental que a aproximação com o território do 

antigo bairro Ilhota tomou impulso, e pude conhecer e escutar as histórias do 

bairro e de pessoas de referência nas comunidades vizinhas ao centro municipal 

como Dona Angélica Celeste Mirinhã, como a Cíntia de Lima, a Roselaine Medeiros, 

e a dona Eva Pinto. 

No que se refere à série Arte é inço, ela surge de modo quase casual nesse período 

em que conheci Dona Eva na Praça Lupicínio Rodrigues. Dona Eva vive ali na Vila 

Lupi, aliás, é moradora antiga do bairro, tendo acompanhado toda a transformação 

da vila originária, nos anos 80, quando as casas atuais foram construídas por um 

programa de habitação da prefeitura, cuja história eu viria a pesquisar mais tarde. 

Naquela época, Dona Eva estava quase sempre na praça cuidando das plantas. Ela 

começara a cultivar ali um pequeno jardim de ervas e algumas outras espécies de 

árvores frutíferas e plantas ornamentais no canto mais próximo de sua casa. 

Dedicava aos cultivos várias horas de seus dias, uma felicidade conquistada com a 

liberdade da aposentadoria. A pequena área cultivada por Dona Eva – que logo 

passou a ser acompanhada por outras vizinhas nesse gosto por plantar na praça – 

chamaria a atenção até do passante menos atento. Contrastado com o areão, a 

grama e os canteiros áridos, muitas vezes compondo um cenário de abandono com 

mistura de lixo e plantas secas e desnutridas, no canto de Dona Eva havia a 

presença nítida de um gesto de cuidado, de uma subjetividade criativa e amorosa. 

Fosse na terra nova, nos verdes frescos, nas grades improvisadas com varais 

velhos, restos de construção, azulejos quebrados compondo caminhos, janelas e 

portas velhas separando canteiros, fosse na composteira feita com o cilindro de 

uma máquina de lavar roupas velha, fosse pelas espécies plantadas por ela e pela 

vitalidade das suas plantas, tudo ali respirava vida, e tudo chamou minha atenção. 
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Nas nossas conversas sobre a história dos bairros, nas rodadas de chimarrão de 

fim de tarde, muitas vezes na companhia de alguns alunos do curso Contar e 

Escutar, fomos desenvolvendo uma relação de amizade e colaboração com o jardim 

de Dona Eva e também com alguns outros vizinhos e vizinhas através de nosso 

gosto comum pelas plantas. Foi através desse desejo de ver crescer essas relações 

e essa ocupação espontânea da praça pelos moradores, que comecei a pensar em 

oferecer mais um projeto de oficina, dentro do Atelier Livre, que enfocasse 

especificamente essa relação entre arte, cidadania e ecologia. Sensibilizada pelo 

desejo de atrair mais pessoas para conhecer e colaborar com pequeno oásis que se 

produzira na Praça Lupicínio a partir de uma ação tão amorosa quanto 

determinada. 

Também fui fortemente impactada pela atitude francamente afirmativa e resiliente 

de Dona Eva. Ela sabia melhor do que ninguém que eu conhecera até então, de seu 

direito legitimo à cidade e não abria mão dele com facilidade. Ela enfrentara 

muitos “nãos” ao seu esforço de cuidar daquele pequeno pedaço de terra. Muitos 

atos de vandalismo contra seu jardim eram feitos por ocupantes da própria praça, 

mas muitas violências tinham vindo da esfera burocrática do estado. Não raro o 

caminhão de manutenção da praça vinha em algum horário em que ela não estava 

“de ronda”, e ela acaba encontrando seus canteiros e mudas decepados – ainda que 

de forma não intencional – pela equipe de limpeza urbana. Mas, mesmo assim, ela 

insistira em seu projeto, em seu desejo de plantar ervas e comida para sua família, 

para as crianças do bairro, para seus vizinhos. Chegou a buscar ajuda nos órgãos 

oficiais, mas deu de cara na porta. Não poderia estar plantando ali, lhe disseram, 

pois aquela área era classificada como “praça de lazer” pela municipalidade. Mas 

Dona Eva me contava tudo isso com um sorriso e um brilho no olho de quem está 

falando com sabedoria e conhecimento de causa: “Não estou fazendo mal a 

ninguém, e ninguém está cuidando daqui. Porque eu não posso plantar? Se quiserem 

que eu pare de plantar vão ter que vir me arrancar daqui todos os dias. Se eles 

tirarem, eu planto de novo. Me disseram que isso é uma praça de lazer, que não posso 

fazer uma horta... Mas quem disse que fazer horta não é lazer?” 

