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RESUMO

A presente tese, inspirada nos escritos de Foucault em torno das heterotopias, objetiva narrar o processo 
de criação da Casa Redonda no contexto da arte relacional complexa, compreendendo que a atividade 
artística se constitui de um jogo, cujas formas, modalidades e funções evoluem conforme as épocas 
e contextos sociais. Pensada no tempo presente, em analogia ao conceito de Foucault, nomeio a Casa 
Redonda como uma heterotopia das relações. O processo se desenvolveu por meio de 11 encontros 
colaborativos no território da casa e mais de 70 oficinas, entre 2009 e 2018, nos quais os colaboradores 
se relacionaram em torno da construção de uma casa de terra. Nesses encontros foram produzidas 
imagens, compartilhadas entre os colaboradores, que integram o acervo Casa Redonda, as quais 
tem espaço na narrativa deste trabalho – ampliando o pequeno, aproximando o distante, revelando 
detalhes, imobilizando o que não para, eternizando o instante, oferecendo outras formas de olhar o 
lugar, favorecendo a sensibilidade para percepção do quase invisível ou fugaz. Entre algumas conclusões, 
concebo que o processo artístico aqui exposto poderia ser chamado de “a casa quase redonda”, não por 
sua aparência ou imperfeições, mas pela sua incompletude e por guardar potência no porvir, porque é a 
cada encontro que nos reunimos para arredondá-la e arredondar a nós mesmos.

Palavras-chave: Casa Redonda. Arte relacional. Heterotopia. Permacultura. Colaboração em arte.



ABSTRACT

The present thesis, inspired by Foucault’s writings on heterotopies, aims to narrate the process of 
creation of the Casa Redonda in the context of complex relational art, understanding that artistic activity 
consists of a game, which forms, modalities and functions evolve according to the time and social 
context. Thought of the present time, in analogy to the concept of Foucault, I call the Casa Redonda as 
a heterotopia of relations. The process was developed through 11 collaborative meetings in the house 
territory and more than 70 workshops, between 2009 and 2018, in which the collaborators were related 
around the construction of a house made of land. In these meetings, pictures were produced, shared 
among the collaborators, which are now part of the Casa Redonda collection, and have space in this 
work narrative - enlarging the small, approaching the distant, revealing details, immobilizing what does 
not stop, eternalizing the moment, offering other ways of looking at the place, favoring the sensibility to 
perceive the almost invisible or fleeting. Among some conclusions, I conceive that the artistic process 
presented here could be called “the house almost round”, not because of its appearance or imperfections, 
but because of its incompleteness and because it preserves power in the future, because it is at every 
meeting that we gather to round the house and so it rounds ourselves.

Keywords: Casa Redonda. Relational art. Heterotopia. Permaculture. Art collaboration.



RESUMEN

La presente tesis, inspirada en los escritos de Foucault en torno a las heterotopias, objetiva narrar el 
proceso de creación de la Casa Redonda en el contexto del arte relacional complejo, comprendiendo 
que la actividad artística se constituye de un juego, cuyas formas, modalidades y funciones evolucionan 
conforme a las épocas y contextos sociales. Pensada en el tiempo presente, en analogía al concepto de 
Foucault, nombra a la Casa Redonda como una heterotopía de las relaciones. El proceso se desarrolló a 
través de 11 encuentros colaborativos en el territorio de la casa y más de 70 talleres, entre 2009 y 2018, 
en los cuales los colaboradores se relacionaron en torno a la construcción de una casa de tierra. En estos 
encuentros se produjeron imágenes, compartidas entre los colaboradores, que integran el acervo Casa 
Redonda, las cuales tienen espacio en la narrativa de este trabajo - ampliando el pequeño, acercando lo 
lejano, revelando detalles, inmovilizando lo que no para, eternizando el instante, ofreciendo otras formas 
de mirar el lugar, favoreciendo la sensibilidad para la percepción del casi invisible o fugaz. Entre algunas 
conclusiones, considero que el proceso artístico aquí expuesto podría ser llamado “la casa casi redonda”, 
no por su apariencia o imperfecciones, sino por su incompletud y por guardar potencia en el porvenir, 
porque es a cada encuentro que nos reunimos para redondear -la y redondearse a nosotros mismos.

Palabras clave: Casa Redonda. Arte relacional. Heterotopia. Permacultura. Colaboración en arte.
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APRESENTAÇÃO

A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na época 
do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, 
do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se 
experimenta, acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através 
dos tempos do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama.  
(FOUCAULT, 2009, p. 411).

Em Les hétérotopies, conferência realizada em 1967 e publicada em 1984, o filósofo francês Michel 
Foucault afirma a época atual como a “época do espaço”. Do espaço demarcado pela disciplina e suas 
exigências de localização e, especialmente, época do espaço posicional da regulação. Vivemos no interior 
de um conjunto de relações que definem posicionamentos em um espaço carregado de qualidades e 
fantasmas (BACHELARD apud FOUCAULT, 2009), como as casas e os quartos, lugares de repouso, ou 
a rua e os trens, lugares de passagem.

Foucault encontrou espaços outros que suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de relações 
que designam esses posicionamentos e ligam-se a todos os demais, justapondo vários espaços em um 
só lugar. Um exemplo seria o das utopias, que criam um espaço de ilusão ou lugares imaginários, como 
o Jardim do Éden. Outro exemplo seria o das heterotopias, que dizem respeito a espaços concretos que 
admitem desviantes, como as casas de repouso e clínicas de recuperação, e que funcionam em condições 
não hegemônicas. 

As heterotopias também são espaços que se relacionam com seu entorno, com o fora e o dentro, 
mas não são nem fora, nem dentro. São espaços que conectam diferentes épocas, como o museu e a 
biblioteca. Como todo espaço, são espaços de relação. Não estão livres do poder ou dos micropoderes 
que disciplinam, controlam, orientam, regulam, informam e governam a vida e conduzem as condutas, 
na mesma medida que guardam restos e desvios da nossa época.

A noção de heterotopia é vital quando se inventam e reinventam espaços, se habitam posicionamentos de 
outros modos ou se provocam contrapoderes, considerando que ela cria espaços de ilusão que denunciam 
o espaço real como ilusório e, igualmente, denunciam todos os posicionamentos no interior dos quais a 
vida humana é compartimentalizada (FOUCAULT, 2009).
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Nessa direção, a presente tese, inspirada nos escritos 
de Foucault em torno das heteropias, objetiva narrar o 
processo de criação da Casa Redonda no contexto da arte 
relacional complexa1, compreendendo que a atividade 
artística se constitui de um jogo, cujas formas, modalidades 
e funções evoluem conforme as épocas e contextos sociais 
(BOURRIAUD, 2009), e que nossa tarefa é pensá-la no 
tempo presente.

Em contraposição aos princípios estéticos, políticos e 
culturais da arte no moderno universo da urbanidade, onde 
a obra se liga ao sentimento de aquisição, a arte relacional 
se apresenta como uma duração a ser experimentada, como 
uma abertura para a discussão ilimitada, cujo substrato é dado 
pela intersubjetividade e cujo tema central é o “estar-juntos”, a 
elaboração coletiva do sentido (BOURRIAUD, 2009).

Para Bourriaud (2009, p. 22), a arte contemporânea “cria 
espaços livres, gera durações com um ritmo contrário ao 
das durações que ordenam a vida cotidiana, favorece um 
intercâmbio humano diferente das ‘zonas de comunicação’ 
que nos são impostas” e representa “um interstício social 
que a coloca além de seu caráter comercial ou de seu valor 
semântico” (grifo do autor e grifo nosso).

Considerando, com Bourriaud (2009, p. 22), que o interstício 
é “um espaço de relações humanas que, mesmo inserido de 
maneira mais ou menos aberta e harmoniosa no sistema 
global, sugerem outras possibilidades de troca além das 
vigentes nesse sistema”, e que a arte relacional se opõe ao 
contexto social que restringe as possiblidades de relações 
humanas, empenhando-se em ampliar o espaço relacional 
e em investir e problematizar a esfera das relações, a Casa 
Redonda também pode ser pensada como heterotopia, à 
medida que denuncia o espaço real como ilusório, assim 

1 “Na arte relacional, em sua forma complexa, a proposta artística proporciona um reencontro crítico-criativo 
na realidade, uma possibilidade de ocupar criativamente espaços intersticiais, capazes de provocar novas formas 
de representação que renegociem as relações entre a arte contemporânea e a vida”. (KINCELER; ALTHAUSEN; 
DAMÉ, 2006).
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como denuncia as posições (as relações e as relações de poder, poderíamos dizer) no interior das quais 
compartimentalizamos a vida.

Nesta tese, a Casa Redonda, construída nas linhas da bioconstrução como dispositivo artístico relacional, 
busca dar uma forma possível, entre tantas outras, ao interstício e à heterotopia, expressando unidades e 
estruturas da totalidade das formas existentes, denunciando os mecanismos disciplinares e de regulação 
que nos governam e nos posicionam no espaço, inventando novos modos de relação consigo mesmo 
e entre os sujeitos, e concebendo modos (menos governados) de habitar o mundo comum. Como arte 
pública, atua na construção de espaços políticos e de conhecimento a partir da experiência com o outro.

Do ponto de vista metodológico, inspiro-me na autoetnografia, buscando descrever e analisar a experiência 
pessoal com a Casa Redonda e compreendê-la culturalmente. Desde essa perspectiva, na condição de 
pesquisador, coloco-me como parte do objeto deste estudo, na qualidade de participante analítico da 
produção artística Casa Redonda e do diálogo engajado com seu universo (BENETTI, 2017). Trata-se de 
uma reflexão orientada pelo desejo “de melhor entender a si próprio e aos outros por meio do exame 
das ações e percepções de si próprio em referência e diálogo com as dos outros”. (ANDERSON 
apud BENETTI, 2017, p. 153). O autor salienta a pertinência da ação criativa artística como 
processo de investigação, sendo que “o que o cientista pesquisador faz e o que o artista criativo 
faz difere na forma como nós o descrevemos”. (DRUMMOND apud BENETTI, 2017, p. 150).

Considerando a abordagem autoetnográfica, esta pesquisa também encontra inspiração 
teórico-metodológica nas elaborações foucaultianas da escrita de si e nos trabalhos de 
Walter Benjamin, filósofo e crítico literário ligado à Escola de Frankfurt, no que se refere 
à escrita memorialística. Ambos os autores recorrem às criações imagéticas e à imagética 
arquitetônica para pensar ciência, filosofia e arte (FISCHER, 2015), para pensar o próprio 
tempo e o si mesmo.

Fischer (2015) destaca que Foucault, em entrevista concedida a Stephen Riggins nos anos 1980, 
aponta que o trabalho intelectual pode ser definido como uma perfeita obra de esteticismo:

[...] trabalhei como um doente toda a minha vida. Não me preocupo 
minimamente com o status universitário do que faço, porque meu problema 
é a minha própria transformação. É a razão pela qual, quando as pessoas me 
dizem: “Você pensava isso, há alguns anos, e agora você diz outra coisa”, eu 
respondo: “Você acredita que trabalhei tanto, durante todos esses anos, para 
dizer a mesma coisa e não ser transformado?”. Essa transformação de si por 
seu próprio saber é, penso, algo bastante próximo da experiência estética. 
Por que um pintor trabalharia, se ele não é transformado por sua pintura? 
(FOUCAULT apud FISCHER, 2015, p. 947, grifo nosso).
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Para Walter Benjamin, a experiência estética encontra lugar na paralisação das 
imagens pelo pensamento, assim como na narrativa (ainda que em declínio), que 
instrui sem dominar e deixa a história aberta a novas significações e sentidos. 
Além disso, a narrativa, para o autor,

[...] é ela própria uma forma artesanal de comunicação. Ela não está 
interessada em transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma 
informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador 
para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca 
do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1993, 
p. 205, grifo nosso).

Ao mesmo tempo em que imprimo minhas histórias, minhas marcas e minhas memórias nesta 
tese, também procuro expor as marcas deixadas pelos mais de 80 colaboradores da Casa Redonda, 
seja no corpo, na casa, nos bilhetes, nas paredes e armários, nos textos e nas fotografias que 
foram chegando ao longo dos nove anos de proposição colaborativa (entre 2009 e 2018) e que 
foram tomados como fonte deste trabalho. Além de centenas de fotografias, desenhos, vídeos e 
mensagens, foram produzidas fontes mediante depoimentos com alguns participantes, bem como 
vários vídeos nos quais os integrantes ofereceram relatos sobre o processo de construção da Casa 
Redonda.

Os antecedentes, a trajetória, os desvios e os entrecruzamentos da proposição envolveram 
duas exposições; quatro seminários na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e na 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel); produção de maquetes de cerâmica; vários desenhos 
e esboços, 11 encontros colaborativos no território da casa e mais de 70 oficinas. As produções 

oriundas desses encontros compõem o corpo descritivo e analítico da tese.

Ao longo do processo de escrita, as fontes produzidas e o esforço da memória individual frente à 
narrativa se encontraram, se misturaram e se confundiram, deixando transparecer, ao longo do texto, 

os atravessamentos do “nós” no “eu” que escreve e se inscreve na tese. A vida e a morte, a finitude e a 
infinitude, o velho e o novo, o rural e o urbano, o pai e o filho, o “patrão” e o empregado, o professor e o 

aluno, o pesquisador e o artista, a memória e a imaginação, o saber e o conhecimento científico, a casa e 
o campo, a experiência e o conceito, o público e o privado, a utilidade e a “finalidade sem fim” emergem 

ao longo do texto e vão tecendo os fios dessa rede. 

O mapa a seguir (Figura 1) possibilita visualizar essa rede tecida ao longo do processo artístico Casa 
Redonda, especialmente no que se refere aos colaboradores em sua imersão no contexto do meio rural, onde 
se desenvolveram oficinas que funcionaram como dispositivos de encontro para troca de saberes e afetos.
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Figura 1 – Mapa que apresenta os diversos elementos do processo artístico Casa Redonda, imerso no contexto do meio rural 
Fonte: Acervo Casa Redonda
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Entendo que esta tese é implicada pelo esforço do exercício de transformação de si mesmo, a partir da 
relação com o outro. Todavia, é também implicada pelo exercício de transformação do lugar. Do lugar 
no qual passei a infância, bem como das relações com aqueles que o habitaram e habitam, pois é o 
lugar que hoje acolhe e se reconstrói com a Casa Redonda. Trata-se de uma fazenda em Encruzilhada 
do Sul, município sul-rio-grandense situado a 170 quilômetros da capital, Porto Alegre (RS), de onde 
parti e regressei, de onde parto e regresso. Que lugar é esse? Penso que a pergunta pode ser colocada se 
considerarmos, com Goldenberg (2004, p.37, grifo nosso), que

[...] cada vida pode ser vista como sendo, ao mesmo tempo, singular e 
universal, expressão da história pessoal e social, representativa de seu 
tempo, seu lugar, seu grupo, síntese da tensão entre a liberdade individual e 
o condicionamento dos contextos estruturais. Portanto, cada indivíduo é uma 
síntese individualizada e ativa de uma sociedade, uma reapropriação singular 
do universo social e histórico que o envolve.

Além desta apresentação, a tese foi organizada mediante introdução e quatro capítulos, seguidos 
das considerações finais. A introdução é apresentada em “Cem imagens”, como movimento de (re)
aproximação, de paralisação e de (re)distanciamento em relação ao objeto. Tais movimentos correspondem 
ao esforço de emoldurar e de miniaturizar a reflexão: “os dois lados da reflexão são igualmente essenciais: 
a miniaturização da realidade e a introdução no espaço fechado, finito, de um destino profano, de um 
pensamento reflexivo infinito”. (BENJAMIN, 1984, p. 106).

No segundo capítulo é descrita a Casa Redonda, sua localização e sua proposição no âmbito da arte 
relacional complexa. O capítulo seguinte trata dos encontros e da colaboração em arte, considerando o 
desenvolvimento de oficinas e outras intervenções que marcaram a trajetória de construção da casa. O 
quarto capítulo trata das relações entre cultivar, construir e habitar, observando a Casa Redonda como 
dispositivo de convívio que se integra como objeto na paisagem. “Entre territórios” é o título do quinto 
capítulo, que focaliza a relação com o campo, com a paisagem, com os saberes, com as utopias no contexto 
do capitalismo lindeiro.

