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Para o início da conversa, um conto

“O  que  você  vê  neste  trabalho?”,  perguntei  para  um  novo  grupo  de

visitantes na exposição. “Não sei, um cavalo-marinho, ali no meio?”, respondeu

um  deles.  “Pois  eu  vejo  uma  perna!”,  respondeu  outro.  Uma  senhora,  mais

timidamente,  disse  ter  enxergado  uma  vagina.  A  maioria  dos  visitantes  não

conseguia definir o que via naquele trabalho, outros tentavam resolver o enigma

com aproximações: cavalo-marinho, perna, vagina. Eu inclusive, que observava a

obra seis dias por semana, não conseguia decodificar aquela imagem. Certa vez,

um visitante compartilhou: “pois eu vejo o ventre aberto de um cavalo que está

pendurado pelas patas traseiras”. Eu passei imediatamente a ver esse cenário.

Fiz este exercício com praticamente todos os grupos que recebi a partir de então:

primeiro, experimentávamos as mais diversas tentativas de decodificação; depois,

eu sugeria uma resolução (ventre aberto de um cavalo que está pendurado pelas

patas traseiras) e todos conseguiam imaginar,  então, o contexto. A obra,  uma

fotografia colada em um papel reciclado suspenso por fios transparentes e sem

título ou indicação de local, era um fragmento de um corpo. Nem eu, nem aqueles

que  nunca  haviam  visto  um  contexto  que  se  encaixasse  naquele  fragmento

conseguimos decifrá-la sozinhos. O visitante que a decodificou já havia visto o

ventre aberto de um cavalo pendurado pelas patas traseiras. Conhecia, portanto,

um contexto que se encaixava naquele fragmento.

Dessa  experiência com  os  visitantes,  vivida  enquanto

mediadora/educadora na exposição “Ponto Cego”1, de Miguel Rio Branco, trago

pelo menos duas questões: primeiro, a dificuldade de vermos o que nunca vimos

e, segundo, a  necessidade de  outros pontos de vista para enxergarmos o que

nunca vimos. Experienciei  essas questões durante a realização da pesquisa e
1 Curadoria  de  Paulo  Herkenhoff  e  Miguel  Rio  Branco  no  Santander  Cultural,  em  Porto

Alegre/RS, de 4 de setembro a 11 de novembro de 2012.



escrita  da dissertação para o mestrado em Geografia.  A reflexão sobre essas

experiências é o tema deste artigo. 

Como conto o que conto

A “experiência” é aqui compreendida no sentido dado por Jorge Larrosa: “A

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se

passa, não o que acontece, ou o que toca” (LARROSA, 2002, p.21).  Por isso a

escolha de  escrever na primeira pessoa: “Eles [nós, na Ciência] pensam que a

verdade  é  coisa  fria  e  até  inventaram  um  jeito  engraçado  de  escrever,  tudo

sempre no impessoal, como se o escritor não existisse, e assim o texto parece

que  foi  escrito  por  todos e  por  ninguém” (ALVES,  1987).  Este  “eles”  ao  qual

Rubem Alves se refere, no que compreendo, diz respeito a uma forma de agir que

aprendemos sem estarmos conscientes. Ao mesmo tempo, arte e ciência foram

se distanciando: “E foi por causa deste frio que se interditou o aparecimento da

beleza e do engraçado nos textos de ciência. O saber deve ser coisa séria, sem

sabor” (ALVES, 1987). 

Comunico-me aqui a partir da escrita, da palavra, e por isso vale ressaltar

que “as palavras são vasos cheios de experiência que transbordam do recipiente.

As palavras designam a experiência;  não constituem a experiência”  (FROMM,

1979, p.97). Segundo Humberto Maturana, as explicações são reformulações da

experiência, mas nem toda reformulação da experiência é uma explicação: “Uma

explicação é uma reformulação da experiência aceita por um observador. […] o

explicar  e  a  explicação  têm  a  ver  com  aquele  que  aceita  a  explicação”

(MATURANA, 2001, p.29). 