Como não aderir imediatamente a essa disposição entusiasmada para transformar 

a secura, o abandono, em território de vida, em alimento, em felicidade? 
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A inteligência fresca e sábia de Dona Eva, sua postura corajosa e inconformado 

com as regras injustas, sua não desistência da vida, foi o maior combustível do 

projeto Atelier de Observação Orgânica, oficina que passei a oferecer a partir de 

março de 2016 como parte da programação regular do Atelier Livre. 

Esta oficina tinha como objetivo inicial, investigar os alunos a estabelecer uma 

relação mais próxima e consciente com a paisagem humana e natural da cidade, no 

seu entrelaçamento com as questões sócio ambientais, tendo como campo de 

pesquisa, a observação da Praça Lupicínio Rodrigues e seus cultivos. É um projeto 

que foi se modificando ao longo dos anos, e está em desenvolvimento até hoje 

(2021), embora venha sofrendo fortemente com todas as dificuldades que a 

pandemia nos impôs (mas esse assunto é para mais adiante). 

Bem, em preparação para acolher os alunos que chegariam, imaginei iniciar o 

programa convidando a todos para caminharmos até a praça e focarmos nosso 

olhar nos acontecimentos que se dão no chão. Minha intuição foi introduzir o 

desenho de observação, e posteriormente a  aquarela, como formas de registro dos 

primeiros sinais de vida vegetal que pudéssemos encontrar nesse olhar rasteiro, 

atento ao miúdo, ao pequeno, ao insignificante, no melhor dos sentidos que essas 

palavras possam ter. 

Tratava-se, portanto de um convite para uma atenção mais desperta para o 

pequeno e próximo, para chegarmos mais perto, com os olhos dos nossos pés. 

Quando eu mesma comecei a fazer essa prática – inicialmente como um teste para 

o que pretendia convidar meus alunos a fazerem (portanto iniciei essa série no 

final de 2015 e inicio de 2016) – conscientizei que havia muito mais envolvido 

nesse impulso do que a mera prática do desenho de observação. Havia a 

temporalidade mais lenta que buscava quebrar a compulsão capitalista pela pressa 

e atropelamento de todas as formas de vida, havia Dona Eva e sua resistência, sua 

postura cidadã, havia a violência a resistência das gerações de afrodescendentes 

que haviam habitado esse território antes de o processo de gentrificação tomar 

conta desses bairros, que eram a periferia do centro da cidade no século XIX, e a 

expulsá-la para cada vez mais longa, havia a herança dos artistas viajantes, e um 

certo nível de inversão da lógica colonialista. 
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Considerando todas essas dimensões, percebo esse impulso de trabalho nasce na 

confluência do desejo de resgatar do apagamento, a memória desse território a 

partir das histórias de seus habitantes mais antigos, e das lutas ali travadas. Havia 

também o interesse por convidar e oferecer aos alunos que procuram o Atelier 

Livre uma oportunidade de olhar e circular na sua cidade de outros modos, 

dissolver, em um exercício de cidadania, envolvendo-os em um processo de 

colaboração com a transformação concreta de um espaço público, materializando 

ali na Praça Lupicínio. E, evidentemente, havia as questões mais diretamente 

ecológicas, o interesse por participar e fortalecer o movimento de cultivo de áreas 

verdes e hortas urbanas pelos próprios cidadãos, considerando todos os impactos 

positivos que essa direção tem para as organizações humanas urbanas em termos 

de autonomia, bem como todos os efeitos positivos para que o meio ambiente. 

DIEGO: Como surgiu o interesse por questões ecológicas? 5.  Quais são suas 

referências para esse projeto? 