Como considerações finais, no último capítulo “Incompletude, inacabamentos e outros fragmentos” 
volto à Casa Redonda por meio de aforismos ou fragmentos que finalizam, por ora, a história desta 
proposição, deixando transparecer as vozes que emergem do campo (e no campo) e a minha experiência 
com a casa da qual agora saio transformado. Na narrativa, os tempos se entrecruzam e, dessa maneira, 
se entrecruzam também as conjugações verbais e, ainda como afirma Oliveira (2016), nas práticas 
colaborativas a tendência é substituir o “eu” pelo “nós”.
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Todas as imagens que compõem esta publicação são registros que integram o acervo 
Casa Redonda e foram compartilhados e cedidos para uso por José Kinceler, Lucas 
Kinceler, Isabela Sielski, Paulo Damé, Angélica Marques, Lívia Damé, Tatiana 
Pureza, Júlio Casarin, Ágata Tomaselli, Leonardo Lima, Mario Beerli, Paulo Silva, 
Sérgio Silva, Luciana Wrege, Nilda Duarte, Cláudio Duarte, Isabela Bronaut, Fábio 
Pinto, Rose Kubin, Tatiane Holz, Jade Sapucahy, Adson Loth, Flávia Torrezan, 
Gustavo Tirelli, Ana Barbosa, Cristiane Rodrigues, Helton Patrício, Adelino Neto 
e Solange Perrut.
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1  
CEM iMAGENS  

 A EXPERiÊNCiA DO OLHAR

A narrativa imagética que segue expõe recortes subjetivos da realidade feitos pelos colaboradores do 
projeto, sendo apresentadas sem legendas ao olhar do leitor. Ela emerge do campo aberto, direcionando-
se para o processo de construção do espaço arquitetônico. Desse espaço casa construído e habitado, 
através de portas e janelas, o olhar se lança para o entorno, visto e imaginado, percebendo as nuances da 
paisagem do lugar.

As imagens produzidas foram compartilhadas entre os colaboradores ao final de cada encontro, passando 
a fazer parte do acervo Casa Redonda. A fotografia e o vídeo, assim como a música e a cerâmica, foram 
práticas constantes durante as permanências na Casa Redonda, onde se pôde, simultaneamente, aprender 
e ensinar a fotografar.

Ampliando o pequeno, aproximando o distante, revelando detalhes, imobilizando o que não para, 
eternizando o instante, a fotografia oferece outras formas de olhar o lugar, favorecendo a sensibilidade 
para percepção do quase invisível ou fugaz.

Trata-se de vestígios não linguísticos que correspondem à aproximação de uma distância que se abre 
ao olhar para uma atuação experimental. Nesses vestígios, encontramos atividades cotidianas, como 
cozinhar, varrer, cortar lenha ou fazer queijo, que ganharam outros sentidos com a fotografia, extrapolando 
a tarefa realizada, o labor do corpo e a denominação. O que era somente leite coalhado no processo do 
queijo agora é textura, cor, luz e movimento, desenhos que fazem lembrar outras experiências ou outras 
imagens já vistas. A fotografia não é o registro da receita, é o registro de uma percepção, de um recorte, 
de um olhar atento e educado. Dorothea Lange, citada por Lucy Lippard (2014, p. 168, tradução nossa), 
menciona que “uma câmera é uma ferramenta para aprender como ver sem uma câmera”.

Morando, demorando mais no lugar, o que poderia passar como corriqueiro merece ser fotografado. A 
fotografia revela outras realidades que a experiência do olhar não percebe, ou passa a perceber a partir da 
prática fotográfica. Ela altera não somente o mundo das imagens, como também o mundo perceptível. A 
fotografia permite o acesso a detalhes ocultos, à ampliação dos espaços. Ela oferece destaque para coisas 
antes despercebidas e permite a paralização do tempo como abertura para rememoração, tornando 
possível analisá-la (BENJAMIN, 1993).
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2 
CASA REDONDA

A Casa Redonda é uma proposição em arte 
relacional complexa, que funciona como um 
dispositivo relacional, com o objetivo de gerar 
encontros entre pessoas e suas relações de troca 
de saberes e afetos2. São pessoas que colaboram 
na construção de uma casa de terra e na 
construção de relações entre si, proporcionando 
uma oportunidade para a reconstrução das 
subjetividades envolvidas. A construção está 
localizada no interior do município de 
Encruzilhada do Sul, no Sítio Alvorada, 
propriedade rural de minha família.

Neste projeto, me lanço a construir a casa no 
início de 2009, tendo como ponto de partida 
a desagradável sensação de calor sentida nos 
últimos meses de 2008. A sensação de calor 
trouxe uma lembrança de infância, quando, 
em um verão muito quente, me senti bastante 
confortável na casa de um tio, uma casa feita de 
terra. A casa era construída com uma técnica 
antes usada na região – subia em paredes de 

2 Suely Rolnik explica “[...]o exílio da prática artística 
em um domínio especializado, o que implicou 
que um certo plano dos processos de subjetivação 
ficasse confinado à experiência do artista. Esse 
plano é o “corpo vibrátil”, no qual o contato com o 
outro, humano e não humano, mobiliza afetos, tão 
cambiantes quanto a multiplicidade variável que 
constitui a alteridade”. (ROLNIK, 2000).

leiva3 e terminava em telhado de capim santa-fé4. 
Uma lembrança de infância atualizada no presente 
e que se abre ao porvir Casa Redonda.

Outra motivação foi o desejo manifestado pelo 
amigo José Luiz Kinceler5 de desenvolver projetos 
juntamente com seus alunos nesse contexto rural.

A casa possui características que atendem 
necessidades e desejos, possibilitando a ampliação 
do espaço para o desenvolvimento de outras 
atividades, diferentes do trabalho de pecuária 
executado na propriedade. Nesse sentido,

[...] no oposto da casa natal trabalha a 
imagem da casa sonhada. [...] Essa casa 
sonhada pode ser um simples sonho de 
proprietário, um concentrado de tudo o 
que é considerado cômodo, confortável, 
saudável, sólido ou mesmo desejável para 
os outros. (BACHELARD, 1989, p. 74).

3 Para construir com leiva, são retirados retângulos de 
terra de aproximadamente 40 x 40 centímetros, com 
grama, o que ajuda a fixar os pedaços de terra que vão 
sendo sobrepostos e compactados para levantar a parede.
4 Capim nativo da região Sul do Brasil, utilizado como 
telhado na cobertura de casas.
5 Professor doutor José Luiz Kinceler (1961-2015), amigo 
e professor orientador de mestrado (2005 a 2007) e de 
doutorado (2014 e 2015) no Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais do Centro de Artes da Udesc, em 
Florianópolis (SC). Tratado pelos colegas e amigos por Zé.
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Desde o início, pretendia guardar uma distância da 
sede, preservando a privacidade e os meus interesses 

e de minha família, que em determinados momentos 
poderiam não ser convergentes. A construção da casa 

objetiva a criação de espaço de trabalho, de convívio 
em arte e de aprendizagem, extrapolando os sentidos 

historicamente constituídos em torno da casa paterna, o 
que permite a possibilidade de me reconstruir como sujeito.

Nessa propriedade é desenvolvida a criação de gado de 
forma extensiva e ainda se configura uma monocultura, 

pois, embora seja em campo nativo, as pastagens 
constituem paisagens com poucas espécies 

de gramíneas, reminiscências de matas 
com espécies nativas e apenas 

alguns bosques de eucaliptos.

Além 
de dialogar 

com essa realidade, 
preservando cultura e ambiente 

local, a proposta é experimentar a 
introdução de outras práticas e atividades 

que venham a contribuir para o aumento da 
diversidade e profanar os espaços e as relações 

compartimentalizadas. A construção, as 
atividades e todas as discussões que 
foram emergindo durante o processo 
são abordadas pelo viés da arte. 
Primeiro, porque essa é minha 
área de atuação e, segundo, porque 
entendo que é na arte que podem 
ser feitas discussões mais apartadas 
de compromissos ou interesses 
do capitalismo mundial integrado 
(GUATTARI; ROLNIK, 1996).

O artista consegue fazer tudo o que quiser, 
dentro de seus próprios limites, em qualquer área do conhecimento. Harrell Fletcher 
(2009, p. 54), que é artista e professor de Artes na Portland State University, nos Estados 
Unidos (EUA), afirma que “os artistas podem fazer projetos sobre odontologia, cachorros 
ou qualquer coisa que queiram a qualquer momento. Podem também fazer outra coisa logo em 
seguida ou ao mesmo tempo, sem deixarem de ser artistas”.

O   mundo  está  caracterizado   pela   globalização   e   a   emergência de redes.  Nesse   contexto,      Laddaga 
(2012) aponta o surgimento de outra abordagem, a que chamou de regime prático das artes, caracterizado 
por romper com determinadas convenções do regime estético, caracterizando-se por processos coletivos e 
colaborativos, com diluição tanto do autor como do espectador, figuras que se alternam e se confundem nessa 
outra maneira de trabalhar, que, em vez de produzir obras de arte, se propõe a produzir ecologias culturais.  
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Ainda Fletcher 
(2009) nomeia esse 
tipo de abordagem como prática 
social em relação à arte, que, segundo ele, é tudo que 
não se enquadra em prática de ateliê.

Casa Redonda é instaurada nessa perspectiva como uma prática social, um 
laboratório em campo aberto com processos complexos e experimentais, sem prazo 
determinado para começar ou para terminar, dilatando e desacelerando o tempo, 
sem metas a cumprir, sendo transformado, em alguns aspectos, ao longo do percurso, 
pela manifestação de desejos e ações dos participantes/colaboradores. Trata-se de 
processos complexos porque é elaborado de forma colaborativa, envolvendo 
diferentes pensamentos e pensadores que são reunidos em tempo distendido, no 

âmbito do acontecimento 
que rompe o fluxo contínuo 
e cronológico, entrelaçando 
diferentes campos do 
saber para a construção 
de uma casa. Propõe-se 
estabelecer conexões com 
o lugar e compartilhar 
processos de criação em 
arte, experimentando 
possibilidades diferenciadas 
de habitar o mundo e 
conviver com o outro. 
Colocar pessoas em 
convívio com o propósito de 
gerar “modos de vida social 
artificial”, tal como Laddaga 
(2012, p. 18) explica, “[...] não 
significa que não se realizem 
por meio da interação de 
pessoas reais: significa que 
seus pontos de partida são 
arranjos aparentemente – e 
de perspectiva dos saberes 
comuns na situação em que 
aparecem – improváveis”. 
Casa Redonda emerge 
como uma comunidade 
experimental, na qual 
a ação voluntária dos 
participantes reorganiza os 
dados da situação em que se 
desenvolvem de maneira não 
prevista.

Mas por que construir 
uma casa? Não poderia ser 
um centro cultural ou um 
ateliê? Essa foi uma decisão 
intuitiva e, hoje, posso fazer 
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algumas considerações a respeito de maneira 
mais clara.

A ideia de ecologia já estava presente na 
intenção de fortalecer e aprofundar minhas 
relações com a natureza e o ambiente 
sociocultural do lugar e pode ser percebida 
já na etimologia da palavra ecologia, que 
deriva das palavras gregas oikos (casa) e logos 
(ciência).

O sociólogo francês Bruno Latour (2005) 
afirma que os anos 1970 são um marco 
para a ecologia. A partir daquele momento, 
nenhuma espécie poderia ser descartada 
sem que isso gerasse um impacto ambiental. 
Desde então, o homem vem compreendendo 
que tudo e todos estão inter-relacionados, 
coabitando o mesmo espaço. Passou-se do 
tempo sucessivo, onde uma coisa vinha 
após a outra, para o tempo simultâneo, 
onde tudo acontece ao mesmo tempo, com 
o mesmo grau de importância. Latour 
(2005) complementa dizendo que passamos 
da ideia de globo terrestre como uma 
unidade íntegra, que suportava qualquer 
impacto causado pelo homem, onde tudo 
era sustentado pelo planeta, para a ideia de 
globalização, simultaneidade, complexidade, 
blogs, onde os conhecimentos continuam 
compartimentados e, por consequência, não 
conseguimos mais nos localizar no espaço.

Pode-se entender o construir como forma de 
estudar a relação com o lugar, vivenciá-lo e 
praticá-lo coletivamente, com a possibilidade 
interativa de trocar saberes em busca de 
uma sustentabilidade e também de fazer 

um amigo6. É conformar um objeto que desempenhe 
diferentes funções, com possibilidades de moradia, 
espaço de convívio e encontro de pessoas e ideias.

Nesse contexto, tomei a decisão de caminhar em direção 
heterotópica e intersticial e construir uma casa, seus 
móveis e utensílios com as próprias mãos, levando 
em conta o resgate de algumas tradições eficientes de 
construção, somadas às tecnologias contemporâneas, 
reunindo o velho e o novo, o antigo e o moderno, 
o passado e o presente. Nesse gesto, me reporto a 
sociedades antigas que construíam as próprias casas 
com a colaboração de vizinhos, parentes e amigos.

No mundo moderno e especializado, a maioria das 
pessoas não têm mais o hábito de construir suas próprias 
casas. Friedensreich Hundertwsser publica, em 1958, o 
Manifesto do mofo contra o racionalismo em arquitetura, 
onde diz: “O indivíduo que deseja construir não deveria 
estar submisso a nenhuma inibição. Todos deveriam 
ser capazes e obrigados a edificar para que sejam 
verdadeiramente responsáveis pelas quatro paredes e o 
interior nos quais vivem”.

Considerando esses aspectos, comecei este projeto com 
a intenção de conciliar reúso de materiais, economia 
de energia, aproveitamento de água da chuva, conforto 
térmico e trabalho colaborativo em arte. Desde o 
princípio, esteve baseado mais na viabilidade técnica e 
econômica do que em idealismos, e ainda aberto a toda 
ideia que viesse somar a esse pensamento do viver bem.

Penso que a construção de uma casa com as próprias 
mãos, contando com a colaboração de pessoas que têm 
afinidade com o projeto, me aproxima do conceito de 
subjetividade: “A subjetividade só pode ser definida pela 

6 Fazer um amigo através da arte é uma proposição de José 
Luiz Kinceler, que adotamos no processo artístico Casa 
Redonda.
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presença de uma segunda subjetividade; ela só constitui um ‘território’ a partir de outros territórios”, 
como observa Borriaud (2009, p. 127).

Casa Redonda é um dispositivo de aproximação e convívio, e o convívio com diferentes pessoas possibilita 
a reconstrução de mim mesmo, como uma forma de contrariar posturas individualistas, reacionárias e 
estagnadas, adquiridas na educação e nas interações reificadas com o mundo. O músico neozelandês 
Dion Workman (2014, p. 4) escreve no texto Uma introdução ao pensar como uma floresta: “Com a 
educação fomos subjugados psicologicamente; com a tecnologia, nossos sentidos foram anestesiados, e a 
especialização nos despiu de nossas habilidades de sobrevivência mais básicas”.

Durante as vivências no processo artístico Casa Redonda, constatei que uma das características do local 
é o distanciamento físico das pessoas. Em maior ou menor grau, vivem distantes umas das outras, muitas 
vezes iludidas por tecnologias como TV, celulares e internet, que simulam uma aproximação, mas afastam 
o homem do homem e favorecem a construção de uma subjetividade individualista7.

No meio rural, particularmente nessa região a que nos reportamos, essa situação é agravada ainda mais 
com as distâncias entre as propriedades e o difícil acesso, pela precariedade das estradas. Em conversas, 
percebemos que as pessoas têm ideias e opiniões que estão tuteladas por um discurso midiático. 
Guattari e Rolnik (1996, p. 35) dizem que: “Alguns modos de referência subjetiva, modos de produção 
de subjetividade, foram literalmente varridos do planeta com a ascensão dos sistemas capitalistas”. No 
contexto dessa comunidade, talvez existam ainda algumas referências subjetivas que não tenham sido 
devastadas pela subjetividade dominante e guardem ainda material para ser tratado criativamente na 
construção de singularidades.

Tratei de repensar essa realidade a partir do encontro de outra ou outras realidades. Grant Kester (2006, 
p. 17) diz que o “poder real da arte reside precisamente em sua habilidade de desestabilizar e criticar as 
formas convencionais de representação e identidade”. Levei essas discussões de forma a me colocar em 
campo, me valendo das proposições recentes de colaboração em arte e arte pública de novo gênero8, 
que incluem o público no processo de criação artística, com o propósito de buscar um aprofundamento 
que ultrapasse minhas posições ingênuas ou reacionárias, como simples repetição de paradigmas 
ultrapassados.
7 “A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela é essencialmente social, 
e assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa 
subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete 
à subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria 
dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que eu chamaria de singularização”. (GUATTARI; 
ROLNIK, 1996, p. 33).
8 “As discussões sobre o que se passou a chamar de arte pública de novo gênero incluíram a noção de comunidade 
ou de público como constituintes do lugar e definiram o artista público como aquele ou aquela cujo trabalho é 
sensível aos assuntos, necessidades e interesses comunitários”. (BLANCO, 2001, p. 29, tradução nossa).
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Pensar a construção da casa não como a produção 
de um objeto de arte, mas como a instauração de 
um processo de criação em arte, para um estar em 
arte. Não pensar a casa como medida restritiva e 
de isolamento. Compreendê-la como um lugar de 
convívio e encontro, na possibilidade real de vivenciar 
processos artísticos em colaboração coletiva, 
provocando atravessamentos no fluxo da vida 
cotidiana, valorizando a experiência e explorando 
formas de registros e relatos, como possibilidade para 
dar visibilidade às ações realizadas.