No momento em que há a leitura das palavras, um texto (seja um artigo

científico,  um ensaio, uma poesia) é mais do que um objeto, passa a ser um

evento. Enquanto evento, o texto (objeto criado por um sujeito) está conectado à

leitura (de um sujeito que se relaciona com o objeto). Ao depender de um sujeito,

o  texto  passa  a  ser,  portanto,  algo  vivo.  Se  há  um  sujeito  que  lê,  há  vida

envolvida.  E,  sendo  vivo,  está  sujeito  à  mutação:  forma  e  conteúdo  estão

conectados. Assim, as palavras tanto designam uma experiência (uma pesquisa,

por exemplo), quanto possibilitam uma outra experiência (a leitura).



Segundo  Maturana,  há  dois  modos  fundamentais  de  escutar  e  aceitar

reformulações  da  experiência,  que  correspondem,  ao  mesmo  tempo,  a  dois

caminhos  explicativos  e  a  dois  modos  de  estar  em  relação  com  os  outros

(MATURANA, 2001):

(1)  No domínio das ontologias transcendentes,  denominado caminho da

objetividade,  acredita-se  que  a  existência  é  independente  do  observador;  o

fenômeno  cognitivo  é  descrito,  e  não  explicado.  A  realidade,  única,  existe

independentemente  do  observador.  Utilizei  este  caminho  na  pesquisa  para

descrever, por exemplo, a situação de um bioma no espaço geográfico de estudo.

 (2) No domínio das ontologias constitutivas, denominado objetividade entre

parênteses,  aceita-se  a  pergunta  pelo  observador  e  pelo  observar;  trata  da

explicação do  fenômeno  cognitivo.  Toda  explicação  é  uma  reformulação  da

experiência  com  elementos  da  experiência.  A  realidade,  neste  caso,  é  uma

proposição  cognitiva,  um  argumento  explicativo,  cujo  número  de  realidades

corresponde ao número de domínios explicativos,  todas legítimas.  Utilizei  este

caminho para explicar, por exemplo, diferentes vínculos de grupos humanos com

o espaço geográfico de estudo.

Na vida cotidiana, movemo-nos de um caminho explicativo para outro:

Descrição e explicação são inseparáveis. O que deve estar no alicerce
da descrição é a vontade de explicação, que supõe a existência prévia
de um sistema. Quando este faz falta, o que resulta em cada vez são
peças isoladas,  distanciando-nos  do  ideal  de  coerência  próprio  a  um
dado ramo do saber e do objeto de pertinência indispensável (SANTOS,
2002, p.18). 

Experiencialmente, não é possível  distinguir  entre ilusão e percepção, é

preciso explicar como é que faço o que faço, pois qualquer afirmação é válida no

contexto das coerências que a constituem como válida. Desse modo, assumimos

que  não  podemos  fazer  referência  a  entidades  independentes  de  nós  para

construir nosso explicar. 

Quem conta um conto

Em um contexto científico, preocupado em conhecer o que não é ainda

conhecido  ou,  ainda,  conhecer  a  partir  de  um  ponto  de  vista  inovador,  a

comunicação deste conhecimento é sempre uma criação. Desde a invenção do

telescópio (mais precisamente seu uso a partir de Galileo Galilei, em 1609, cujas



observações marcaram o início da astronomia moderna), a realidade passou a ser

apresentada por um instrumento fabricado e não pelos sentidos ou pela razão. O

ponto de vista arquimediano, ensejando o desenvolvimento de uma nova ciência

que  considera  a  natureza  da  Terra  do ponto  de  vista  do  universo,  permitiu  a

descoberta  de  que  nossos  sentidos  podem  nos  trair.  O  advento  da  dúvida

cartesiana, onde o Ser e a Aparência estão definitivamente separados e, portanto,

tudo deve ser posto em dúvida, valorizou o conhecimento matemático e transferiu

o ponto arquimediano para dentro do próprio homem, pois “[…] embora não possa

conhecer a verdade como algo dado e revelado, o homem pode, pelo menos,

conhecer o que ele próprio faz” (ARENDT, 2005, p.295). Neste contexto, arte e

ciência distanciaram-se até sua dissociação:

Nos tempos de Heródoto, os viajantes faziam geografia sem o intuito de
fazê-la. A meu ver, o maior erro que a geografia cometeu foi o de querer
ser ciência, em vez de ciência e arte. Ela abandonou a literatura, mudou
sua  forma  de  escrever  e  sucumbiu  ao  método  de  pensar  científico.
(SANTOS, 1994, p.17).