ANA FLÁVIA: Essa resposta é uma soma de circunstâncias históricas, encontros e 

histórias de vida. É também, e acima de tudo, um tema crucial e inevitável do nosso 

tempo. Como viver nessa época e não temer pelo apocalipse climático, pelo fim da 

própria humanidade e da vida no planeta diante dos abusos, da violência da 

ocupação humana e da exploração gananciosa do meio ambiente? Então, mais do 

que um interesse,uma escolha esse tema se impôs como pauta urgente no coletivo. 

E quando falo em algo que se impôs, é no sentido da emergência e da urgência 

mesmo. Não consigo imaginar não tratar desse assunto em todas as esferas da 

existência: em casa, na vida pública, dando aula, como consumidora, como artista. 

Então, já trazendo as referências, que são também pontos de despertar da minha 

consciência para as questões ecológicas, eu lembro o fato de ter convivido desde 

criança com a biologia através da minha mãe, que foi professora da disciplina. 

Além de termos sempre morado em casas com quintal, cheias de plantas que 

minha mãe cuidava com gosto, havia os livros de botânica, de zoologia, as 

enciclopédias, toda essa biblioteca da natureza dela, que eu frequentava com gosto, 

desde pequena. 
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Também nesse período de infância e juventude, morava com nossa família um tio 

que era médico e apicultor, e com ele nós íamos para o campo todos os finais de 

semana. Eu acompanhava o seu trabalho com as abelhas, comíamos o mel que elas 

produziam, bebíamos o leite de uma das suas vacas, e nos alimentávamos de 

algumas hortaliças que cresciam por lá. Me marcou desde esses primeiros anos, o 

seu cuidado e consciência sobre agroecologia, sua preocupação com o uso de 

pesticidas e herbicidas nos ecossistemas, desde antes de o tema tomar a esfera 

pública de forma mais ampla, já com a morte em massa de abelhas, como temos 

testemunhado tristemente nos últimos anos. Desses anos de formação inicial, 

também as filosofias hindu-budistas são uma referência que me acompanha até 

hoje de muitos modos. Meu pai era curioso e estudioso da história das religiões, e 

minha mãe praticava yoga e meditação desde os anos 70. Eu a acompanhava nas 

práticas, e escutava, e mais tarde também lia e conversava com meu pai sobre 

budismo, sobre tradições religiosas afro-brasileiras, sobre cristianismo, islamismo, 

judaísmo. E fui encontrando nessas conversas e práticas, elementos de uma ética 

ecológica espiritual, na medida que trazem um olhar de não separação entre todas 

as formas de vida e nos convidam a uma ética não violenta e amorosa, a uma 

relação de pertencimento e interdependência com tudo que vive sobre a terra, com 

a própria terra como um sistema e um ente vivo, incluindo tudo que pode existir 

para além dela e que ainda desconhecemos.  

Do campo da arte, lembro inicialmente dos meus estudos do romantismo alemão, e 

mais tarde, de como o encontro com o aspecto ativista da obra de Beuys foi 

marcante nos meus anos de juventude (bem mais que a mitificação da sua persona 

performer, frequentemente supervalorizada – para o bem e para o mal – nos meios 

artísticos). Mais recentemente, experiências como as narradas por Gregory 

Shollette em Delirium and resistence, Activistart and the crisis of capitalism, também 

me alimentaram bastante. 

Parcerias mais próximas que são também interlocutoras e influências importantes, 

são as artistas Thereza Portes (MG) e Ana Laura Lopes de la Torre (Montevidéu, 

Uruguai) e Nydia Negromone (MG), cujas práticas atravessam de diferentes modos 

a relação arte/cidade, arte/participação e arte/comunidade, arte natureza. 
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Também é uma referência formativa o estudo do pensamento de Michel Foucault, e 

para este trabalho, em especial, foram significativas as aulas de seus últimos anos 

de vida, quando se debruça sobre a noção de “cuidado de si” (compiladas em A 

hermenêutica do sujeito e o governo de si e o governo dos outros). Aprendi e ainda 

estou aprendendo muito, ainda, com o pensamento feminista, em especial pelo 

ecofeminismo (destaco o já clássico, de Ariel Salleh, mas também o trabalho mais 

recente Maria Mies de Vandana Shiva, Ecofeminism). 