As imagens e relatos e o próprio objeto casa aqui 
apresentados são testemunhos e reminiscências 
do processo artístico e, em sua visualidade, não 
traduzem a intensidade das experiências vivenciadas 
durante os encontros e atividades desenvolvidas. A 
presença do objeto de arte será sempre residual nos 
processos colaborativos. Sobre isso Luiz Sérgio de 
Oliveira (2015, p.109) diz:

No entanto, devemos admitir que o sentimento 
experimentado no ato da criação, tanto pelo 
artista como pelos demais criadores, em especial 
nas práticas de arte colaborativa, é algo que 
apresenta enormes desafios, senão absoluta 
impossibilidade, no processo de transferência 
desse estado de criação para o objeto criado, 
o qual eventualmente pode sequer ganhar 
existência no processo de arte.

Os encontros reeditados foram utilizados como tática 
para o vivenciar da arte na Casa Redonda. A cada 
encontro se abrem novas possibilidades de experienciar 
momentos únicos de criação em arte e de estar em arte. 
Nesse processo artístico, a abordagem é pela arte como 
acontecimento, provocando descontinuidades nessa 
realidade, uma prática social na esfera das interações 



 137 136

humanas, onde exista uma possibilidade de troca de saberes, pois o foco não está somente na construção 
da casa. O foco está, principalmente, nas relações que se estabelecem entre as pessoas e, por consequência, 
um entrecruzamento das disciplinas dominadas por cada participante. Nesse relacionamento é 
produzido um interstício, para fazer emergir um conhecimento que transgrida e vá além das disciplinas, 
possibilitando pensar a arte de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. E, por que 
não, indisciplinar9?

FONTE DE ÁGUA, TRONCO DE EUCALIPTO: LOCALIZANDO A CASA

A preocupação com a água sempre foi uma constante em assentamentos humanos, o que levou a 
estabelecer seus povoados, vilas e cidades próximos a grandes rios, lagoas ou outras fontes de água 
originariamente potáveis.

O primeiro passo para a construção de uma casa, de acordo com a tradição dos moradores mais velhos 
dessa região, é identificar e fazer uma boa fonte de água potável, visando que não seque durante as 
estiagens. Essa ação foi feita no mês de março de 2009, em um verão com um período longo sem chuvas. 
Também é dito na tradição local que março é o mês em que as águas diminuem nas nascentes, e somente 
as boas vertentes resistem. Essa informação foi confirmada na prática, mas não foi encontrada referência 
bibliográfica sobre o assunto. No período em que a casa passou a ser habitada, sempre no final do verão 
a água diminuía e, em 2018, no mês de março, depois de uma estiagem, a cacimba secou.

Esses saberes emergem da experiência de quem muito observa e que Benjamin (2000) localiza na figura 
do camponês sedentário, que traz seu saber de longe: não do longe espacial, mas do longe temporal 
contido na tradição. Ele dispõe de uma autoridade que é válida mesmo que não seja controlável, como a 
informação, que aspira a uma verificação imediata e só se interessa pelo novo, pela novidade consumida 
e logo esquecida.

Após a construção da cacimba (Figura 2), o estágio seguinte – com a colaboração de familiares – foi a 
escolha do lugar da casa, tendo como principal critério a chegada da água por gravidade, sem o auxílio 
de bomba elétrica. O local escolhido ficou a 600 metros da fonte, a qual foi conectada por um tubo de 
PVC de uma polegada de diâmetro, proporcionando uma boa vazão. Após definido o lugar com os 
colaboradores, foi fincado como ponto demarcatório um tronco de eucalipto de cinco metros de altura, 
indicando o centro da casa (Figura 3).

9  Luiz Sérgio de Oliveira disse “pensar a arte de maneira indisciplinar” na oficina Arte pública em processo, 
ministrada durante o Festival Internacional de Arte e Cultura José Luiz Kinceler (FIK), realizado na Udesc, em 6 de 
fevereiro de 2018.
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Figura 2 – Processo de finalização da construção da cacimba
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Figura 3 – Poste de eucalipto central e valas abertas para a construção do alicerce
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A casa está situada no extremo leste do terreno, guardando uma distância aproximada de dois quilômetros 
da sede da fazenda e próxima a uma edícula (Figura 4) que serviu de apoio para a construção e a 
realização dos primeiros encontros. Foi construída em uma parte baixa, próxima a um banhado. Durante 
o processo da construção, foi percebido que a casa estava localizada em uma região mais úmida e fria, 
devido ao fato de observar que o gado, nos dias frios, dorme nas partes altas do campo, onde as geadas 
no período de inverno são menos intensas.

Figura 4 – Colaboradores reunidos próximos à edícula que serviu de apoio para a realização dos primeiros encontros
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Como propositor desse processo artístico, elegi inicialmente, de acordo com os recursos naturais e 
econômicos disponíveis, alguns materiais e técnicas para utilização na Casa Redonda, levantados em 
pesquisas preliminares na bibliografia consultada – em Lengen (2009), em alguns sites10 e em conversas 
com pessoas com experiência e habilidade em construção.

Foram procuradas pessoas da região que possuem conhecimentos específicos, e sempre que há uma 
demanda na propriedade ainda me reporto a esses especialistas práticos. Também houve conversas 
com amigos profissionais da área da construção e, a partir dessas pesquisas e conversas informais, fui 
delineando algumas ideias. Essas intenções foram levadas aos colaboradores e discutidas sobre como 
se poderia trabalhar com os materiais previamente eleitos. Além de terra, areia e madeiras, foram 
também usados recursos da propriedade, como ferramentas e equipamentos – por exemplo, o trator para 
transporte de materiais. Durante o processo, surgiram necessidades de uso de outros materiais e técnicas, 
que foram incorporados ao trabalho.

Até pouco tempo, no meio rural, os materiais de construção utilizados eram, em sua maioria, do 
ambiente local. Mais recentemente, proibições de corte de árvores nativas e retirada de areia dos arroios 
inviabilizou esse tipo de prática, forçando a aquisição dos materiais no comércio. Por outro lado, o 
emprego de materiais renováveis, como madeiras de reflorestamento e retiradas de terra de maneira 
racional, faz surgir um movimento de retomada da construção com terra e o emprego de antigas técnicas 
associadas a novas tecnologias. Esse tipo de iniciativa vem despertando, em um determinado grupo de 
pessoas, o desejo de construir diminuindo os custos ambientais e energéticos das edificações, sem perder 
conforto.

Na concepção da Casa Redonda foi considerado o uso de elementos simples e de baixo custo, porém, 
sempre visando a uma casa sustentável e forte, que servisse de proteção, conformando um lugar seguro 
para viver. Hoje em dia, busca-se em uma casa segurança e liberdade, duas coisas difíceis de serem 
alcançadas juntas. Pois, ao ganhar em segurança, perdemos em liberdade, e vice-versa. O século que 
inventou as liberdades, escreve Foucault (1999), também inventou as disciplinas.

Além disso, buscou-se que a casa fosse estável quanto à estrutura física e protegida das intempéries, 
principalmente isenta de umidade, evitando assim o desenvolvimento do mofo, causador de inúmeras 
doenças.

10  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Curso de bioconstrução. Brasília: MMA, 2008. Disponível em: <http://www.
mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao15012009110921.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2010. 
CAL EARTH. Site do California Institute of Earth Art & Architecture, fundado pelo arquiteto Nader 
Khalili. Disponível em: <http://www.calearth.org/intro-superadobe>. Acesso em: 14 jun. 2013. 
______. Vídeo sobre o trabalho do instituto. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KYYpbSsr0-c>. 
Acesso em: 28 jun. 2009.
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COBRA VERDE

Lucy Lippard (2014, p. 35, tradução nossa) afirma 
que “no final do século XX, um terço das pessoas 
do mundo estavam vivendo em casas de barro [...]. 
Três quartos do solo da terra é apropriado para a 
arquitetura com terra [...]”. Mesmo considerando 
essa realidade, no grupo que reunimos nos 
encontros, todo o conhecimento de construção 
com terra já havia sido culturalmente esquecido. 
Alguns ainda tinham lembranças de um parente ou 
conhecido que morou em uma casa de terra, mas 
não havia resquícios de conhecimento sobre como 
construir.

Após pesquisas e conversas sobre diferentes técnicas 
de construção com terra, tomei intuitivamente a 
decisão de construir com superadobe, também 
motivado pela forma circular da planta baixa, que 
é recomendada para essa técnica por conferir maior 
estabilidade às paredes.

O superadobe é uma técnica desenvolvida pelo 
arquiteto iraniano Nader Khalili, baseado nas 
trincheiras de guerra – profanando-as, desativando 
seus dispositivos – que ganhou visibilidade nos anos 
1980, ao vencer um concurso promovido pela agência 
aeroespacial dos EUA (Nasa) para técnicas que 
possibilitariam a construção de casas na lua. Foi, mais 
tarde, adaptada para construções de casas populares e 
refúgios em países destruídos pelas guerras ou, ainda, 
atingidos por catástrofes ambientais.

Evitando o transporte de grande quantidade de 
material para construção, a técnica consiste em 
ensacar terra úmida do próprio lugar, sobrepondo 
os sacos na conformação da parede e os apiloando 
para compactação. Podem ser reaproveitados sacos 

de aniagem11 da agricultura, colocando dois fios de 
arame farpado entre as fieiras dos sacos para que não 
escorreguem um sobre o outro. 

Na Casa Redonda foi usado um filme plástico em 
rolo, com uma malha semelhante a sacos de cítricos, 
fabricados especialmente para a execução dessa 
técnica de construção, o que facilitou bastante o 
trabalho. Sendo a malha mais aberta, dispensa o uso 
de arame farpado, pois a terra de um saco fica em 
contato com a terra do outro através dos espaços da 
trama, aumentando a aderência entre as camadas.

Como forma de economia de energia, a terra foi 
retirada de um lugar próximo ao local da casa, onde 
já havia sido removida argila para a construção de um 
açude12. O material adequado para a parede é a terra 
mineral, ou seja, não é usada a primeira camada do 
solo, que é a parte vegetal. É usada a parte argilosa, 
que deve conter certa quantidade de areia – seis partes 
de terra para quatro partes de areia ou sete partes de 
terra para três partes de areia. Se a mistura tiver muita 
argila, ao secar a parede haverá uma grande contração, 
causando rachaduras. Se houver areia em demasia, 
a parede fica comprometida, porque não haverá 
plasticidade suficiente para que as camadas se unam.

11 Saco de fibra grosseira utilizado na agricultura para 
armazenar sementes e insumos.
12 Açude é uma construção de terra para captar e represar 
água da chuva para uso na agricultura, para irrigação; na 
pecuária, para bebedouro do gado, e também comum para 
a criação de peixes.
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Para descobrir a proporção de terra e areia do solo a ser usado, 
coloca-se um pouco da terra com água em um vidro com tampa. 
Depois de agitar bem, a mistura irá decantar após determinado 
tempo em repouso. Os extratos ficam bem definidos: na parte 
superior fica a água limpa, no segundo nível está a camada de 
argila com uma textura fina e bem embaixo a areia, com uma 
granulometria maior. Medindo a espessura das camadas têm-se as 
proporções de argila e areia. A mistura de terra e areia foi realizada 
manualmente.

Outro ponto a considerar, que pode comprometer a construção, 
é a velocidade na execução, o que pôde ser constatado na prática. 
Ao construir muito rápido uma das paredes, sem esperar que 
as camadas de baixo secassem, fez-se com que não suportasse o 
próprio peso, cedendo. O problema foi solucionado puxando-a 
lentamente com uma talha13 para o lugar, resultando em uma 
deformação que não a deixou tão redonda como deveria ser. Assim, 
a pressa, marca da sociedade contemporânea, é colocada em xeque 
nesse processo, revelando que o tempo é feito de camadas que se 
interpõem e interagem umas com as outras.

O alicerce pode ser realizado com a mesma técnica ensacada, 
somente substituindo a terra por areia, misturando nove partes 
de areia para uma parte de cimento. Com a umidade da areia e 
do ambiente, o cimento reage e endurece, formando uma base 
forte para sustentação da parede. A preparação do terreno para 
construção é semelhante a uma construção convencional, que 
começa abrindo-se as valas para o alicerce.

Ao contrário do que essa técnica sugere, o alicerce da Casa 
Redonda foi construído de pedra e concreto, pelo motivo dessas 
pedras e algumas madeiras antigas, usadas para marcos das 
aberturas, estarem disponíveis para doação por um vizinho que 
havia demolido uma edificação em sua propriedade. A execução do 
alicerce foi feita com a participação de colaboradores remunerados.

13  Sistema de roldanas utilizado para aumentar a força no levantamento 
de materiais ou equipamentos pesados.
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A mão de obra de colaboradores 
contratados e dos funcionários da 
propriedade também foi utilizada 
algumas vezes durante os períodos entre 
os encontros, quando o trabalho de 
construção da casa teve continuidade.

Como estudos preparatórios da 
construção, foram desenvolvidos por 
mim desenhos (Figuras 5 e 6) e modelos 
em cerâmica (Figuras 7 e 8), os quais 
começaram a dar visibilidade ao projeto, 
e auxiliaram a determinar as dimensões e 
a orientação solar dos ambientes da casa. 
Com esses estudos iniciais, defini junto 
com alguns amigos a planta, que deveria 
ter um espaço principal maior – servindo 
como área de convívio, incluindo a 
cozinha –, além de um quarto, uma 
varanda e dois banheiros, um com 
sanitário seco14 e outro convencional.

14 Sanitário seco e compostável que transfor- 
ma os dejetos humanos em adubo orgânico. 
É seco, pois dispensa o uso de água para 
empurrar os dejetos, e compostável, pois o 
sistema funciona a partir de um processo 
bioquímico que, por meio da ação de 
bactérias e micro-organismos, converte os 
dejetos em composto orgânico fértil e isento 
de patógenos.

Figura 5 – Esboço preparatório para o processo Casa Redonda 

Figura 6 – Esboço preparatório 
para o processo Casa Redonda

Figura 7 – Maquete inicial, em cerâmica, 
apresentando o teto fechado em abóboda 
(esq.)

Figura 8 – Maquete em argila apresentando 
o teto do quarto e dos banheiros fechados 
em abóboda e o teto do vão central com 
estrutura do telhado independente das 
paredes
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Figura 5 – Esboço preparatório para o processo Casa Redonda 

Posteriormente, já durante a construção, foram acrescentados um mezanino como quarto, uma 
churrasqueira e um porão para servir de adega. A churrasqueira foi construída junto à varanda, a qual 
ficou orientada para o lado oeste, para proteger a porta da frente do sol poente, muito quente durante o 
verão. Os quartos orientados para o leste ficam expostos ao sol desde o início da manhã, para auxiliar a 
secagem da umidade noturna, não sendo expostos ao sol da tarde, que os aqueceria no verão.

Os banheiros estão orientados para o norte, para terem maior exposição solar, principalmente o banheiro 
seco, que precisa manter em suas câmaras uma temperatura de 80 ºC, aproximadamente, para compostar 
os dejetos. No lado sul não há aberturas pela não incidência solar. Por essa razão, foi instalado nessa 
parede o fogão a lenha, para aquecer o ambiente durante os dias frios, ajudando a eliminar a umidade.

Habitando a casa durante todas as estações, pode-se perceber, no período de inverno, um ponto cego 
em relação à incidência solar, o que acarretou um acúmulo de umidade em parte da parede do quarto. 
Para solucionar esse problema, a planta baixa deveria ter sido rotacionada, em torno do eixo central, um 
metro na direção sul-norte (Figura 9).

Figura 9 – Desenho da planta baixa indicando o ponto cego da incidência solar e a rotação em torno 
do eixo central como possível solução para o problema 
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Para localizar as aberturas da casa, além da incidência 
solar, foi também considerada a direção dos ventos. 
Esse planejamento foi previsto para aproveitar a 
ventilação cruzada, refrescando a casa no verão e 
evitando os ventos fortes no inverno. Para tanto, foi 
instalado desde o início da obra um indicador de 
direção dos ventos (Figura 10), que tornou possível 
observar os principais ventos a cada estação do ano. 
Também nos valemos de um saber popular, que é 
a observação da posição da abertura das casas do 
pássaro joão-de-barro, que ficam orientadas de 
forma a estarem protegidas da chuva e do vento 
predominantemente mais forte do local. Esse saber 
chegou até mim mediante fabulações orais, contadas 
durante minha infância, e que se tornaram referência 
na construção da casa.

Nos estudos iniciais da construção ficou evidente 
que o vão livre do espaço interno principal da casa 
possuía um diâmetro muito grande – de dez metros – 
para fechar a cobertura em abóboda, como possibilita 
a técnica autoportante do superadobe. A solução 
encontrada foi projetar uma estrutura robusta de 
madeira, independente das paredes, para suportar 
um telhado verde. Essa estrutura foi construída com 
postes de eucaliptos que estavam mortos nos bosques 
da propriedade. Foram fincados dez postes ao redor 
do ambiente maior da casa, pela parte externa das 
paredes, ligados por caibros15 de eucalipto ao poste 
central.