Ainda que formalmente se diferencie arte e ciência, podemos verificar que

essa diferenciação é uma ilusão, pois é mais um exercício de racionalização e

categorização do que de empirismo. Para Friedensreich Hundertwasser, a arte é

um gênero de vida e a criação é um direito  de todos.  Ao longo de sua vida,

simbolizou a constituição humana por uma espiral concêntrica de cinco peles: 1)

epiderme; 2) vestuário; 3) moradia; 4) identidade (meio social); e 5) planeta Terra,

pele essa "ligada diretamente ao destino da biosfera, à qualidade da biosfera, à

qualidade do ar que se respira, e ao estado da crosta terrestre que nos protege e

nos alimenta" (RESTANY, 2003, p.11).



Figura 1: The Five Skins of Man, de Hundertwasser

Fonte: RESTANY, 2003, p.3.

Essa espiral concêntrica estreita-se, por exemplo e na leitura que faço, com

o eixo local atravessado por distintos âmbitos de coesão social e solidariedade

proposto  por  Álvaro  Heidrich,  correspondendo  o  eixo  local  à  primeira  pele

segundo Hundertwasser:



Figura 2: Integração socioespacial fragmentada, de Heidrich

Fonte: HEIDRICH, 2004, p.52.

Na dissertação (MITCHELL, 2011), um dos primeiros capítulos corresponde

a uma tentativa de “pintar meu retrato” na pesquisa, tanto das conversas durante



a  pesquisa quanto do texto elaborado, na tentativa de  compartilhar reflexões e

explicitar limitações do contexto socioespacial que tive consciência de produção

de conhecimento. Como nos lembra Pierre Bourdieu, “seria sucumbir ainda a uma

forma  da  ilusão  escolástica  da  onipotência  do  pensamento  acreditarmos  na

possibilidade de assumirmos um ponto  de  vista  absoluto  sobre  nosso  próprio

ponto de vista” (BOURDIEU, 1998, p.103). Henri Matisse nos lembra, ainda, que

“não consigo distinguir entre meu sentimento da vida e o modo como o traduzo”

(MATISSE, 2007, p.38).

Sou brasileira, nascida em 1983 em Porto Alegre/RS, onde sempre morei.

Estudei  em colégio  de  orientação  franciscana  (instituição  privada),  em escola

pública  estadual  e  em colégio  de  regime  militar  (instituição  pública  estadual).

Ingressei no curso de graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS) em 2001 e concluí o bacharelado em 2005. Em 2006,

iniciei meus estudos sobre corredores ecológicos através do Instituto Curicaca2,

organização  não-governamental  em  que  estive  envolvida  entre  2002  e  2006.

Durante o ano de 2006, cursei a disciplina “Estudo Temático: Crítica do território”,

o que me auxiliou a elaborar o anteprojeto de pesquisa a partir do  conceito de

vínculos  territoriais,  desenvolvido  por  Álvaro  Heidrich,  e  a  optar  por  sua

orientação.  A experiência  de  ser  orientada  pelo  autor  do  principal  referencial

teórico da pesquisa foi riquíssima, em especial pelo apoio para não me restringir

às suas reflexões. A pesquisa foi aprofundada entre 2007 e 2009, período que

estive vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia/UFRGS, e entre

2010 e 2011, período em que trabalhei na loja da Fundação Iberê Camargo3, onde

me  aproximei  das  Artes  Visuais  e  da  arte-educação/mediação  e,  depois,  na

Fundação  Bienal  do  Mercosul4.  Em  2012,  prossegui  com  o  trabalho  de

educadora/mediadora no Santander Cultural5.

A pesquisa despertou algumas inquietações sobre o conceito de território,

especialmente pela dissociação entre seres humanos e natureza, em relações de

dominação.  Na  tentativa  de  compreendê-las,  a  partir  de  então  passei  a  me

orientar  por  uma  metodologia  efetuada  pelo  pesquisador  psicanalista  Erich