Leituras recentes que também alimentam esse trabalho são o Revolução das 

plantas, de Stefano Mancuso, e a Vida das plantas e a Vida sensível de Emmanele 

Coccia são também referências que chegaram em anos mais recentes. 

O encontro com o texto A queda do céu, escrito a partir da relação do xamã Davi 

Kopenawa com o antropólogo francês Bruce Albert, bem como o pensamento vivo 

de Airton Krenak, tem um impacto enorme no alargamento da consciência sobre as 

urgências e violências que nos atravessam, e do constante pagamento e 

silenciamento dessa realidade a qual precisamos poder perceber, narrar. 

DIEGO: Você sabe quantas aquarelas já produziu? São sempre desenhos de plantas 

diferentes? Você se preocupa em saber os nomes e as características biológicas 

dessas plantas? Como faz isso? 

ANA FLÁVIA: Não sei dizer quantas aquarelas já produzi nessa série. Acredito que 

em trono de 200. Sigo pintando plantas espontâneas, é uma série aberta, que se 

transformou em uma espécie de meditação, de ritual de reconexão com as forças 

de vida, um ritual ao qual retorno e repito como quem toma uma poção, 

clinicamente. Tenho recorrido a esses desenhos especialmente em momentos de 

exaustão (coisa que não tem sido rara nos últimos anos....). São sempre plantas 

diferentes no sentido de serem seres diferentes, mas não necessariamente espécies 

diferentes, A preocupação, ao olhar e registrar cada uma, é em estabelecer uma 

relação com aquele ente. 

O desenho e a aquarela são mediadores dessa relação, conhecer suas 

características fisiológicas e taxonômicas, localizá-las no sistema de classificação 

botânico, são interesses secundários. Não no sentido de que eu não curiosidade ou 
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não considere essa pesquisa importante – muito pelo contrário – mas no sentido 

de que a motivação inicial não é essa. Conhecer os nomes populares e científico, 

conhecer as características dessas plantas, seus usos medicinais, alimentares, 

rituais sagrados, são elementos que foram chegando através das colaborações, dos 

alunos e parceiros que foram se juntando ao projeto, como agrônomo Vicente 

Marques, a ecoativista Mônica Meira, como a museóloga, agricultora e eco 

educadora Kátia Almeida, que participaram muito de perto desse projeto e 

contribuíram muito com essa dimensão, compartilhando conosco conhecimentos 

técnicos, científicos  e suas experiências de campo. Mas igualmente importante, 

tem sido a colaboração daqueles que se aproximam desse campo de trabalho com 

seu saber popular sobre as plantas, sobre seu manejo, com suas memórias 

familiares, histórias de benzeduras, receitas populares de xaropes, unguentos. 

Então, um dos meus interesses está justamente nesse encontro híbrido de saberes, 

sem hierarquia. 

DIEGO: Você pensa em desdobramentos para o projeto? 

ANA FLÁVIA: Como processo aberto que é, confesso que torço para que bons 

desdobramentos aconteçam, mas não tenho muita clareza de por onde esse 

trabalho vai andar no futuro. 

A fratura que estamos ainda vivendo desde o início da pandemia de Covid 19 me 

afastou da Praça Lupicínio, dos vizinhos, da área de cultivos do Centro Municipal 

de Cultura (um espaço muito especial nos fundos do prédio que vinha sendo 

cuidado e transformado por esse cultivo com o plantio de uma horta, de um pomar, 

com a construção de um espaço de convívio aberto à comunidade onde muitas das 

aulas do Atelier de Observação Orgânica tinham lugar antes da pandemia). 