15 Caibro é uma peça de madeira utilizada para sustentar os 
telhados.

Figura 10 – Indicador de direção de vento
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Com base na bibliografia consultada (LENGEN, 2009), pode-se estimar que o telhado verde, depois de 
finalizado, atinge um peso aproximado de 300 quilos por metro quadrado, totalizando 30 toneladas somente 
no vão principal. Devido a esse peso, foram colocadas madeiras em uma espécie de contraforte16 (Figura 
11), apoiadas no poste central e nos postes laterais, em forma de “V” invertido, de maneira a reforçar o meio 
da estrutura, resultando aparência de aranha, que distribui o peso do meio dos caibros para os postes.

16  Contraforte é um reforço arquitetônico, geralmente constituído de um pilar na superfície externa ou interna de 
uma parede, para sustentar a pressão de uma abóbada.

Figura 11 – Vista interna da Casa Redonda, mostrando a estrutura de sustentação do telhado, no momento em que um grupo 
de colaboradores chega para um encontro
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Desde o início, o projeto da construção não se 
propunha a ser rígido e definitivo. Cada etapa 
era decidida quando iniciada, guardando uma 
flexibilidade para melhores soluções que se 
apresentavam ao fazer. Nessa direção, a ideia de 
projeto guarda afinidade com a possibilidade de 
reconstruir as posições no interior das quais ele foi 
desenhado e situado, inclusive a perda deliberada da 
figura do “autor”.

Após a colocação dos postes para a estrutura do 
telhado, começamos a pensar na construção da casa 
como dispositivo relacional e que seria possível 
construí-la de forma muito mais criativa e eficiente 
se fosse aberta para uma colaboração mais ampla. 
Partindo do desejo de Kinceler em trabalhar a 
descontinuidade, com os alunos universitários 
imersos no contexto da propriedade rural, surge 
a possibilidade de intercâmbio de saberes entre 
pessoas vinculadas à Udesc e à UFPel, rede que foi 
ampliada a outras pessoas ao longo do processo.

O meio rural é a realidade em que está imerso o 
processo criativo Casa Redonda. O deslizamento na 
realidade se dá para as pessoas que vêm para esse 
ambiente, pois as pessoas do lugar já fazem parte do 
contexto. No entanto, é o lugar que está sendo pensado 
e discutido a partir dessa proposição em arte.

Nesse espaço permeado pela água, delimitado pelo 
tronco de eucalipto e edificado com a técnica de 
bioconstrução, perpassaram muitos outros territórios, 
como o terreno dos sonhos, o território da ciência e 
do saber popular, da arte e da filosofia, mas também 
o terreno do lúdico. Nesse terreno, jogamos com as 
palavras e com as coisas, com os resíduos e com as 
técnicas, reconhecendo e produzindo semelhanças, tal 
como ocorreu com a “cobra verde”. Foi como algumas 
pessoas chamaram superadobe durante a construção, 
porque o filme plástico era verde, e estava sendo 
conformada uma cobra de terra ensacada.
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3  
ENCONTROS  

 SOBRE ENCONTROS E COLABORAÇÃO EM ARTE

O que é colaboração em arte? Para Kester 
(2000), uma colaboração estética seria, em 
primeiro lugar, desafiar algumas suposições 
básicas sobre o que é reconhecido como arte e 
considerar os aspectos de interação colaborativa 
que normalmente não são valorizados pelos 
discursos da crítica e da história da arte. No 
processo artístico Casa Redonda existe uma 
preocupação com a experiência da interação 
colaborativa, os novos conhecimentos e as novas 
formas de conhecimento que são catalisadas por 
meio dessa interação que leva à construção de 
um objeto, uma ação, uma ideia.

Aqui, o trabalho de arte refere-se tanto ao processo 
como ao objeto realizado. A expressividade do 
artista é parcialmente deslocada para uma rede 
de relações dialógicas entre os participantes, e a 
ênfase do projeto é colocada nas interações, em 
vez de somente na experiência do artista e na 
forma do objeto.

Para preparar esse trabalho colaborativo, 
foram formalizados dois projetos de extensão 
universitária envolvendo a UFPel, a Udesc, a 
Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), 
o Instituto Federal de Santa Catarina (Ifsc) e a 
comunidade local. Na forma de encontro, os 

eventos junto à Casa Redonda foram organizados em 
duas frentes: a manutenção do grupo – alimentação, 
hospedagem e necessidades individuais – e o 
trabalho coletivo em diversas oficinas.

Ao longo dos encontros reuniram-se alunos, ex-
alunos, professores e funcionários – a maioria dos 
cursos de artes, mas também de outros cursos, 
oriundos das instituições citadas anteriormente, 
e também da Escola Técnica Estadual de Canguçu 
(Etec), do Rio Grande do Sul, além de meus 
familiares, amigos, funcionários da fazenda, 
agricultores orgânicos, pessoas com experiência 
em construção convencional, trabalhadores locais – 
remunerados ou não – e pessoas que conhecemos 
durante o processo. As redes de relações foram 
se construindo e se ampliando entre chegadas e 
partidas e, nesses encontros com outras gramáticas 
e lugares outros, enfim, nesses encontros com o “não 
eu”, fui também me reconstruindo.

O grupo englobou uma diversidade de saberes em 
pessoas de idades distintas, como os moradores 
locais e suas famílias, que dominam conhecimentos 
como a culinária campeira, a agricultura e o 
manejo com o gado, e também o conhecimento 
sobre os materiais tradicionais locais e formas de 
construção mais rústicas. Os professores e alunos 
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compartilharam seus conhecimentos acadêmicos e de vida nas experiências em forma de oficinas com 
processos de criação e atividades diversas, o que proporcionou a todos afetarem e serem afetados por 
meio das simultaneidades geradas, participando de alguma forma das oficinas ou das atividades para 
manutenção do grupo.

O que nomeio colaboradores em Casa Redonda abrange todas as pessoas que participaram diretamente 
da conformação desse processo artístico, propondo ou contribuindo com as ações desenvolvidas nas 
mais diversas etapas da construção.

Pensando o processo artístico criativo Casa Redonda, proponho a construção de outras formas de habitar 
o mundo, a partir da troca de saberes e afetos, adotando como método a colaboração em três níveis:

•	 no ato de criação: ativar o saber do outro, trazendo conhecimentos singulares de fora para dentro 
do processo, por meio das disciplinas de domínio de cada colaborador. O processo artístico Casa 
Redonda adota a autoria compartilhada colaborativa, desconstruindo a figura do artista como 
autor e único detentor da verdade. Mediante este trabalho, proponho a diluição da figura do 
artista e também da figura do professor, valorizando o pensamento complexo como a melhor 
maneira de criar e resolver problemas, gerando espaços para que o inusitado possa acontecer;

•	 na ação da construção: a construção da casa a partir da conceitualização dos princípios da 
permacultura17 e da bioconstrução. Visando a economia de energia e utilizando, para isso, materiais 
disponíveis no lugar, proporciona-se também maior conforto térmico e acústico para a moradia, 
podendo abrigar os habitantes com comodidade. Para que haja o funcionamento eficiente da 
casa, são utilizados conhecimentos disciplinares dos colaboradores para implementação de uma 
sustentabilidade radical (KELLOGG; PETTIGREW, 2008) e tecnologias acessíveis que permitem 
a geração de energia, a produção de alimentos agroecológicos e o tratamento dos resíduos;

•	 a criação de novas relações: o mais complexo é estabelecer novas formas de relações entre as 
pessoas. Como o maior patrimônio do projeto, está a possibilidade de fazer um amigo durante 
o convívio e o trabalho colaborativo. Atualmente, tem-se falado em reconhecer e respeitar 
as diferenças, mas acredito que o processo criativo Casa Redonda é mais do que isso. Pode 
aproximar os diferentes, funcionando como dispositivo para o encontro e o convívio, gerando 
diálogo entre essas diferenças.

17 “Princípios da permacultura: preservar, regenerar e expandir todas as paisagens tradicionais 
permanentes; água: conservar e aumentar a disponibilidade dos suprimentos de água, manter e garantir 
a pureza; biodiversidade: preservar e aumentar a biodiversidade de todos os tipos”. (Morrow, 2010, p. 13). 
Permacultura: palavra criada na década de 1970 por Bill Mollison e David Holmgren, inicialmente tratava-se da 
contração das palavras agricultura e permanente, hoje ampliada para cultura permanente. Trabalha com a natureza 
de maneira permanente, observando e respeitando sua complexidade.
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Na Casa Redonda, o tripé artista, obra de arte e espectador passa a ser propositor, dispositivo e 
colaborador. A figura do espectador desaparece ou se transforma em colaborador, que ora é observador 
e ora é propositor. Existe uma sutil separação ou diferença entre esses dois espaços que, em alguns 
momentos, se alternam e se confundem. Como menciona Certeau (1994, p. 49), “um mundo diferente (o 
do leitor) se introduz no lugar do autor”, o colaborador é ou pode ser propositor (autor). O objeto casa, 
que poderíamos entender como a obra de arte, e que aqui funciona como dispositivo para gerar encontro 
de ideias e de pessoas, está deslocada para o processo do fazer e para a troca de conhecimentos e afetos 
entre sujeitos.

A casa está sendo construída com uma direção, mas como não há projetos fixos, sua forma de construção 
está mais próxima do fazer de uma escultura do que de uma arquitetura, pois a escultura guarda mais 
espaços para o acaso do que a arquitetura utilitarista praticada hoje. Nesse processo, arquiteto, pedreiro 
e morador se confundem na mesma pessoa.

Com uma metodologia processual (SALLES, 1998), as atividades aconteceram de acordo com a vontade 
e o ritmo do grupo e não existiram metas a serem atingidas a cada encontro. Havia uma ideia inicial 
de casa que foi sendo modelada ao longo do processo, cada etapa decidida ao seu tempo, ou seja, as 
decisões foram sendo tomadas conforme os problemas se apresentavam. Como propositor, coube a mim 
tomar a maioria das decisões, porém, sempre ouvindo outras sugestões e ideias e também abarcando 
desejos de colaboradores que se sentiam moradores com pertencimento à casa. Dessa forma, cada um 
contribuiu com pedaços de mundos que trouxe consigo, ou que ainda foram inventados no momento, e 
que serviram para deixar a vida mais intensa nos encontros.

Consequentemente, o trabalho se afasta da velocidade da máquina, desacelerando, contemplando 
a paisagem, vivenciando o presente, construindo com as próprias mãos e resgatando a dimensão do 
humano. É um trabalho pesado, que exige esforço do corpo, mas não é simplesmente uma tarefa com meta 
a ser alcançada, é um trabalho coletivo com intensidade de saberes em jogo, geradores de experiência 
que produz sentido na vida e na arte, e quando produz sentido para os sujeitos, é portador de liberdade18.

18 “Queremos ser libertados. O que dá uma enxadada no chão quer saber o sentido dessa enxadada. E a enxada do 
forçado, que humilha o forçado, não é a mesma enxada do lavrador, que exalta o lavrador. A prisão não está ali onde 
se trabalha com a enxada. Não há o horror material. A prisão está ali onde o trabalho da enxada não tem sentido, 
não liga quem o faz à comunidade dos homens. E nós queremos fugir da prisão”. (SAINT-EXUPÉRY, 1983, p. 147).
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ALICERÇANDO ENCONTROS

Inicialmente, tive uma intuição de como seria 
o projeto, entretanto, o trabalho e a maneira de 
conduzi-lo foram sendo construídos durante 
todo o processo. A estruturação em forma de 
encontros foi adotada desde o começo, pois já 
havia experiência com projetos anteriores19, 
mostrando que reunir as pessoas dessa maneira 
faz com que outras situações venham a 
emergir. Essa concepção foi amadurecendo e se 
tornando mais clara a cada encontro realizado, 
em que diversas questões e proposições foram 
aparecendo.

Com uma metodologia focada no processo, 
respeitando o desejo e o ritmo do grupo, as 
atividades e necessidades que se apresentavam 
eram resolvidas criativamente a cada momento. 
A construção da casa era intercalada com 
atividades ou outras oficinas que emergiam 
do desejo dos participantes. Nessa direção, 
opunha-se ao tempo homogêneo e vazio e acessa 
a historicidade das necessidades, colocando-as 
na contramão dos ritmos contemporâneos e, 
na mesma medida, revelando-as também como 
produções culturais, dialógicas, não restritas às 
necessidades biológicas que mantêm viva a vida.

Essa forma de estrutura não caracteriza o 
encontro como sendo meramente social, onde 
pessoas se reúnem vindas de diferentes lugares, 
tendo como único objetivo o de superar a edição 
anterior em número de participantes e qualidade 
de atividades. No processo Casa Redonda 
existe um entendimento maior por meio das 
19 Projeto de extensão universitária Transitar/
CA/UFPel/Pelotas e Projeto Geodésica Cultural 
Itinerante/Ceart/Udesc/Florianópolis.

experiências vividas, o que torna cada encontro mais 
potente do que foi intuído inicialmente. A estrutura 
possibilita focos distintos, que não se distanciam do 
propósito em sua essência, estabelecendo encontros 
e aumentando a potência de ser, gerando algo que 
desestabiliza o sujeito de maneira a encantá-lo diante 
do momento vivenciado, de se deixar diluir para 
retornar e renovar o que era antes estável.

Nos primeiros dias dos encontros, até que as pessoas 
se conectassem àquela realidade, houve uma 
desestabilização em quem tentava, sem sucesso, se 
comunicar com o mundo lá fora, pois a maneira de 
agir naquele lugar não funciona da mesma forma 
com a qual estão acostumados. Isso aconteceu 
principalmente nas primeiras edições, quando 
ainda não existia sinal de celular e internet e o 
contato com seu mundo de origem ficava suspenso 
temporariamente. Uma suspensão no tempo e no 
espaço, que favoreceu a imersão nas práticas de 
simultaneidade das oficinas e demais atividades, 
onde situações rotineiras para permanecer no lugar, 
como dormir, comer e tomar banho, mantinham as 
pessoas concentradas ao momento presente.

Ao retornar ao cotidiano de origem, deu-se o 
mesmo deslizamento, só que no sentido inverso: 
um estranhamento no seu próprio dia a dia. 
Possivelmente foi o que levou Kinceler a dizer, 
logo após o primeiro encontro, ao retomar suas 
atividades: “[...] no mais, está difícil de voltar à 
realidade. Frente à intensidade de simultaneidades 
afetivas vividas no nosso encontro, parece que as 
coisas do cotidiano estão distantes20”.

20  KINCELER, José Luiz. Casa redonda. [mensagem 
pessoal]. Mensagem recebida por <paulodame@gmail.
com> em 24 nov. 2011. E-mail enviado após a realização 
do primeiro encontro.
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O primeiro encontro da Casa Redonda foi 
organizado simultaneamente com o quarto 
encontro do Grupo de Pesquisa Arte e 
Vida nos Limites da Representação21, do 
Ceart/Udesc, coordenado pelo professor 
José Kinceler.

Kinceler e eu partimos da estruturação da 
programação esboçada em uma toalha de 
papel de um restaurante em Florianópolis, 
que deu origem ao cartaz do evento 
(Figura 12), com as principais oficinas 
e ações. Nesse encontro, a preparação 
antecipada das atividades permitiu 
prever as necessidades de materiais 
e equipamentos que utilizaríamos, 
entretanto, a programação não foi seguida 
com rigidez, porque emergiram situações 
que não estavam previstas e que exigiram 
nossa atenção e porque, como foi visto 
anteriormente, nossa relação com o 
tempo se modificara.

O encontro teve início com a preparação, 
mobilização e desenvolvimento de táticas 
para viabilizar a viagem e permanência 
em Encruzilhada do Sul. Vale a pena 
mencionar alguns preparativos que 
antecederam esse primeiro encontro, 
onde foi providenciada uma estrutura 
mínima para a realização do evento.

Uma edícula, que passou a ser chamada 
de “casinha” pelos colaboradores, foi 
reativada e organizada para servir de 
apoio. A casinha é composta por mais 
21  Grupo de pesquisa do qual também fiz 
parte, de 2005 a 2015.

Figura 12 – Cartaz do quarto encontro do Grupo de Pesquisa Arte 
e Vida nos Limites da Representação e do primeiro encontro da Casa 
Redonda – Em busca do interior: sete dias cem imagens em torno do 
fogo. Apresentando a programação e os logotipos dos realizadores e 
apoiadores
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uma construção adjacente, que serve 
de depósito, e um galpão de máquinas, 
localizados no fundo da propriedade, 
distante uns 300 metros da construção. 
Servia principalmente para utilização da 
cozinha e do banheiro, que, ao longo dos 
sete dias, demonstrou não ser suficiente 
para o fluxo de um grupo tão numeroso, 
sendo então necessária a construção de 
um banheiro seco (Figura 13), cujos 
resíduos são compostados.