Fromm em seu livro “Ter ou Ser?” (FROMM, 1979). No referido estudo, Fromm
2 Sítio institucional: http://www.curicaca.org.br/
3 Sítio institucional: http://www.iberecamargo.org.br/
4 Sítio institucional: http://bienalmercosul.org.br/
5 Sítio institucional: http://www.santandercultural.com.br/



fundamenta-se nas Quatro Nobres Verdades (a natureza do sofrimento; a origem

do  sofrimento;  a  cessação  do  sofrimento;  e  o  caminho  para  a  cessação  do

sofrimento),  base  de  ensinamento  de  Siddhartha  Gautama,  e  apresenta

coerências  com  as  ideias  de  salvação  de  Friedrich  Marx  (mostrar  à  classe

trabalhadora que ela sofria; mostrar que a natureza do capitalismo e o caráter de

ambição  e  avareza  produzido  pelo  sistema  capitalista  são  as  causas  desse

sofrimento;  mostrar  que  o  sofrimento  podia  ser  afastado  se  as  condições  do

sofrimento  fossem afastadas;  mostrar  o  novo  estilo  de  vida  através  de  novo

sistema  social)  e  o  método  terapêutico  de  Sigmund  Freud  (a  essência  do

processo  psicanalítico  é  ajudar  os  pacientes  a  se  tornarem  conscientes  das

causas  de  sua  doença;  intuição  dos  pacientes  de  que  sua  doença  pode  ser

curada, desde que removidas suas causas). Utilizar tal linha de raciocínio passou

a  ser  uma  escolha  didática  e  uma  intenção  colaborativa  ao  relatado  estudo,

exercitada a seguir.

Estamos sofrendo e temos consciência desse sofrimento: dificuldade de ver

o que nunca se viu 

A escolha de um tema de pesquisa pode se dar, por exemplo, por uma

inquietação, uma dúvida, uma vontade de resolver uma questão. “Descobrir” é

deixar de cobrir, e se a visão é o sentido mais estimulado, descobrir é retirar o que

cobre para passar a ver. Assim, a princípio,  pesquisamos o que  não sabemos,

pesquisamos o  que nunca vimos.  Antes  de prosseguir,  convido  o  leitor  a  um

desafio: observe a imagem a seguir.



Figura 3: sem título, 1959, de Tomie Ohtake | óleo sobre tela, 100×70cm, col.

particular

Fonte: HERKENHOFF, 2012, p.5.

Observe,  principalmente,  suas  reações  ao  observar  a  imagem.  Se  for

preciso,  retorne  à  imagem.  O  que  você  viu?  Quanto  tempo  você  conseguiu



investir para observá-la? Tentou encontrar figuras conhecidas, numa tentativa de

“resolver” o que você via? 

Essa imagem é uma reprodução de uma pintura que faz parte de uma série

na qual Tomie Ohtake vendou os olhos para pintar. Suas pinturas são registros de

um momento:

Na  paciente  repetição,  [Tomie  Ohtake]  encontra  a  possibilidade  da
diferenciação de cada pincelada como momento único.  O paradoxo a
que  nos  submetem  as  pinturas  cegas  é  uma  sorte  de  poética  que
simultaneamente  produz  linguagem  e  conhecimento  e  que,  ainda,
apresenta-se como experiência processual e intuitiva do não ver, do não
saber. “O quadro não é uma coisa, mas um momento; podia ser antes,
podia ser depois”, diz a artista. Sem drama da cegueira ou “furor heroico”
da visão, expressão de Giordano Bruno, Ohtake é o pintar em marcha
(HERKENHOFF, 2012, p.77).

Agora,  se  você  substituir  a  imagem por  um tema  de  pesquisa,  qual  a

sensação?  A  experiência  de  quem  observa  a  pintura  de  Ohtake  pode  ser

semelhante  à  experiência  de  pesquisar:  é  preciso  atenção  e  vigilância  dos

próprios pensamentos para não sucumbir à vontade de resolver rapidamente um

problema  com  elementos  já  conhecidos  para,  assim,  “concretizar”  o  que  se

apresenta  “abstrato”.  As  exposições  “Ponto  Cego”,  de  Miguel  Rio  Branco,  e

“Pinturas Cegas”6, de Tomie Ohtake, ambas com curadoria de Paulo Herkenhoff,

exploravam o desconhecido, o que o olho não consegue ver,  a dificuldade de

enxergar:  o  que  é  “real”  e  o  que  é  “representação”?  De  forma generalizada,

aprendemos a relacionar pinturas a representações e fotografias a captações do

instante  real.  Nos  casos  apresentados,  as  fotografias  de  Miguel  Rio  Branco

hibridizam-se com a pintura, e as pinturas de Tomie Ohtake são registros de um

momento.