Nesse hiato sem possibilidade de encontros presenciais e sem possibilidade de 

atuação nas ruas, em coletivo, o projeto segue vivo como desejo, como sonho, e 

como vontade de registro de memória do que foi gerado nesses 2 anos (2016 a 

2019). Nesta esfera, de registro, documentação e memória, tenho trabalhado na 

escrita de um artigo, na organização dos arquivos em fotografia e vídeos que dão a 

ver as diferentes frentes de atuação do projeto. Também gostaria de poder reunir 

esses materiais em uma publicação. 
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Também seguem vivas as conversas e trocas com alguns dos parceiros mais 

próximos e constantes desse trabalho, como Dona Eva e seu Newton, um vendedor 

ambulante e coletor de frutos (em especial abacates) e ervas (em especial carqueja 

e macela) que crescem em uma das colinas que cercam a depressão onde se 

localiza a maior parte do centro urbano de Porto Alegre, região onde ele mora. O 

seu Newton segue trabalhando nas ruas, mesmo durante a pandemia. A partir do 

seu desejo de registrar suas coletas e andanças, criamos uma estratégia nova de 

trabalho, que a recém começamos a experimentar. O Sr, Newton não participa do 

mundo digital, portanto não usa dispositivos tipo smartphones, por isso, 

conseguimos uma câmera fotográfica digital que ele tem usado para fotografar e 

filmar seus caminhos, encontros e descobertas. Como a oficina de Observação vai 

ser oferecida no formato virtual neste primeiro semestre de 2021, a participação 

de Newton no coletivo se dará através desses materiais e, quem sabe, esse diálogo 

não gerará outras aberturas. 

Arte e inço têm esse sentido, de uma afirmação, uma forma de vida que surge em 

condições muitas vezes adversas, e que se alastra por insistência e surge em lugar 

insuspeitados, indesejados até que contamina, a despeito da aridez, da nossa 

vontade de domesticar o desejo, de delimitar territórios, cercas, caneiros, grades 

com leis e classificações, projetos e determinações de vontade. Então, talvez essa 

seja a melhor resposta para essa pergunta a despeito da minha esperança e desejo, 

e da minha desesperança, impotência e cansaço – estou plenamente a serviço da 

vida, onde quer que ela deseje e possa brotar. 
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Entrevista com Marcelo Chardosim 

Breve entrevista realizada com o artista Marcelo Chardosim, por e-mail, em 2017, na 

ocasião de sua participação da exposição “Salta d’água: dimensões críticas da 

paisagem”. 

DIEGO: Eu gostaria que você comentasse sobre o processo criativo da 

obra Derrubada para Pedro Weingärtner. 

MARCELO: O trabalho Derrubada para Pedro Weingärtner é um registro 

fotográfico de uma série de montagens que simulam um diorama através da micro 

paisagem, fazendo uma conversa direta dos elementos entre as posições que eles 

anunciam. Ele é montado no pátio de minha casa, no bairro Jardim Algarve, em 

Alvorada/RS. É uma espécie de maquete do entorno feito a partir de intuições, 

observações e estudos sobre cidade e meio ambiente. Ele inicia com coletas 

espontâneas de objetos encontrados na rua, plantas, animais vivos ou mortos, 

pedras, madeiras, etc. Então vou aproximando alguns pares, testando pontos da 

cena onde a imagem apresente uma dúvida entre o real e o representado, o 

documental e o imaginário, quando acrescento algumas reproduções de obras de 

alguns artistas ou desenhos pessoais.  

Para a Derrubada, foi pensado no trágico do Pedro Weingärtner como cenário para 

apontar uma denúncia sobre a venda de uma grande área verde do bairro, que 

funcionava como praça há cerca de vinte anos para moradores da região, e que nos 

últimos anos se tornou local para um estacionamento e uma Igreja Evangélica.  

Este trabalho começou há alguns anos, através de observações durante 

caminhadas pela cidade. Inicialmente, registrando o antes e depois dos locais para 

uma espécie de documentação (2012-2015). Em 2016, comecei a desenvolver este 

diorama na bolsa de residência artística, do projeto de extensão do Núcleo de 

Instauração Artística da UFRGS, quando apresentei a proposta de trabalhar em 

Alvorada. 

DIEGO: Como você situa essa obra dentro da tua trajetória como artista? 