Essa atenção aos dejetos se estende ao 
entendimento mais amplo de que os 
resíduos não são menos importantes 
em nosso mundo e em nossa condição 
humana. Tanto os excrementos como 
aqueles restos residuais da infância 
no adulto e os restos das produções 
culturais que têm sido deixados de lado, 
esquecidos, mas paradoxalmente fazem 
reconhecer que podemos nos relacionar 
com eles, dar a eles novos sentidos e 
novos usos.

Na época não havia energia elétrica, 
exceto um pequeno gerador que era 
ligado no início da noite, para facilitar 
a organização do jantar e carregar as 
baterias de máquinas fotográficas, 
filmadoras e notebooks. Para o 
banho quente e lavagem da louça foi 
adaptado um sistema de aquecimento 
de água com serpentina no fogão a 
lenha, acoplado a uma geladeira velha 
modificada, que servia de reservatório 
para a água quente. Essa tecnologia foi 
incorporada à Casa Redonda.Figura 13 – Banheiro seco improvisado durante o primeiro encontro
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O grupo de Pelotas modelou no torno e esmaltou 
pratos, copos e tigelas de cerâmica para serem 
utilizados no encontro, e também buscou doações 
de alimentos com empresas apoiadoras.

O grupo de Florianópolis dependia de mais 
recursos para o deslocamento e aquisição de 
equipamentos para enfrentar o frio que fazia no 
Sul nessa época do ano. Houve várias iniciativas 
para arrecadar dinheiro para a viagem, a maior 
parte delas com pouco ou nenhum resultado. Nos 
dias que antecederam a viagem, já desanimados 
com a falta de êxito em levantar fundos, surgiu 
a possibilidade de realizar uma festa na Praia 
Mole22, com várias atividades artísticas, onde 
conseguiram um montante que superou as 
expectativas e a necessidade que tinham. Em um 
e-mail, Kinceler disse: “A festa foi um sucesso. 
Já temos a grana para o ônibus, comida e HD23 

22 Praia Mole é uma praia situada na costa leste de 
Florianópolis, Ilha de Santa Catarina.
23 HD: hard disc, dispositivo para armazenamento de 
dados digitais.

externo. A autoestima da galera está nas nuvens24”. 
A partir disso, aumentou a motivação do grupo e 
de todos nós, que compartilhávamos por meio de 
um blog25 (Figura 14) as mobilizações que estavam 
sendo desenvolvidas e programadas para o encontro 
na Casa Redonda.

Aqui cabe mencionar, ante a empolgação dos 
estudantes diante da experiência com repetidos 
esforços e êxito atingido, outro conceito que temos 
buscado em nossas proposições, o empoderamento. 
Muito embora o termo remonte a Paulo Freire, o 
utilizo na perspectiva de Kinceler (2008), que diz 
que, quando nos empoderamos, ativamos processos 
criativos que desestabilizam as formas convencionais 
e previsíveis de reagir à realidade.

24 KINCELER, José Luiz. Oi Damé. [mensagem pessoal]. 
Mensagem recebida por <paulodame@gmail.com> em 
12 abr. 2011.
25 BLOG Em busca do interior. Site destinado a 
compartilhar ideias sobre o encontro/residência artística. 
Encruzilhada do Sul: [s.n.], 2011. Disponível em: <https://
embuscadointerior.wordpress.com/page/2>. Acesso em: 
11 abr. 2011.

Figura 14 – 
Interface do 

blog para 
comunicação 

sobre os 
preparativos 
do primeiro 

encontro

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santa_Catarina
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O grupo de Pelotas, em torno de 15 pessoas, chegou de micro-ônibus no final da manhã. Armaram-se as 
barracas e foram preparados alimentos para a chegada dos colegas que vinham de longe.

Já o grupo de Florianópolis, com a empolgação e o valor arrecadado, alugou um ônibus maior, o que 
contribuiu para que viessem mais pessoas do que o esperado. Como lembrou o Leo – um dos colaboradores 
do grupo de Florianópolis – no relato a seguir, eram 20 participantes do grupo de pesquisa do Zé e mais 
20, que aproveitaram a onda de acampar no campo no interior do Rio Grande do Sul em condições 
radicais. Alguns ouviram dizer que não havia luz elétrica e nem sinal de celular e adoraram, outros ainda 
ouviram a mesma coisa e pensaram: “não pode ser, não existe lugar que não tenha eletricidade, ainda 
mais no Sul do Brasil”.

O seguinte fragmento faz referência a esses momentos: 

Lembramos que nesse primeiro encontro ‘em busca do interior’ só foi possível por uma série 
de práticas cotidianas compartilhadas em um coletivo (musicais, culinárias, audiovisuais), que 
culminaram em um evento cultural para arrecadação de recursos para a viagem. Formávamos 
naquela época um grupo de mais de 20 pessoas, a maioria estudantes de arte que frequentavam a 
disciplina ministrada pelo prof. Kinceler. O que de certa maneira nos movia para essa viagem e para 
o encontro, brevemente falando, era se ver livre de todos os aparatos eletrônicos e facilidades de 
nosso cotidiano, na condição de estudantes que moram e vivem em cidades. Naquela ocasião, lá, não 
tinha luz elétrica. Se a Casa Redonda onde hoje o prof. Damé literalmente habita, sua construção em 
2011 era um tronco de uma árvore no meio de um imenso pasto verde. Desse tronco se construiu 
a estrutura da casa no decorrer de seis, sete anos, como Damé nos diz em semelhantes palavras: 
‘A intenção nunca foi ter a casa de imediato, e sim construí-la aos poucos a partir das relações que 
com ela se construíam’. Era dilatado o tempo e espaço da construção da casa para construir outras 
relações com aquele contexto e pessoas. Mais do que os sacos de adobe [da técnica de construção] 
nós é que éramos preenchidos. (SILVA, 2016, p. 23).

Nunca conversei com o Zé sobre a experiência daquele momento, mas tenho certeza que nós dois só nos 
demos conta do que havíamos feito, com a chegada do grupo na propriedade.

Quando chegaram, os colaboradores de Florianópolis estavam com fome e cansados da longa viagem, pois o 
ônibus parou muitas vezes em restaurantes da estrada para uso do banheiro ou por outro motivo qualquer.

Desembarcaram na fazenda no início da noite, somente com a iluminação do pequeno gerador e algumas 
lanternas. As pessoas se cruzavam, indo de um lado para outro, se cumprimentavam, ainda com suas 
bagagens. A casinha se tornou pequena diante da quantidade de pessoas que tentavam se organizar de 
alguma forma naquele caos. Armaram suas barracas no escuro e, em seguida, houve o jantar, que já 
estava sendo providenciado.

No dia seguinte, via-se pessoas acordando com o amanhecer, encantados com a paisagem, fotografando, 
caminhando e reconhecendo o lugar onde haviam chegado.
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Logo após o café, veio o convite para a primeira oficina, abater e carnear uma vaca. O trabalho se 
prolongou durante todo o dia, organizando e arrumando parte da carne e preparando um churrasco de 
duas costelas inteiras. À noite, um dos colaboradores, Pedro26, prontificou-se a dormir perto do fogo para 
cuidar da carne que tinha sobrado, pois um graxaim27 rondava a fogueira, tentando roubar um espeto.

Na segunda noite, todos já estavam bem estabelecidos e organizados, com barracas montadas corretamente, 
agora em lugares escolhidos à luz do dia. Alguns decidiram acampar dentro do galpão de máquinas, que 
havia sido liberado para esse fim. Uma hora depois da janta, uma tempestade surpreendeu a todos, com 
ventos muito fortes, muitos raios e chuva. Eram barracas voando, pessoas correndo para se abrigar dentro 
do galpão. Podemos reconhecer que foi uma bela recepção da natureza para os viajantes recém-chegados. 
As pessoas eram desestabilizadas a todo momento, e assim foi durante todos os dias do encontro.

No último dia, todos tiveram uma indisposição intestinal. Muito provável que tenha sido por algum 
alimento estragado na geladeira, possivelmente carne. Como a geladeira só funcionava quando o gerador 
era ligado, havia um aviso pedindo que fosse aberta o mínimo possível para mantê-la fria, aviso que 
não foi respeitado. Nesse contexto, nossas necessidades mais básicas, como frio, fome e sono podem ser 
abaladas e fazem lembrar que a natureza não pode ser, de todo, dominada. Fazem lembrar, também, da 
fragilidade humana e dos esquecidos nesse mundo que não dispõem de colocação e sustento garantidos.

Isso também teve impacto sobre o trabalho colaborativo, que potencializou as iniciativas e os resultados, 
onde todos ficaram empolgados e empoderados, mas o efeito nos jovens acadêmicos teve um impacto 
que pode ser norteador, porque começaram a vislumbrar, na prática, a viabilidade de outros caminhos 
possíveis para o sistema da arte e para a vida, seus lugares, tempos e relações.

Nesse primeiro encontro, realizado em maio de 2011, o título Em busca do interior: sete dias cem imagens 
em torno do fogo28 faz uma referência dupla de buscar o interior do município, do estado ou do país, 
ao mesmo tempo em que faz alusão da busca interior de nós mesmos, construção e cuidado de si 
(FOUCAULT, 2014b), o estar em um lugar que nos tira da zona de conforto.

Funcionando de semelhante forma, as “cem imagens”, trazem o duplo sentido de nenhuma imagem (sem 
imagens), de distanciamento das tecnologias e do meio urbano saturado de imagens, e, por outro lado, o 
número cem, da possibilidade de cada um produzir muitas imagens a partir da sensibilidade tocada por 
um ambiente que produzia um deslocamento na realidade do sujeito.

26 Acadêmico do Curso de Artes Visuais do Ceart/Udesc, de Florianópolis.
27 Graxaim ou sorro (Lycalopex gymnocercus), mamífero carnívoro da família dos canídeos, encontrado nos campos 
úmidos do Sul do Brasil.
28 Esse evento, realizado simultaneamente com o quarto encontro do Grupo de Pesquisa Arte e Vida nos Limites 
da Representação, seguia a proposta Em busca do interior: sete dias cem imagens. Na época foi criado o blog, 
mencionado anteriormente, para compartilhamento com os grupos envolvidos.
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Para esse encontro, tínhamos programado como 
atividade na Casa Redonda a finalização do alicerce. 
Para isso, precisávamos pegar um carregamento de 
seixos rolados (Figura 15) no leito do Rio Camaquã, 
o que não foi possível porque o nível de água do rio 
estava muito alto. Dessa forma não houve trabalho 
de construção na casa, funcionando como uma 
sondagem do lugar, e outras atividades deram 
intensidade ao encontro, que serviu como uma 
preparação para os demais, tornando as ações mais 
eficientes no sentido da organização e do trabalho 
em oficinas. Entre participantes e visitantes, no total 
estiveram presentes em torno de 60 pessoas.

Figura 15 – Leito 
do Rio Camaquã, 
mostrando de onde 
foram retirados os 
seixos rolados para o 
alicerce e para o piso 
de um dos banheiros 
da Casa Redonda

Entre os envolvidos na proposta, havia aqueles 
que não tinham contato próximo com a paisagem 
e o modo de vida rural. Tarefas como cortar 
lenha para o fogão, tirar leite, andar de trator, 
trabalhar com bambu, construir banheiro seco 
ou forno a lenha para pão, além da própria 
atividade de cuidar da alimentação do grupo, 
levam a um processo que, associado ao convívio 
intensificado, altera profundamente as percepções 
e valores enraizados em uma cultura de bens 
imediatos, vivenciados principalmente em áreas 
urbanizadas.
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OFICINAS

A forma de oficinas, utilizada nos encontros na Casa Redonda, foi a maneira introduzida pelo professor 
Kinceler e seu grupo de pesquisa como método de trabalho coletivo. Esse método já estava presente nas 
atuações do grupo em comunidades, sendo utilizado como tática de aproximação do público e forma de 
atuar na troca de saberes e afetos.

Por oficinas definimos as ações desenvolvidas durante os encontros com as mais diversas abordagens e 
objetivos, a fim de desenvolver trocas de saberes em práticas criativas no cotidiano, buscando estabelecer 
a sustentabilidade das relações consigo mesmo e com o outro.

Foram realizadas oficinas mais formais, com preparação e planejamento, e oficinas mais espontâneas, 
surgidas de alguma emergência, como por exemplo, a necessidade de fazer pão para servir no café da 
manhã. Um grupo se reunia e os proponentes davam as diretrizes que seriam organizadas e executadas, 
quem sabia fazer o pão ensinava quem não sabia, e quem aprendia, na próxima vez, ensinava outras 
pessoas. Ou ainda a dinâmica se dava de maneira inversa, quem queria aprender a fazer pão mobilizava 
alguém disposto a lhe ensinar, e assim as oficinas aconteciam.

Existia uma receita base para o pão, que tinha que ser lembrada todas as vezes, ao fazê-lo. Em um dos 
encontros, essa questão foi definitivamente solucionada, quando o Zé a escreveu na parede da cozinha da 
casinha. A receita não era necessariamente reproduzida na íntegra, poderia ser elaborada criativamente, 
acrescentando-se novos ingredientes, por exemplo. Como resultado, tínhamos pães com diversos tipos 
de grãos, pães coloridos com espinafre, cenoura ou beterraba, ou, ainda, a sua modelagem em forma 
de trança ou lagarta (Figura 16), entre outras ideias que foram surgindo. Nesse processo, também a 
necessidade se expressa de forma lúdica. A lagarta pode ser tomada como alegoria que reúne o lúdico e o 
luto. Mata o objeto como tal para transformá-lo em outra coisa. Talvez o mesmo se aplique à arte, à obra, 
ao autor, ao doutor, ao professor, ao habitar... à Casa Redonda.

As refeições também eram preparadas coletivamente, ou seja, o grupo que estava responsável pela 
cozinha era auxiliado por outras pessoas que se ofereciam para ajudar a picar legumes e temperos, 
descascar frutas, preparar saladas, sovar pão, preparar polenta, servir chimarrão, torrar amendoim, assar 
churrasco, cortar lenha, lavar louça, contar história, discutir uma ideia ou, ainda, cantar e tocar um 
instrumento para animar as atividades. E tudo isso simultaneamente.
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Muitas vezes, as oficinas aconteciam de forma paralela umas às outras, instituindo vários grupos com 
abordagens específicas, onde cada participante era incentivado a atuar em diversas atividades, trocando de 
grupo e dando continuidade ou colaborando com o trabalho do outro.

No primeiro encontro, várias oficinas foram propostas pelo grupo: oficina de construção de forno a lenha 
para pão, oficina de tirar leite, oficina de eco, oficina de dirigir trator, oficina de preparo de chimarrão, 
oficina de confecção de petecas, oficina de malabares, oficina de manejo do gado, oficina de carnear vaca, 
oficina de cutelaria, oficina de fazer xixi em pé para mulheres, oficina de entalhe em madeira, oficina de 

Figura 16 – Pães em forma de trança e de lagarta feitos durante oficina
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hortas verticais, oficina de reconhecimento e uso 
de plantas medicinais, oficina de fazer tambor 
artesanal, oficina de desenho de retrato, oficina 
de percussão corporal, oficina de encadernação, 
oficina de receitas tradicionais locais, oficina de 
torno cerâmico, oficina de torno de madeira, 
oficina de construção de banheiro seco, oficina de 
improvisação musical, oficina de edição de vídeos, 
oficina de queima de cerâmica instantânea, oficina 
de tai chi chuan29, oficina de cortar lenha, oficina de 
orocongo30, oficina de construção de embarcação 
com materiais recicláveis, oficina de composteira, 
oficina de música com instrumentos improvisados, 
oficina de limpar peixe, oficina de diabolô31, oficina 
de fisioterapia na correnteza, oficina de macramê, 
oficina de desenhos de retratos, oficina de croquis, 
oficina de encadernação, oficina de percussão 
corporal, oficina de pesca, oficina de balanço 
circular com pneu, oficina de Corel Draw, oficina 
de afiar facas, oficina de intervenção escultórica, 

29  Tai chi chuan é uma arte marcial chinesa, de 
orientação taoista, que combina exercícios corporais 
milenares, que envolvem a respiração, a concentração 
e os preceitos da medicina tradicional chinesa.
30  O orocongo, instrumento de origem africana, é 
uma espécie de violino de uma corda só, construído 
e difundido pelo senhor Gentil do Orocongo, músico 
que residia na comunidade do Mont Serrat, em 
Florianópolis. O instrumento foi tema de projetos na 
Udesc, coordenados pelo professor Kinceler.
31  Diabolô é um brinquedo antigo, originário da China, 
composto por duas semiesferas unidas invertidas, que 
devem ser movimentadas e equilibradas por um cordão 
acionado por duas baquetas.

oficina de peteca, oficina roda dos sonhos, oficina de 
teatro temático, oficina de telefone sem fio em vídeo, 
oficina de stop motion, oficina de intervenção com 
polaroide, oficina de labirinto circular (dança), oficina 
de exploração de terreno aquático, oficina de contação 
de histórias, oficina de toque de mãos (saudação 
local), oficina de degustação de partes alternativas do 
boi, oficina de caminhada matinal de reconhecimento, 
oficina de fotografia no cemitério, oficina de carrinho 
de rolimã, oficina de pipa, oficina de reconhecimento 
de cogumelos alucinógenos, oficina de intervenção 
com espantalho, oficina caramelo francês, oficina de 
trapézio, oficina de organização espacial de bagagens 
em veículos, oficina de teatro de animação, oficina de 
esfoliação com barro, entre outras atividades, como 
banho de arroio, caminhadas no campo, fogueira à 
noite, tocata, observação de estrelas e uma serenata 
para meus pais.
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Muitas dessas oficinas foram reeditadas nos encontros seguintes. Atividades de fotografia, vídeo, torno 
cerâmico e música foram constantes em todas as edições, além da interação por meio de conversas 
informais com a comunidade local (Figura 17), reconhecimento do lugar e apreciação da paisagem, 
contribuindo para o desenvolvimento de atividades de integração do grupo.