No processo de pesquisa para o mestrado, fui a campo com a intenção de

fazer um registro de uma realidade específica, que eu já esperava encontrar. O

tema da  pesquisa  estava  imerso,  sem que  eu  estivesse  consciente,  em uma

representação de mundo específica: a que eu vivia a partir da instituição em que

eu estava envolvida. 

Embora  com  uma  intencionalidade  metodológica  de  abertura  ao

inesperado,  minha primeira postura foi  a  de tentar  coincidir  o meu imaginário,

construído inclusive com a revisão bibliográfica, com as informações levantadas

6 Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre/RS, de 15 de junho a 12 de agosto de 2012.



nos trabalhos de campo. Havia, no entanto, uma incompatibilidade das minhas

sensações  durante  as  entrevistas  com a minha  visão  condicionada  pelo  meu

imaginário. Apreendi que o imaginário participa de forma muito relevante tanto nas

escolhas dos entrevistados, quanto na postura do pesquisador. No domínio da

representação,  segundo  Sandra  Pesavento,  as  coisas  ditas,  pensadas  e

expressas têm outro sentido além daquele manifesto:

Enquanto representação do real, o imaginário é sempre referência a um
“outro” ausente.  O imaginário enuncia, se reporta e evoca outra coisa
não explícita e não presente. Este processo, portanto, envolve a relação
que se estabelece entre significantes (imagens, palavras) com os seus
significados (representações, significações) (Castoriadis), processo este
que envolve uma dimensão simbólica (PESAVENTO, 1995, p.15).

Sendo o real  concretude e  representação,  para Cornelius Castoriadis  a

sociedade  é  instituída  imaginariamente,  uma  vez  que  ela  se  expressa

simbolicamente  por  um  sistema  de  ideias  &  imagens  que  constituem  a

representação do real (CASTORIADIS, 1982).

Encontrei,  em  campo,  a  situação  de  um  agricultor  que  convertera

recentemente sua plantação de bananas do sistema convencional, com o uso de

agrotóxicos e baseado no monocultivo, para o sistema agroflorestal, baseado no

consórcio  de  plantas  nativas  e  sem aplicação  de  agrotóxicos.  Ainda  que  sua

produção e o retorno financeiro tenham aumentado com o sistema agroflorestal, o

agricultor pensava em retornar ao sistema convencional.  Entre outros motivos,

como o  da  busca  pela  autonomia  (tratado em MITCHELL,  2011),  o  agricultor

sentia-se desconfortável com o que ele via: uma plantação misturada à floresta,

enquanto seu imaginário de produtividade e, portanto, satisfação com o próprio

trabalho, estava relacionado a uma plantação uniforme.

Outro caso encontrado em campo foi o de um antigo agricultor que passou

a trabalhar como comerciante. Em conversa, dissertou sobre a diferença entre a

banana  cultivada com veneno e  a  sem veneno.  Este  senhor  é  conhecido na

Colônia  (Dom  Pedro  de  Alcântara)  por  ter  precisado  sumariamente  partir  do

município pelos efeitos em sua saúde do uso excessivo de agrotóxico. Em seu

mercado, em uma pequena praia de Torres, perguntei qual das duas bananas ele

consumia. Sem hesitar, respondeu: “a com veneno, pois é mais bonita, claro! Pois

nós comemos com os olhos”.  Convidou-me a degustar a banana sem veneno



para provar que era mais saborosa e disse que ela apodrece no seu mercado por

falta de demanda, afinal, “todos comem com os olhos” (MITCHELL, 2011, p. 145).

Estes casos demonstram a força do imaginário, a qual não estamos imunes

enquanto  pesquisadores.  Fui  a  campo  com  a  intenção  de  associar  tipos

específicos de uso do solo à possibilidade de corredores ecológicos e encontrei

uma complexidade muito maior do que a que eu poderia apreender apenas com

meu  olhar.  A partir  da  revisão  bibliográfica,  também  esperava  encontrar  nos

trabalhos de campo elementos que comprovassem a situação de isolamento do

município  enquanto  consequência  de  fatores  externos  à  própria  Colônia.  Na

revisão  bibliográfica,  encontrei  apenas  dois  trabalhos  que  contestam  este

isolamento (DREHER, 1999; WITT, 2001). A análise final que fiz, depois de todo o

processo  pelo  qual  passei,  apontou  uma  maior  concordância  com estes  dois

trabalhos (para mais detalhes, favor consultar MITCHELL, 2011).