MARCELO: O Diorama (Alvorada) é a união do momento de representar com o de 

observar. Inicialmente, observar as coisas que aconteciam no bairro e cidade, como 

a descoberta sobre o uso das aves por caçadores / vendedores de pássaros, e 
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apostadores de rinhas de galo. Entre isso, a exposição Vontade de ser cachorro e 

entrar correndo no galinheiro demonstrava essa atenção para a natureza. Outro 

trabalho que acho interessante, com essa questão, é a intervenção Horizonte, feita 

no muro da Mauá em 2015, com letras de cimento. 

DIEGO: Quais foram as motivações e inquietações no contexto de produção dessa 

obra? 

MARCELO: O motivo deste trabalho é compreender na leitura, história ou 

representação das observações, o que talvez eu deva fazer nesta cidade. Essas 

observações permanecem questionando o crescimento dos loteamentos, que 

muitas vezes permanecem com lotes abandonados, pois não há um controle sobre 

essas construções, que derrubam grandes áreas verdes sem sentido. Aquela ideia 

de progresso sem pensamento ambiental.  

É uma apresentação dos problemas urbanos de uma cidade sem força. É para 

pensarmos porque nós humanos nos distanciamos cada vez mais da natureza, ou 

quando o homem pensa que ela está aí para o total uso dele, como se ela não 

tivesse autonomia, liberdade. 

As inquietações estão nos lagartos atropelados que atravessam a rua no seu 

próprio ritmo, ou gambás expulsos das florestas que agora estão sendo mortos 

intencionalmente, porque o seu cheiro exala medo. Pássaros incomuns aparecendo 

no meu pátio, já contei 12 espécies com fome. Talvez, porque deixei as bananeiras 

à disposição. Aqui não terá derrubada, então podem fazer ninho. 

Em Alvorada muitos cachorros são usados para cuidar os portões durante a noite e 

ao dia ficam presos. Cavalos ainda puxam carroças. Pássaros estão presos em 

gaiolas para competições de canto e galos em rinhas para se distrair com ódio. 

Estes são os motivos. 

A inquietação do momento é abandonar as denúncias/reclamações/lamentações, e 

desenvolver outras coisas no Projeto Abrigo do Sol, que começou lentamente em 

2016, e este ano está acontecendo novamente através da bolsa NIA/UFRGS, com 

intervenções, encontros locais, conversas entre os moradores, etc.. propondo unir 

forças para que a atenção seja coletiva. 

DIEGO: Quais são suas referências artísticas? 
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MARCELO: É um longo caminho de referências. Poderia dizer que veio do Ensino 

Fundamental numa escola no meio do mato e depois na Graduação em Artes. 

Também muito da MPB, do cinema, das teorias eco socialistas, e por aí vai. 

Eu gosto muito do artista Hundertwasser (Friedensreich Hundertwasser) pelo 

ativismo/pensamento ecológico e suas construções arquitetônicas com telhados 

verdes. Ele é ótimo! 

Também penso na artista e professora Teresa Poester, no seu trabalho sobre 

paisagem e nas aulas com desenhos de observação, que fazíamos na redenção.  

A professora Maria Ivone, que trouxe a questão da cidade nos trabalhos, na sala de 

aula e em conversas. 

A artista Janice Martins, quando trabalhei de assistente no seu Doutorado, que 

tinha um jardim como tema central, na Zona Sul de Porto Alegre. 

E claro, a beleza da questão ambiental do Pedro Weingärtner, mesmo que não seja 

aquele engajamento assumido, até mesmo por causa da época, mas porque fez 

muita observação para atingir suas pinturas, ele se demonstrou grande observador 

da natureza. 

Essas são minhas referências artísticas, mas depois eu percebi que amigos, 

vizinhos e crianças me inspiram na forma de ver o mundo. Caminhe com uma 

criança... ela sempre te fará olhar para o céu, para os animais, até mesmo com o 

medo que algumas podem ter, nos fazem ver a natureza. 

E também este caminho fez uma leitura entre as peças que se apresentaram 

durante uma viagem que acontecia entre Alvorada e Porto Alegre, todos os dias. 

Acho que é isso. 

Obrigado! 

 