A oficina de dirigir trator inspirou a composição colaborativa da música intitulada Ela dirige o trator sem sutiã.

Figura 17 – Momento de encontro dos colaboradores com a comunidade local na localidade Passo da Guarda, distante a dez quilômetros da Casa Redonda
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Figura 17 – Momento de encontro dos colaboradores com a comunidade local na localidade Passo da Guarda, distante a dez quilômetros da Casa Redonda

Algumas oficinas foram mais tradicionais, como a de torno cerâmico, e outras experimentais, propostas a 
partir de percepções do próprio lugar, como a oficina de eco realizada à noite, quando havia maior silêncio. 
A floresta de eucaliptos da propriedade vizinha era a superfície de anteparo para a reflexão do som.

A oficina de construção de forno a lenha foi sucedida pela oficina de receitas tradicionais locais, que 
abordou, além da confecção de pães, a maneira de aquecer forno a lenha e a técnica da palha de milho32 
(Figura 18) para constatar a temperatura ideal de assar biscoitos, pães e bolos.

32  Para verificar se a temperatura 
do forno a lenha está apropriada 
para assar, depois de retirar as 
brasas é colocado no interior do 
forno uma tira de palha de milho 
umedecida. A palha não pode 
queimar imediatamente, ela deve 
demorar alguns instantes até 
pegar fogo. Essa é uma maneira 
antiga de verificar a temperatura 
ideal dos fornos de pão.

Figura 18 – Momento 
de uma fornada, durante 

oficina de pães, com 
a palha de milho em 
primeiro plano, que 
serve para verificar 
a temperatura ideal 

do forno a lenha
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Na oficina para carnear uma vaca, o grupo ficou 
dividido entre os que quiseram e os que não 
quiseram participar. Percebi, por meio da postura 
colaborativa dos participantes, que a atividade 
foi compreendida como algo necessário, fazendo 
parte do processo de quem come carne. Além 
disso, ficou claro que sem a colaboração não 
seria possível realizar o trabalho, por se tratar 
do abate e preparo da carne de um animal de 
aproximadamente 500 quilos, o que produziu em 
torno de 230 quilos de carne para ser consumida. 
O couro também foi estaqueado com bambus 
pelos colaboradores e preparado para secar e 
servir para encourar tambores.

A oficina de cutelaria33 foi suspensa porque os 
participantes, junto com os ministrantes e um 
funcionário da fazenda, na euforia do trabalho 
em grupo, durante o estágio preparatório para 
a oficina, esqueceram os equipamentos de solda 
ligados durante a noite, o que provocou um curto-
circuito, ocasionando um incêndio de pequenas 
proporções, que destruiu algumas máquinas 
da oficina mecânica da sede da fazenda. Esse 
incidente levou o grupo a conversar e refletir 
sobre as consequências de atitudes que poderiam 
levar a resultados mais graves do que o ocorrido. 
O episódio me fez perceber a reação de alguns 
participantes, que agiam como se, no campo, 
talvez por se tratar de um espaço amplo, podiam 
fazer qualquer coisa sem sofrer consequências.

No dia seguinte, algumas pessoas do mesmo 
grupo insistiram em atitudes como essa. Em 
uma tentativa pueril de testar limites, soltaram 
rojões, sem considerar, entre outras coisas, 
33  Oficina onde são feitos instrumentos de corte, 
como facas.

que os animais silvestres que vivem no lugar são 
prejudicados por esses barulhos característicos do 
meio urbano. Foram situações isoladas, que não 
voltaram a acontecer nos encontros seguintes, e 
que revelaram a euforia e talvez a imaturidade de 
alguns participantes. Podemos entender que, em 
um grupo muito grande, algumas pessoas ficam 
dispersas, perdendo o foco do propósito. Nos 
encontros seguintes, além de um número menor 
de participantes, foram organizadas ações que 
mantiveram o grupo mais integrado.

A maioria das oficinas continha planos, com 
proposta, justificativa, objetivos e programa. Pode-
se citar como exemplo a justificativa da oficina de 
fazer xixi em pé para mulheres, ministrada por Utê, 
uma das colaboradoras do projeto:

Até hoje os padrões antigos ensinam para 
as mulheres que o ato de fazer xixi fora 
da casa deve acontecer se abaixando, para 
não se sujar. Mulheres aprendem desde 
criança que, segundo a anatomia das 
mulheres, elas não conseguiriam formar 
um jato regular e controlado, parecido 
ao dos homens. O movimento feito para 
as mulheres, de fazer xixi se abaixando, 
implica que elas são forçadas a desnudar 
a garupa. Assim, elas devem se esconder 
– como se o xixi delas fosse um ato feio 
e sujo. Para as mulheres, um dos atos 
mais naturais de todas criaturas do mundo 
envolve vergonha. Elas têm medo de serem 
vistas e, sempre se encolhendo, ficam 
presas em uma linguagem corporal que 
expressa vulnerabilidade e a necessidade 
de serem protegidas.
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A colaboração mútua em oficinas e momentos de convívio com moradores locais proporcionou encontros 
entre culturas e gerações, colocando em jogo realidades distintas que valorizaram saberes, abrindo-se para a 
possibilidade de reconstrução dos sujeitos envolvidos em experiências simples e singulares.

Os encontros na Casa Redonda foram acontecimentos artificiais, propostas inventadas, provocadas para 
colocar em convívio pessoas em situações improváveis, em um evento de construção de casa com outros 
desdobramentos, também improváveis. Improváveis porque existia um deslocamento no tempo e no 
espaço de pessoas e atividades que não eram próprias do lugar, gerando, dessa maneira, um deslizamento 
na realidade de quem chegava e de quem já estava, instaurando um acontecimento, um atravessamento 
no fluxo contínuo ou habitual do lugar.

A partir do segundo encontro, nos reunimos para levantar as paredes ou construir o teto verde ou instalar 
o assoalho e, aos poucos, foi ficando claro para mim que a potência dos encontros não estava no objeto 
construído, mas nos processos de criação que eram implantados coletivamente, nas ações determinadas a 
praticar o lugar e criar outros espaços, em ativar a sensibilidade para o que até então não havia sido percebido.

MÃOS DE BARRO

Entre 2011 e 2018 foram realizados, ao total, 
11 encontros. Após o primeiro, os grupos 
mantiveram uma média de 20 pessoas. Com 
um número menor de participantes, foi possível 
estabelecer uma dinâmica eficiente de trabalho 
e de organização, melhorando a estrutura para 
manutenção das pessoas no local e dando ênfase 
às oficinas relativas à construção da casa.

Na primeira oficina de construção de paredes, o 
grupo aprendeu a construir juntos, utilizando a 
técnica de superadobe. A oficina foi iniciada com 
uma explanação teórica feita por mim, baseada 
nas pesquisas realizadas sobre essa técnica. A 
partir disso, e somadas às noções de construção 
convencional de alguns participantes, demos 
início à construção das paredes de forma coletiva.

Ao longo dos dias, com o trabalho braçal, o 
sujeito ia descobrindo sua potência e seus limites 

físicos. Como escreve Saint-Exupéry (1983, p. 4): 
“Ao se medir com um obstáculo, o homem aprende 
a se conhecer; para superá-lo, entretanto, ele precisa 
de ferramenta”. Sujeitos se repensam a partir do 
embate com o mundo e não a partir de si mesmos. 
O corpo se adapta e se modifica com o esforço físico 
de levantar a terra para as paredes, mas os sentidos 
também se transformam, a visão e o tato ficam 
aguçados, percebendo o andamento do trabalho e as 
imperfeições que possam aparecer.

Nas soluções práticas, foi essencial a ação colaborativa, 
na qual foram criados métodos eficientes, baseados 
na observação das necessidades e no entendimento 
do trabalho em grupo e como grupo, onde cada 
indivíduo faz parte do coletivo. Esse aspecto pode ser 
observado na situação descrita a seguir.

Em determinado momento da construção, a parte 
superior da parede dispunha de pouco espaço 
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para poder ser concluída, pela proximidade da estrutura de madeira de sustentação do telhado verde. 
No primeiro dia do encontro, ao retomar os trabalhos, expusemos as dificuldades que estávamos 
encontrando em colocar as últimas fileiras de superadobe sobre a parede e, com um olhar distanciado do 
problema, o professor Kinceler questionou se o saco de superadobe poderia ser fragmentado ou teria que 
ser contínuo, como estava sendo feito até então. A partir dessa observação, foram cortados pedaços do 
saco, de aproximadamente dois metros de comprimento, sendo possível descê-los cheios de terra, desde 
o telhado até a parede, o que tornou possível sua finalização (Figura 19).

Figura 19 – Preenchendo o saco de superadobe, sobre a estrutura do telhado, para finalizar a parede
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Figura 19 – Preenchendo o saco de superadobe, sobre a estrutura do telhado, para finalizar a parede

O processo de construção da casa foi desenvolvido 
sem antecipação das etapas, ou seja, utilizando 
um método mais orgânico, solucionando cada 
situação à medida que se apresentava. Sem 
pressa de concluir a construção, foi possível 
tomar decisões mais conscientes. Para isso, foi 
de fundamental importância a contribuição 
dos colaboradores, que a partir de suas 
percepções e experiências, foram discutindo 
e sugerindo alternativas para os problemas 
surgidos na execução. Se por um lado o processo 
desacelerado contribui para a execução mais 
lúcida, por outro, a construção demorada fica 
mais onerosa34, dado que tempo e dinheiro, na 
sociedade contemporânea, são correspondentes.

Por não ter prazo e urgência em concluir o trabalho, 
se abre a possibilidade da brincadeira, havendo 
uma humanização que intensifica o fazer. É nesse 
ambiente que é possível desenvolver atividades 
lúdicas que se manifestam na abundância e não 
na carência ou na necessidade (SANTIN, 1994).

Além do jogo atravessar momentos como a 
preparação da refeição e atingir as palavras, 
criando cobras verdes, nas épocas de grande calor 
o trabalho na casa se concentrava nos períodos 
mais frescos, geralmente no início da manhã. No 
tempo restante havia várias atividades ao ar livre, 
como caminhadas no mato, piquenique e banho 
de rio. Almoços e confraternizações com jogos e 
brincadeiras reuniram familiares, funcionários da 
fazenda e o grupo de colaboradores. Conciliando 
momentos de trabalho com atividades junto 
34  Pelo tempo prolongado de construção, algumas 
etapas tiveram que ser refeitas, como madeiras da 
estrutura que foram substituídas porque ficaram 
expostas às intempéries por um período longo.

à natureza, foi possível experimentar uma 
jornada mais lúdica e humanizada que está 
acessível a qualquer trabalhador do campo, mas 
dificilmente é praticada no dia a dia.

Os trabalhos do campo, assim como de outras 
atividades, não incluem diversões. Foi somente 
com a vinda de pessoas de outros lugares que se 
abriram as possibilidades do jogo e da ludicidade 
no contexto do trabalho. A alegria, a risada, a 
pausa provocada pela música e pelo divertimento 
tornaram mais agradáveis as atividades diárias 
da construção, do cultivo na horta e da cozinha. 
O trabalho fica mais leve quando existe a 
brincadeira e o jogo35, se descansa enquanto 
trabalha, ficamos revigorados e preenchidos 
espiritualmente; já o lazer não parece ter a 
mesma alegria (HUIZINGA, 2000).

Na casa, arte e vida podem se integrar 
mais, compartilhando espaço nos processos 
cotidianos do viver que se mesclam com o 
trabalho de arte, borrando essas fronteiras. 
A casa é o lugar onde o ser biológico, social e 
político habita. Na Casa Redonda existe espaço/
tempo para arte e para vida, existe um ambiente 
preparado com aparatos básicos necessários ao 
viver temporariamente em grupo, com cozinha, 
dormitório, banheiro, espaço para o convívio, 
para o trabalho e para o jogo.

35  “O jogo pode servir para descansar do trabalho, 
como uma espécie de tônico, na medida em que dá 
repouso à alma. Mas o lazer não parece conter toda 
a alegria nem todo o prazer da vida”. (HUIZINGA, 
2000, p. 117).
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Casa Redonda não surge de uma necessidade de adquirir uma residência; surge do desejo de reabitar um 
lugar no campo e de reunir pessoas em um mesmo espaço, compartilhando interesses ou objetivos que se 
aproximam e se tangenciam e, para potencializá-los, vale-se de uma casa/dispositivo/arte. A necessidade 
vai sendo construída junto com a casa, porque é nesse processo que vamos vislumbrando sua potência. 
Potência esta que possibilita viabilizar, além dos meus, alguns desejos de outras pessoas, de forma a 
tensionar e intensificar a vida no lugar.

Figura 20 – Virando pneu durante a oficina de horta vertical na Escola Técnica Estadual de Canguçu
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Nesse intuito, por meio do contato 
do Cláudio36 com a direção da Escola 
Técnica Estadual de Canguçu (Etec), 
passamos pela cidade de Canguçu (RS) 
no deslocamento para um dos encontros 
na Casa Redonda. Nessa oportunidade, o 
professor Kinceler deu uma oficina sobre 
horta vertical37 com pneus. Os alunos 
da escola, juntamente com nosso grupo, 
passaram pela experiência de ir a um 
depósito de pneus velhos da prefeitura 
e escolher quais seriam adequados para 
o trabalho. Experimentaram métodos 
de cortar a borda do pneu de maneira a 
facilitar sua virada do avesso (Figura 20), 
tornando-o um recipiente maior para 
conter a terra na conformação da horta. 
Por fim, escolheram o lugar que ficariam 
as hortas, as montaram e então plantaram 
mudas de hortaliças (Figura 21). Na 
oficina, foram sugeridas algumas maneiras 

36 Cláudio Duarte, falecido em 2015. Foi 
produtor comercial de hortaliças na região 
de Pelotas, pesquisador e defensor da 
agricultura orgânica e incentivador do uso 
do pó de rocha para remineralizar o solo. 
Casado com dona Nilda.
37 Horta vertical é uma proposta em arte  
de Kinceler estruturada para ativar novos 
encontros a partir da troca de saberes 
adquiridos entre artistas, amigos e colegas, 
que no cotidiano estão aparentemente 
distantes.

Figura 21 – Plantando hortaliças na horta vertical durante a oficina na 
Escola Técnica Estadual de Canguçu
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de realizar o trabalho, porém, os próprios participantes encontraram o melhor jeito de fazê-lo, realizando a 
proposta38 em colaboração com o outro.

38 “Quando ensina algo a alguém, você está privando a pessoa da experiência de aprender isso. Você precisa tomar 
cuidado para não tirar essa experiência de ninguém”. Ditado indígena citado por Margolin (2017, p. 98).

Figura 22 – Aplicação do pó de rocha para a remineralização do solo durante a oficina ministrada pelo Cláudio, na Casa Redonda
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Em correspondência, os alunos e professores39 da Etec passaram um dia na Casa Redonda, colaborando 
na execução do telhado verde e atividades na horta, onde o Cláudio compartilhou o conhecimento sobre 
a aplicação do pó de rocha para a remineralização do solo usado na preparação dos canteiros (Figura 22).

No encontro seguinte, o grupo da Etec passou o dia e a noite. Participaram das oficinas de construção 
de telhado verde, de cavar buracos, manejo com o gado, torno cerâmico, culinária, música, fotografia 
e diabolô, entre outras, e à noite cantaram em torno da fogueira e contemplaram as estrelas. A noite 
sempre era uma oportunidade para oficina de light painting40 ministrada pelo Lucas41.

Nas oficinas de culinária houve muita atividade criativa, com trocas na preparação dos alimentos e no 
compartilhar de sabores, cheiros, texturas e formas, que se incorporam às experiências daqueles que se 
reúnem naquele espaço. Como em encontros anteriores, uma das receitas é a deliciosa polenta preparada 
pelo Mário42, trazida da tradição de sua família.