Frequentemente,  vem-me  à  mente  esta  máxima  de  Iberê  Camargo:  "É

preciso que o fruto que está dentro do artista amadureça no vagar do tempo.

Aquele que tem pressa em vendê-lo,  fará frutos de cera ou irá apanhá-los no

pomar do vizinho" (CAMARGO, 2013). Estar consciente da dificuldade de ver o

que nunca se viu é um instrumental essencial na pesquisa, pois prepara-nos para

a abertura ao inesperado, ao desconhecido. 

Reconhecemos a origem do nosso mal-estar: fragmentação do sujeito

O  início  da  era  industrial  divulgou  a  grande  promessa  do  progresso

ilimitado: a sujeição da natureza e a abundância material trariam maior felicidade

para o maior número de pessoas e liberdade individual  sem obstáculos.  Para

tanto, priorizou-se o que é bom para a melhoria do sistema econômico em vez de

priorizar-se o que é bom para a Humanidade. Estimulou-se, assim, um imaginário

que afirma ser bom para as pessoas o que é bom para o sistema econômico

capitalista (FROMM, 1979). 

Esta verdade foi  acompanhada pela elaboração de outra,  a do  laissez-

faire, por Adam Smith: a de que “não há alternativa” ao sistema do livre mercado

capitalista,  cujo  utopismo  do  processo  foi  fortalecido  no  século  XX  com  a

ascensão do neoliberalismo como ideologia dominante. Segundo David Harvey,

essa  lógica  propiciou  uma  naturalização  e  relativa  autonomia  do  sistema



econômico predominante.  Em consequência,  fragmentamo-nos enquanto seres

humanos e fragmentamos o espaço geográfico: 

Grande parcela da extraordinária transformação da superfície da terra
nos  últimos  duzentos  anos  reflete  precisamente  a  materialização  da
forma  de  utopismo  do  processo  fundado  no  livre  mercado  e  suas
incansáveis e perpétuas reorganizações de formas espaciais (HARVEY,
2004, p.233).

A grande promessa, no entanto, foi frustrada, resultante da desumanização

e  desnaturalização  do  ser  humano.  As  premissas  psicológicas  do  hedonismo

radical e do culto ilimitado do eu revelaram-se premissas contraditórias. A primeira

contradição é a de que somos seres felizes: “[…] o objetivo da vida é a felicidade,

isto  é,  o  prazer  máximo, definidos como a satisfação de todos os desejos ou

necessidades subjetivas que alguém possa sentir” (FROMM, 1979, p.25). O ideal

de  trabalho  disciplinado,  com  sua  ética  de  trabalho  obsessivo,  em  linha  de

montagem automática e rotina burocrática, combina-se contraditoriamente com o

ideal do prazer sem limites, da completa ociosidade durante o restante do dia e

nas férias, em que as formas de passar o tempo são passivas. Se em uma parte

da jornada há a máxima produção,  na  outra há  o máximo consumo, em que

“matamos” o tempo duramente poupado anteriormente. Embora contraditória, é a

combinação desses dois ideais que permite sua coexistência em um mesmo ser

humano, que enlouqueceria se vivesse apenas um deles. Como resultado, somos

uma  sociedade  de  pessoas  notoriamente  infelizes:  solitárias,  ansiosas,

deprimidas, destrutivas, dependentes.

A segunda contradição é a de que o culto ilimitado do eu traria a paz: “[…]

o culto do eu, o egoísmo e a voracidade, como o sistema precisa gerar a fim de

funcionar, levam à harmonia e paz” (FROMM, 1979, p.25). Criou-se a ilusão de

que  as  qualidades  exigidas  pelo  sistema  capitalista  (culto  do  eu,  egoísmo  e

cobiça) são inatas na natureza humana. Em realidade, “cobiça e paz excluem-se

reciprocamente” (FROMM, 1979, p.27). Sociedades em que essas qualidades não

existem, por sua vez, são consideradas “primitivas” e seus membros “infantis”. 