39 O grupo visitante: os professores Antônio e Janisse e alunos da Escola Técnica Estadual de Canguçu (Etec).
40 Light painting é uma técnica que utiliza uma fonte de luz em movimento em um ambiente escuro, registrado por 
uma câmera fotográfica com abertura de exposição por um período longo.
41 Lucas, artista com formação pela Udesc, especialista pelo Programa de Arte no Campo da Udesc, em Florianópolis. 
Integrante do Coletivo Artístico Geodésica Cultural Itinerante, colaborador do projeto Casa Redonda, responsável 
por propor diversas oficinas e contribuir com centenas de imagens realizadas durante os encontros na casa.
42 Mário, geógrafo, trabalha com topografia e cozinha por vocação.
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As oficinas de pães também foram uma constante, 
entre elas tivemos a de pão árabe, feito pela Isabela43 
e pelo Adson44 (Figura 23), a de pão de mel para 
o domingo de Páscoa, feita pela Tatiana45, e o pão 
de beijo, que é pão de queijo sem queijo, a base de 
polvilho, com preparo compartilhado pela Tati46. 
Uma oficina para realização de pão com fermentação 
lenta, também chamado de pão azedo, foi dada pela 

43 Isabela, acadêmica do Curso de Moda no Ceart/Udesc, 
em Florianópolis.
44 Adson, acadêmico do Curso de Artes Visuais no Ceart/
Udesc, em Florianópolis.
45 Tatiana, doutoranda em Artes Visuais no Ceart/Udesc, 
em Florianópolis, entre 2014 e 2018. Conhecedora de 
ervas medicinais e temperos.
46 Tati, acadêmica do Curso de Artes Visuais no Centro 
de Artes/UFPel, trabalha com fotografia e cerâmica, 
interessada em cozinha.

Figura 23 – Amassando 
o pão árabe durante 
a oficina ministrada 
pela Isabela e Adson

Ágata47, abordando a maneira como ativar o 
fermento, que fica armazenado na geladeira.

Fermentos preparados em casa eram usados nessa 
região até aproximadamente 50 anos atrás, antes 
de serem introduzidos os fermentos industriais. 
Um dos fermentos utilizados era uma mistura 
de lúpulo48 com farinha de trigo, que, depois de 
preparado, era seco ao sol para conservá-lo até 
ser usado. Esses fermentos lentos têm vantagens 
sobre os industrializados, que priorizam um 
crescimento rápido da massa. A fermentação 
lenta age na massa gerando transformações que 

47 Ágata, acadêmica do Curso de Artes Visuais no 
Ceart/Udesc em Florianópolis, interessada em cozinha 
criativa e cerâmica de torno.
48 Planta angios trepadeira (Humulus lupulus), da 
família das canabáceas, muito conhecida pelo uso na 
produção de cervejas.
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facilitam a digestão, inclusive do glúten – até mesmo para pessoas que têm intolerância – e, pela sua leve 
acidez, inibe o desenvolvimento de outros fungos, aumentando a durabilidade do pão. Nessa relação, 
passado e presente se interpenetram, em um diálogo entre as gerações. Também se interpenetram sabor 
e clima. Em um ano que a pimenteira produziu muito, uma opção foi fazer geleia de pimenta, ensinada 
pela Isabela em uma oficina.

A oficina de fabricação de queijos com leite de vaca (Figura 24), sob a orientação da dona Nilda49, teve 
uma atenção especial, pois a maioria dos presentes não tinha conhecimento sobre esse fazer. O grupo de 

49 Nilda, produtora orgânica na região de Pelotas, dedicada à arte culinária, ministrante de diversos cursos na área. 
Casada com Cláudio.

Figura 24 – Etapa da fabricação de queijos durante uma oficina ministrada pela Nilda
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Pelotas, da UFPel, ao retornar, estava tão entusiasmado e empoderado com a experiência de fazer queijos 
que deu continuidade a ela, ensinando outros colegas no Ateliê de Cerâmica da UFPel.

Esses momentos das oficinas foram lembrados nas palavras de Miguel Gallo e seus colegas, que logo após 
o encontro escrevem artigo sobre a experiência na Casa Redonda:

As oficinas se tratavam de conhecimentos aplicados não só na bioconstrução, mas também 
o ensino da arte, e formas de resolver os problemas diários em um cenário descontínuo 
no cotidiano da maioria dos presentes. Ali, cada um teve a oportunidade de oferecer 
algum conhecimento em forma de oficina, enquanto se fazia o almoço, por exemplo, que 
é o caso das oficinas de pão, queijo, saladas, chás, enquanto a outros cabia a afinidade 
de ensinar sobre a construção da casa, e a outro ainda sobre o cultivo da horta, abrindo 
espaço sempre à investigação, pois os conhecimentos sempre derivavam de situações 
reais, dinâmicas, onde cada elemento de informação era importante e contribuía para 
a experiência individual e coletiva, geradora de sentido. Visando a experiência e a troca 
dos conhecimentos oferecidos através dos diálogos entre os envolvidos, que se tornam 
células disseminadoras de experiências. A vida coletiva estabelecida no período em que a 
vivência ocorreu proporcionou maiores encontros exaltando a importância da presença e da 
vontade de cada um dos envolvidos para a estruturação do todo. Tecendo-se assim uma teia 
rizomática de interdependências, gerando ‘entre lugares’ de atuação sutil para a construção 
de conhecimento de maneira prática, transitando entre técnicas avançadas de construção, 
até conhecimentos mais específicos sobre instrumentos musicais, passando pela cozinha e 
a contemplação do pôr do sol, mas sempre com a experiência como elo unificador e de 
intersecção nessa teia orgânica de conhecimentos. (GALLO et al., 2014).

Algumas ideias e projetos surgidos e desenvolvidos durante os encontros, assim como o de fazer queijos, 
tiveram desdobramentos em outros lugares, como o banco Onda, a partir da construção coletiva do 
protótipo em tamanho real (Figura 25) que o Coletivo Geodésica Cultural Itinerante apresentou para a 
V Bienal Brasileira de Design, em Florianópolis, em 2015 (Figura 26). Idealizado por Kinceler e Aires50, 
com a habilidade de ambos e a colaboração dos demais, foi criado com tramas reaproveitadas de madeira 
de cerca.

A madeira, de qualidade, serviu como cerca por aproximadamente 40 anos. Cercas que, pelo desgaste 
da madeira ou do arame, tiveram que ser refeitas, embora nem toda madeira estivesse comprometida. 
Não valeria a pena, porém, reinseri-la em meio às madeiras novas. Sendo assim, pôde-se fazer reúso das 
tramas, dando outra finalidade para um material que provavelmente seria destinado para lenha.

50 Aires, técnico do Ceart/Udesc em Florianópolis, especialista em construção de barcos e no trabalho com 
madeira. Colaborou em vários encontros da Casa Redonda, propondo oficinas de construção de tambor, e foi 
grande incentivador do trabalho coletivo.

Figura 25 – Vista dos colaboradores tomando café em torno do protótipo do banco Onda, em frente à Casa Redonda
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Figura 25 – Vista dos colaboradores tomando café em torno do protótipo do banco Onda, em frente à Casa Redonda

Figura 26 – Registro 
do momento de 

finalização do banco 
Onda, no Centro de 

Artes da Udesc
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Durante a oficina de cavar 
buracos foi feito o buraco da 
adega (Figuras 27 e 28) no porão 
da casa, que precisou de mais de 
um encontro para ser terminado. 
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Aproveitando a oportunidade de que 
uma retroescavadeira realizava serviços 
na propriedade, também fizemos um 
buraco para o biodigestor51 (Figura 29 - 
ver acima) e o buraco para o tanque de 
evapotranspiração52 (Figura 30), sendo que 
esse último foi concluído manualmente. A 
terra vegetal retirada desses buracos foi 
utilizada para conclusão do telhado verde 
(Figura 31).

51  Biodigestor é um equipamento simples, que 
processa esterco de animais diluído em água 
para gerar gás, também chamado de biogás, e 
biofertilizantes.
52  O tanque de evapotranspiração é um sistema de tratamento e reaproveitamento dos nutrientes do efluente 
proveniente do vaso sanitário. É um sistema fechado, onde ocorre a decomposição anaeróbia da matéria 
orgânica e a água é eliminada por evapotranspiração, por meio das plantas.

Figura 29 – Vista do buraco construído para o 
biodigestor (esquerda)

Figura 30 – Colaboradores cavando o buraco para o 
tanque de evapotranspiração (abaixo)

Figura 31 – Colaboradores distribuindo a terra para a formação do telhado verde 
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Um dos encontros foi realizado durante um período de chuva intensa, o que danificou a estrada, 
restringindo o acesso de alguns participantes e estendendo, por outro lado, a permanência daqueles que 
partiriam. Com um número menor de colaboradores, aproveitamos para trabalhar dentro da casa, na 
construção da estrutura do piso e, nos períodos em que a chuva parava, aproveitamos para plantar grama 
no telhado verde.

No piso da casa foram usadas tábuas de pinheiro americano (Pinus elliottii), adquiridas de uma empresa de 
reflorestamento da região. Eucalipto e pínus são as madeiras beneficiadas mais acessíveis no mercado local.

Na construção das janelas da casa foram usadas tábuas descartadas na reforma do teatro da Udesc e sua 
pintura foi mantida, guardando a identidade anterior das madeiras. Para as portas internas, foi feito o 
reúso de madeiras de demolição da casa de meus avós.

Figura 32 – Colaboradores plantando mudas de árvores nativas na agrofloresta próxima à Casa Redonda
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Na entrada do inverno de 2017 foi realizado o plantio de árvores nativas próximo à casa (Figura 32). 
Algumas mudas foram adquiridas, outras produzidas no local e outras, ainda, trazidas pelos colaboradores. 
A vegetação foi distribuída e localizada considerando a incidência do sol e dos principais ventos. 
Árvores mais altas são usadas para barrar os ventos fortes e para produzir sombra no verão. Ficam a 
uma determinada distância, de maneira a não impedir a insolação na casa, principalmente nos meses 
de inverno, por se tratar de uma região úmida e com nevoeiros intensos. Para o calor do verão, arbustos 
de pequeno porte ajudam a resfriar os ventos. As árvores que nascem espontaneamente em lugar não 
desejado próximo da casa podem ser transplantadas ou manejadas com podas, para serem adequadas às 
funções que melhor desempenham.

As formas musicais foram uma constante em todos os encontros, preenchendo um espaço-tempo 
do campo, inclusive durante o trabalho de construção, com música ao vivo, que deu ritmo e leveza 
ao trabalho pesado. Durante a preparação das refeições (Figura 33), a música também estava sempre 
presente, usando-se até mesmo utensílios da própria cozinha como instrumentos musicais improvisados. 
Podemos destacar ainda a confecção do didjeridu53 de bambu e a técnica de tocá-lo, que despertou 
interesse geral entre os participantes (Figura 34).

53  Didjeridu é um instrumento de sopro dos aborígenes australianos, em que o som é provocado pela vibração do ar.

Figura 33 – Leo tocando violão em um momento de preparação do almoço Figura 34 – Antônio e outros colaboradores aprendendo a 
tocar durante a oficina de didjeridu

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_sopro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgene_australiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar
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A ANDORINHA QUE ENTROU PELO CANO

A construção conta com dois banheiros que servem à casa, um convencional e outro seco. Mesmo 
assim, os usuários são estimulados a fazer xixi na rua, para economizar água e não sobrecarregar o 
sistema de esgoto. O banheiro convencional utiliza louça industrial e a descarga é feita em um tanque de 
evapotranspiração (Figura 35, abaixo), também conhecido popularmente como fossa de bananeiras, que 
consiste em uma câmara, sobreposta por um filtro feito de tijolos, pedras e areia com granulometrias que 
variam da grossa para a fina (de baixo para cima). Como última camada é colocada a terra vegetal para o 
cultivo de plantas com folhas largas, como bananeiras e taiobas, através das quais a água é eliminada por 
transpiração. Segundo a revisão bibliográfica realizada, é possível consumir as frutas aí cultivadas por 
estarem isentas de contaminação.

Nesse sistema é usado vinagre, limão e bicarbonato de sódio na higienização do vaso sanitário, não 
utilizando detergentes, levando em consideração que a decomposição da parte sólida é realizada por 
bactérias anaeróbicas que poderiam ser afetadas por produtos convencionais de limpeza.
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No início da construção desse sistema fomos alertados pelo Aires sobre a orientação adequada da vala 
com relação à topografia do terreno. Pois, como se tinha pensado inicialmente, o buraco ficaria no sentido 
longitudinal do declive, diminuindo significativamente a capacidade de armazenagem do sistema.

O outro banheiro é seco e está dividido em duas câmaras: enquanto uma é utilizada, a outra permanece 
fechada (Figura 36). O tempo que leva para uma câmara encher é suficiente para que seja feita a 
decomposição da matéria fecal da outra. As câmaras são voltadas para o norte e fechadas por tampas 
metálicas pintadas de preto. Possuem uma inclinação em torno de 30 graus (Figura 37), aproveitando 
melhor a incidência do sol, para que no seu interior fiquem aquecidas a uma temperatura aproximada de 
80 ºC, otimizando o processo de decomposição.

Figura 36 – Brincadeira realizada pela Angélica durante a 
construção do banheiro seco

Figura 37 – Vista da construção das duas câmaras do 
banheiro seco
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O banheiro seco, em seu desenho, inclui uma chaminé 
pintada de preto, para aumentar o aquecimento 
pelo sol e, dessa forma, realizar melhor exaustão, 
eliminando completamente o cheiro dos gases 
oriundos da câmara. Logo abaixo do assento existe um 
compartimento de separação da urina, que é diluída 
em água e encaminhada para infiltração na plantação 
de bananeiras. A parte sólida fica depositada na câmara 
e é coberta por serragem a cada uso, podendo-se 
periodicamente também colocar um pouco de cinzas 
do fogão a lenha. O material compostado pode ser 
processado por minhocas antes de ser utilizado no 
cultivo de hortaliças ou outras culturas.

Nosso amiguinho Tito, de três anos, filho do casal 
Gustavo e Flávia, durante dez dias de convívio conosco 
na casa no período de construção do forno cerâmico, 
usou continuadamente o banheiro seco, se adaptando 
muito bem ao sistema. Em um dia, cedinho da manhã, ao 
abrir a tampa do assento do banheiro, foi surpreendido 
por uma andorinha, que saiu voando de dentro da 
câmara de decomposição pela janela do banheiro. 
Tito ficou surpreso e encantado com o acontecido. 
Acabamos deduzindo que a andorinha, procurando um 
lugar para se abrigar, entrou pela chaminé de exaustão 
e não conseguiu sair pelo cano, ficando presa. Na casa 
que encanta a criança, as coisas também “saem” por 
onde a norma manda apenas “entrar”.

Optar pela utilização do banheiro seco, além de 
reduzir o consumo de água, possibilita criar opções 
de consciência aos usuários, passando a ser um gesto 
político. “A consciência rejuvenesce tudo. Dá aos atos 
mais familiares um valor de começo”. (BACHELARD, 
1989, p. 80). Compreende-se, dessa forma, os processos 
biológicos mais básicos e a responsabilidade com 
os próprios dejetos, pois nesse sistema existe uma 
percepção mais clara do encaminhamento das fezes, 
diferente do sistema convencional, que é fechado, não 
evidenciando o destino do esgoto.

Separadamente das águas negras, as águas 
cinzas, oriundas dos chuveiros, das pias dos 
banheiros, da cozinha, do tanque e da máquina 
de lavar roupas são encaminhadas para um 
filtro de cascalho e areia, antes de serem 
lançadas na grama.

Toda pessoa que chega à Casa Redonda é 
apresentada aos dois sistemas de banheiro, 
deixando-a à vontade para fazer uso do que 
mais lhe agradar. Seja qual for a sua escolha, 
o usuário estará contribuindo para a produção 
de adubos, ou seja, como foi dito por um 
colaborador: “a merda é nossa”.

PROCESSOS CIRCULARES

Assim como os banheiros foram implementados 
em processos circulares, em que os alimentos 
saem da horta e retornam a ela em forma de 
fertilizante, nossa intenção é de estender esse 
pensamento para outros sistemas da casa. 
Duas fontes fazem o abastecimento de água, 
uma potável, a cacimba, e outra de água para 
irrigação, que vem, também por gravidade, de 
um açude próximo. Depois de ser utilizada para 
regar o telhado verde, o excedente é captado 
por calhas e levado até a horta e o pomar para 
ser aproveitado também na irrigação.

Além dos processos circulares, procuramos 
atribuir mais de uma função a alguns 
equipamentos da casa. Como bancos-baú, que, 
além de servirem para sentar, são utilizados 
para guardar coisas em seu interior. O fogão 
a lenha, normalmente utilizado para cozinhar 
e aquecer o ambiente, possui uma serpentina 
que aquece a água para a pia da cozinha e a 
água para os banhos.
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Outro sistema circular foi instaurado por meio das cinzas do fogão a lenha e do forno de cerâmica. Por 
serem ricas em potássio e outros elementos, servem como corretivo do solo e fornecem micronutrientes 
às plantas, sendo utilizadas na horta e no pomar. A chamada coada, que é a água filtrada através da cinza, 
serve para fazer sabão – essa mistura é aquecida com óleo de cozinha usado ou gordura animal.