A procrastinação foi elemento presente e recorrente durante o processo de

escrita da dissertação e está relacionada à frustração da grande promessa do

progresso  ilimitado,  apresentada  por  Fromm.  Compreender  a  causa  da

procrastinação  foi  fundamental  para  o  prosseguimento  da  pesquisa.  Segundo



Joseph R.  Ferrari,  a procrastinação está ligada a nossa baixa autoestima e a

nossa insegurança:

E,  por  causa  delas,  acabamos  protelando  por  evitar  o  medo de  não
termos o sucesso esperado em algumas tarefas. “As pessoas com essas
características  são  muito  preocupadas  com o  que  os  outros  pensam
delas. Dessa forma, preferem que pensem que ela é displicente e tem
problemas em se esforçar para agir do que percebam que, no fundo, elas
não têm habilidade para isso”, explica. [...] O perfeccionismo exacerbado
tem  a  capacidade  de  nos  fazer  desistir  ou  postergar  por  um  tempo
ilimitado nossos afazeres, desejos e intenções (TONON, 2009).

Para atingir o objetivo metodológico de “pintar meu retrato” na pesquisa – e

assim compartilhar reflexões e explicitar limitações do contexto socioespacial de

produção  de  conhecimento  –  foi  então  imperativo  me  estudar,  uma  vez  que

minhas dificuldades internas, fragmentações do sujeito, atrapalhavam a pesquisa.

Reconhecemos  haver  um  modo  de  superar  nosso  mal-estar:  “ver”  com

outros sentidos através da experiência

Um  modo  de  superar,  ou,  pelo  menos,  minimizar,  a  fragmentação  do

conhecimento e de sua produção, é permitir a pesquisa enquanto experiência e

estar consciente da necessidade de ver através de diferentes pontos de vista.

Isso  inclui  revisão  bibliográfica,  realização  de  entrevistas  abertas,  além  de

consultar obras de literatura e cinema como fontes, entre outras, de outros pontos

de vista. É muito importante, como experienciamos com a obra de Ohtake, não

considerar  o  problema resolvido  antes  dos trabalhos de campo.  Para  dar  um

breve exemplo, fui a campo convicta de que os agricultores convencionais não

possibilitariam corredores ecológicos e tenderiam a se isolar dos que pensam

diferente,  enquanto os agricultores agroecologistas criariam as condições para

corredores  ecológicos.  Ao  conviver  com  eles,  experienciei  uma  enorme

diversidade que modificou o meu olhar,  ampliando-o: “Não é a ação antrópica

estrito senso que fragmenta o espaço, mas tipos de atividades humanas em suas

complexidades: quem tem vínculo com a terra não deseja destruí-la, ainda que a

prejudique (e a própria vida) por falta de conhecimento” (MITCHELL, 2011, p.151).

Considero o  trabalho de campo como um espaço para conhecer outros

pontos  de  vista  e  o  diário  de  campo  como  um  espaço  de  autorização  para

registros e reflexões. São ferramentas fundamentais de pesquisa.



O  diário  de  campo  pode  ser  elaborado  com  a  finalidade  de  registrar

detalhes das informações recolhidas durante os trabalhos de campo (inclusive

transcrição  das  entrevistas)  e,  quando  possível,  fazer  ligações  com  teorias  e

conceitos. Isso possibilita o resgate de informações que poderiam parecer menos

relevantes para as análises num primeiro momento. O diário de campo é uma

estratégia  tanto  para  o  acervo  de  diversos  pontos  de  vista  (para  a  posterior

curadoria, considerando que o texto/artigo/relatório é uma exposição de ideias),

quanto para evitar o medo da “página em branco” que pode anteceder a escrita de

um  texto,  uma  vez  que  nada  parte  do  nada.  Até  a  versão  final  do  texto,  é

importante  considerar  a  mudança  como  integrante  fundamental  de  todo  o

processo.  Em  minha  experiência,  a  prática  dissertativa  foi  principalmente

ferramenta na construção da pesquisa. Escrever manteve presente na análise os

conceitos de conexão e fragmentação.

O estabelecimento de mediadores foi fundamental para a formação da rede

de entrevistados. A rede foi iniciada a partir de contatos do Instituto Curicaca, da

EMATER do município e do Centro Ecológico (organização não-governamental

com sede em Dom Pedro de Alcântara), e se expandiu através de entrevistados,

que se tornaram por sua vez mediadores. A dinâmica das entrevistas procurou

respeitar o cotidiano dos entrevistados. Foi  feito  um primeiro contato para me

apresentar, dizer de onde sou, explicar do que se trata a pesquisa para, então,

agendar as entrevistas.

Os  nomes  dos  entrevistados  foram  substituídos  por  códigos,  conforme

combinado previamente. Essa escolha pelo anonimato dos entrevistados foi uma

decisão que me gerou muitas dúvidas após os trabalhos de campo. Essa opção,

num  primeiro  momento,  foi  concebida  como  uma  ferramenta  para  deixar  os

entrevistados mais à vontade para falar. Entretanto, hoje penso que o anonimato

impediu os devidos créditos das ideias a seus autores. 

Desenhei  a rede socioespacial  dos sujeitos na pesquisa através de um

diagrama a partir de mim. Os vínculos de parentesco com o mediador principal de

cada núcleo familiar  foram destacados em colchetes e conectados através de

linhas  tracejadas,  alguns  deles  entrevistados  (indicados  por  códigos),  outros

apenas referenciados (indicados apenas pelo vínculo familiar). Utilizei cores frias

para  representar  moradores  de  outros  municípios  que  não  Dom  Pedro  de



Alcântara  e  cores  quentes  para  representar  moradores  do  município,  com

indicação da localidade. 

Figura 4: fragmento da Rede Socioespacial dos entrevistados

Fonte: MITCHELL, 2011, p.34.

Esse diagrama foi uma estratégia bastante útil  para o leitor da pesquisa

compreender como a rede se formou.

Aceitamos que  a  fim de  superar  nosso mal-estar  devemos mudar  nossa

atual maneira de viver

 Eu me conscientizei de que a minha leitura sobre o problema de pesquisa

estava  inadequada  no  quarto  semestre  do  mestrado.  Concluí  que  era  mais

coerente manter-me leal ao fazer ciência, arcando assim com o descumprimento

de  prazos  estabelecidos  de  forma  generalizada.  Foi  preciso  passar  pelo

desligamento  da  Universidade  para  continuar  a  pesquisa,  com  a  orientação

voluntária de Heidrich.

Começar um texto é geralmente desafiador. O desenvolvimento da autoria



é  diferente  para  cada  um,  mas  envolve  em  princípio  uma  autorização.  A

autorização demanda encontro, vínculo e, assim, exposição:

Do ponto de vista da experiência,  o importante não é nem a posição
(nossa  maneira  de  pormos),  nem  a  “o-posição”  (nossa  maneira  de
opormos), nem a “im-posição” (nossa maneira de impormos), nem a “pro-
posição”  (nossa  maneira  de  propormos),  mas  a  “ex-posição”,  nossa
maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e
de risco. Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se
opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de
experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a
quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o
afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre (LARROSA, 2002,
p.25).

Para  tornar  a  escrita  e  a  pesquisa  “experiências”  e,  assim,  reconciliar

ciência e arte, é preciso se conhecer. Um importante objeto de pesquisa é, como

sugerido por Pierre Bourdieu, o próprio pesquisador e as condições sociais de

produção do conhecimento.

Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de
chegada  ou  como  espaço  do  acontecer,  o  sujeito  da  experiência  se
define  não  por  sua  atividade,  mas  por  sua  passividade,  por  sua
receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém,
de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma
passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção,
como  uma  receptividade  primeira,  como  uma  disponibilidade
fundamental, como uma abertura essencial (LARROSA, 2002, p.19).

Como afirmou Rogério Haesbaert, “[…] para poder ‘amar tudo o que existe’

e construir territórios efetivamente – o que significa, sobretudo, ‘afetivamente’ –

apropriados, é necessário,  primeiro,  acabar com toda exploração e indiferença

dos homens entre si e dos homens para com a própria ‘natureza’” (HAESBAERT,

2004,  p.370).  Acrescentaria  que  é  necessário  acabar  com toda  exploração  e

indiferença do sujeito para consigo. Para tanto, é importante cuidarmos da saúde

de nosso corpo, pensado de forma integral, integrando-nos efetivamente à nossa

condição  de  natureza;  e  da  saúde  de  nossas  relações,  integrando-nos

afetivamente à nossa condição humana.
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