A partir de pesquisas que mostraram a beleza e a simplicidade da cerâmica esmaltada com esmalte de 
cinzas e com o entusiasmo nas conversas com o Gustavo54, Angélica, minha companheira, sugeriu que 
começássemos a experimentar o vidrado com cinzas, dando mais um destino a esse material.

Como a prática cerâmica foi constante em todos os encontros e Angélica aprendeu a tornear, resolvemos 
fazer um forno a lenha para alta temperatura (Figura 38), que está servindo para queimar as cerâmicas 
produzidas nos encontros e fazer a louça de uso na casa. Por resultarem massas cerâmicas mais resistentes, 
havíamos decidido trabalhar com pastas de alta temperatura e, assim, orientamos nossa pesquisa nesse 
sentido, projetando um forno para trabalhar a 1.200 ºC ou 1.300 ºC. A opção do combustível foi lenha, 
pela disponibilidade no local.

54  Gustavo – artista visual, ceramista e mestrando do PPGAV/UDESC/2016. Integrante do Coletivo Geodésica 
Cultural Itinerante.

Figura 38 – 
Momento de 
execução do 

forno cerâmico
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Em um dos encontros reunimos a experiência em construção de fornos cerâmicos do Gustavo, do 
Paulinho55 e a minha (Figura 39, abaixo), e, com a colaboração dos demais presentes, fizemos o 
planejamento, dimensionando e elegendo o modelo de forno mais eficiente para as nossas necessidades. 
A construção foi realizada em dois encontros e essa experiência foi registrada em imagens fotográficas 
e vídeos.

55  Paulinho – amigo e vizinho, tem colaborado comigo em vários projetos, há mais de 30 anos.
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Ao concluir o forno, a próxima etapa foi pesquisar argilas da região. Além de barros vermelhos localizados 
dentro da propriedade, conhecemos várias jazidas de argila (Figura 40, abaixo) com possibilidade de 
trabalho a alta temperatura no município vizinho, Pantano Grande (RS), a 100 quilômetros da Casa 
Redonda. Dessa localidade foi usado caulim56 para construção do forno e na preparação das massas ou 
pastas cerâmicas. As argilas de Pantano Grande são levadas por várias indústrias cerâmicas de Santa 
Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Pelas suas qualidades possuem diversos empregos, como na 
confecção de pastas e esmaltes cerâmicos. A partir de testes feitos com algumas dessas argilas, adquirimos 
dez mil quilos de uma já moída e seca e iniciamos a pesquisa para formulação de pastas adequadas para 
prática da cerâmica no torno (Figura 41).

56 Caulim é um minério composto de silicatos hidratados de alumínio e, na sua diversa utilização, é empregada na 
composição das porcelanas e na preparação de pastas e tintas cerâmicas.

Figura 41 – Damé, Noé, Tiê e 
Yta manipulando peças de argila 

torneadas durante oficina em um 
encontro na Casa Redonda

https://pt.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
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Nesse início de pesquisas as massas cerâmicas já se mostraram eficientes, se adaptando bem ao esmalte 
de cinzas, isentas de componentes químicos nocivos à saúde e dando um resultado satisfatório, tanto 
técnico como estético, nos utensílios e “inutensílios”57 da Casa Redonda.

57  LEMINSKI, Paulo. A arte e outros inutensílios. Folha de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 1986. Caderno Ilustrada, p.92.

Figura 42 – Mapa da representação das relações em rede dos colaboradores do processo Casa Redonda
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REDE DE ENCONTROS

Como já foi citado, esse processo artístico está organizado em forma de encontros em torno da Casa 
Redonda, reunindo pessoas que criam conexões, formando uma rede complexa de subjetividades, em 
uma atuação experimental na troca de saberes e no convívio com o outro.

A partir da representação gráfica anterior (Figura 42), podemos entender, de forma geral, como estão 
articuladas algumas relações dessa rede, não pretendendo contemplar todas as conexões. No centro de 
convergência está a casa, como dispositivo de encontro, motivo ou desculpa para reunir pessoas em 
um acontecimento onde ocorram interações reais, a partir de arranjos que propiciam convergência de 
saberes improváveis em um lugar improvável.

M i n h a abordagem converge com 
a reflexão de Bourriaud (2009, p. 42) sobre 
dispositivos, quando ele afirma que “uma obra pode funcionar como 
dispositivo relacional com certo grau de aleatoriedade, máquina de provocar e gerar encontros 
casuais, individuais e coletivos”. Falando sobre dispositivo, Brian Holmes (2006, p. 3, tradução 
nossa) diz: “é também a instância singular onde essas relações se rompem, se reorganizam a si 
mesmas, se redirecionam para outros propósitos”. Holmes (2006, p. 13, tradução nossa) afirma 
que “a arte tem se convertido em um complexo ‘dispositivo’: um laboratório móvel e um teatro 
experimental para a investigação e a instigação da transformação social e cultural”. O sentido do 
dispositivo não está no objeto em si, mas nas possibilidades e ações deflagradas a partir do objeto.

A proposta não é somente construir a casa e a horta, mas também todos os objetos e utensílios 
possíveis de serem executados e necessários para o funcionamento da casa, usando como um fator 
de economia de energia os materiais mais próximos disponíveis. Esse trabalho é proposto como 
uma escultura/objeto/dispositivo, utilizando a capacidade das próprias mãos e a colaboração das 
pessoas com seus conhecimentos próprios.
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TRIPÉ

Do centro da rede derivam três forças que estruturaram o processo artístico para que fosse desenvolvido 
– Damé, Kinceler e Paulinho (Figura 43, abaixo).
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Eu entro como propositor do processo artístico Casa Redonda, como principal financiador do projeto e 
responsável pelo start para desencadear uma articulação em rede relacional complexa. Em primeiro lugar, 
uma articulação com minha família, responsável pela propriedade rural, e que deu o aval e contribuiu 
financeiramente com a remuneração de alguns funcionários, empréstimo de equipamentos, máquinas 
e pagamento de combustível. Minhas filhas, genros e sobrinhos colaboraram em algumas etapas da 
construção, no planejamento, na organização do processo artístico, na execução da casa e na instalação 
da horta geodésica (Figura 44, abaixo).
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A partir de minha proposta inicial de construção da casa, móveis e utensílios com as próprias mãos 
contando com colaboradores, participei de todos os momentos e de todas as iniciativas do processo, 
com exceção da etapa de rebocar a casa. Devido à emergência pelo ataque de pica-paus, e por naquele 
momento eu estar envolvido com outro compromisso, em que ambos não poderiam ser adiados, contratei 
a mão de obra de um pedreiro de confiança. Como ele não tinha conhecimento sobre o uso de reboco 
com terra e, sem a minha presença, foi decidido usar reboco da forma convencional, com areia, cal e 
cimento. Mesmo rebocada, os pica-paus seguiram furando a parede e construindo seus ninhos, algumas 
vezes ficando presos e morrendo enredados na malha do saco do superadobe (Figura 45, abaixo).
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Articulei, para os encontros, a mobilização dos participantes vindos da UFPel, coordenando projetos de 
extensão, providenciando transporte, organizando reuniões e trabalhos para o preparo dos encontros 
junto à instituição e aos acadêmicos. Também intermediei formalmente a participação de pessoas 
vinculadas a outras instituições.

Como outro apoio do tripé, alicerçando esse projeto, está o professor Kinceler, que colaborou desde 
o início como mentor, articulador e um dos autores do processo, participando em várias etapas, da 
idealização à execução. Colaborou com seus desejos, inicialmente o de deslocar os estudantes da Udesc 
para a propriedade, em seguida sugeriu a construção de um biodigestor e de uma adega no porão e, 
por sua iniciativa, deu início a uma plantação de uvas para produção de vinho e suco orgânicos. Foi 
grande incentivador para a busca de diversidade das atividades na propriedade. Em um dos encontros, 
“respigamos” uvas do varietal Pinot Noir no pomar do Vinhedo Chandon em Encruzilhada do Sul (Figura 
46, abaixo), como cortesia do administrador, para fazermos os primeiros litros de vinho e suco. O suco 
ficou ótimo, já o vinho nem tanto, mas aprendemos o processo desde a colheita até o engarrafamento.
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Kinceler articulou a ida do grupo 
de Florianópolis, mobilizando os 
estudantes do Grupo de Pesquisa Arte 
e Vida nos Limites da Representação 
e o Coletivo Geodésica Cultural 
Itinerante, responsáveis por 
introduzir a metodologia de atuar 
em oficinas. O professor Kinceler, 
a partir do segundo encontro, 
viabilizou, com recursos próprios 
para transporte e alimentação, sua 
vinda, a de algumas pessoas do grupo 
da Udesc e a de outros convidados 
seus, não estudantes. Também 
viabilizou a participação do Aires, 
que é funcionário da Udesc.

O terceiro apoio constante no gráfico é o amigo Paulo Silva, o Paulinho. Sua família foi vizinha da minha e 
trabalhou na fazenda por alguns anos. Seu pai foi construtor de carroças e barcos, foi balseiro58, agricultor 
e possuidor de saberes e habilidades, as quais foram herdadas pelo filho, além de ser conhecedor da 
lida campeira e de técnicas de plantio. Desde cedo, Paulinho demonstrou vocação para trabalhar com 
diversos materiais e construções. Possui conhecimentos práticos e uma percepção aguçada para lidar 
com estruturas e poderia ser qualificado como “engenheiro do mato”, por saber movimentar troncos 
pesados e projetar e executar obras rústicas de madeira. Quando foi morar em Pelotas, trabalhou em 
meu ateliê, fazendo esculturas em diversas técnicas, e hoje trabalha como autônomo em serviços de 
construção, reforma e manutenção de imóveis.

Participou do processo artístico Casa Redonda desde a abertura da cacimba e, em muitos momentos, 
trabalhamos juntos somente ele e eu, em etapas da construção e na preparação dos encontros. Em muitos 
encontros, o casal de filhos Helena e Sérgio, e Maria, sua esposa, estiveram presentes, colaborando com 
seus conhecimentos e participando das brincadeiras. Maria ministrou curso de ervas medicinais e 
preparou pães e bolos deliciosos. Paulinho articulou a vinda de outros de seus familiares, que colaboraram 
com saberes em cultivo de uvas. Sua colaboração foi remunerada, custeada com meus recursos. Sempre 
procuramos organizar os trabalhos de maneira a possibilitar que o Paulinho estivesse presente, pela sua 
experiência em construção, para que pudéssemos receber sua assessoria técnica.
58  Responsável pela travessia de pessoas e veículos na balsa do Passo da Guarda, no Rio Camaquã, em Encruzilhada 
do Sul (RS).
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Leo61 – Algumas destas e tantas 
outras atividades, como a própria 
casa, também foram pensadas no 
seu instante como partes integradas 
de um processo criativo, as quais, 
durante ou depois, geravam as suas 
cristalizações (fotografias, esculturas, 
vídeos, peças musicais, teatro, 
performances, poesias, escritos). Isso 
se dava “naturalmente”, à medida que 
dialogavam com o contexto, leituras 
e saberes de cada um. Saberes que 
inclusive transbordavam o campo da 
arte. Lembramos esses encontros 
não somente como uma “residência” 
ou “encontro de artistas”. O que 
queremos tocar é que essas vivências 
exemplificadas aqui com a Casa 
Redonda, algumas delas bastante sutis, 
são complexas enquanto se nutrem 
de um cotidiano reinventado por 
processos criativos com e no convívio, 
entre pessoas que se dispunham a 
entrar em consonância e dissonância 
com o outro e consigo.

61  Este relato consta na sua dissertação de 
mestrado (SILVA, 2016).

Nessa rede, ainda podemos dizer que o espaço/tempo está preenchido e estruturado pelas relações entre 
as pessoas. A arte relacional é aquela que se dispõe a entrar em consonância ou dissonância com o 
outro e, a cada encontro, dependendo das características do grupo, se estabeleceram novas conexões 
entre as relações e outras dinâmicas, entre as pessoas e entre pessoas e o ambiente, que determinaram 
desdobramentos de atividades que foram além da construção da casa.

Podemos citar três relatos de colaboradores integrantes dessa rede, que manifestaram impressões pessoais 
sobre sua participação nesse rizoma de troca de saberes e afetos:

Vitor59 – [...] estou 
aqui construindo esta 
casa para adquirir um 
conhecimento, porque 
acho muito importante 
para ter autonomia em 
várias coisas, entre elas os 
conhecimentos básicos de 
construir uma casa, outra 
coisa é se relacionar com as 
pessoas, que tem sempre 
um enriquecimento pessoal, 
e para o grupo também. [...] 
e também estou aqui para 
buscar um distanciamento 
do meu cotidiano, porque 
acho muito importante a 
gente se ver de fora e voltar 
renovado, reinventado.

59  Acadêmico do Curso de Teatro 
no Ceart/Udesc, em Florianópolis. 
Depoimento em vídeo gravado 
durante encontro em maio de 2013.

Pedro60 – [...] mais que tudo, 
a importância de estarmos 
reunidos aqui, neste projeto, 
mais do que construindo uma 
estrutura física, a gente está 
construindo uma forma de 
pensar, um modo de viver, 
um modo de interagir com o 
outro. É uma experiência que 
constrói cada um de uma forma 
particular. [...] a gente tem que 
abrir mão das individualidades 
para absorver e receber algo 
muito maior, que é a vivência 
do todo e a energia que se 
forma quando todo mundo está 
vibrando na mesma sintonia. 
Então, em resumo, é não olhar 
a casa como um projeto físico 
acabado em si, mas como um 
processo de vivência que foi 
construído por pequenas partes 
de muitas histórias de muitas 
pessoas.

60  Acadêmico do Curso de Artes Visuais 
no Ceart/Udesc, em Florianópolis. 
Depoimento em vídeo gravado durante 
encontro em maio de 2013.
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Os relatos nos indicam que as pessoas saíram 
transformadas. Considero que, além de afinidades 
estabelecidas nas trocas entre os colaboradores, 
ficam evidentes, nos depoimentos, pontos 
de vista que revelam o entendimento da 
proposição em arte por quem foi movido 
a participar da construção da casa, 
priorizando o convívio e a troca de 
saberes e a busca em conhecer-se, 
reconhecendo-se diante do outro. 
Declaração de quem se dispõe a 
aprender fazendo, descobrindo o 
próprio corpo diante do esforço 
físico, abrindo mão das individualidades 
para ir além de posições egoístas. Cada 
um participa de acordo com sua 
vontade ou com o entendimento 
de onde sua colaboração seja 
necessária.

Nas práticas sociais 
como processos artísticos 
dialógicos não existe certo 
ou errado, pode ser dito 

que serão potentes em maior 
ou menor grau de acordo com a 

interação entre os participantes 
(KESTER, 2000). Quando se 

trabalha com grupos de pessoas, 
existe um grau de aleatoriedade que, 
muitas vezes, não é possível e nem 

desejável que seja mensurado. Nos 
encontros realizados na Casa 

Redonda pôde-se constatar 
que algumas ações foram 

mais potentes ou eficientes 
que outras e, dessa forma, 

puderam ser reforçadas 
ou transformadas, 

conforme o caso, 
nas edições 

posteriores.
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4  
CULTiVAR, CONSTRUiR E HABiTAR

Um dos significados originais de cultura, segundo Eagleton (2011), está relacionado ao cultivo agrícola, 
estabelecendo, assim, uma relação entre cultura e natureza. Ainda, Heidegger (2012) diz que a palavra 
construir significa, ao mesmo tempo, proteger e cultivar, e complementa dizendo que construir refere-se 
também a edificar, e tanto construir como cultivar ou construir como edificar está contido no sentido de 
habitar. Heidegger (2012, p. 167), sobre os versos de Hölderlin, “[...] poeticamente o homem habita [...]”, 
escreve: “Dizem que é a poesia que permite ao habitar ser um habitar”. Dentro dessa lógica, podemos dizer 
que os processos de construir e cultivar na Casa Redonda são formas de habitá-la, e habitá-la poeticamente.

As pessoas que buscam habitar melhor o mundo não querem a cultura atual, pois entendem que ela 
está em situação difícil ou comprometedora62, se lançando, assim, em direções que lhes exigem um 
pensamento sustentável e complexo. Percebem que consomem mais recursos naturais do que o planeta 
pode gerar. O próprio conceito de sustentabilidade virou produto de consumo. A cultura capitalista é 
ambição e ganância; para gerar um acúmulo, extrai o máximo da natureza, porque “[...] é próprio da 
natureza humana gerar certo excedente” (EAGLETON, 2011, p. 145), sem o cuidado de preservar recursos 
naturais para as gerações futuras. Dessa forma, podemos compreender que, entre as características da 
contemporaneidade, destacam-se o conflito e o desequilíbrio entre homem e natureza.

Além disso, no âmbito comunitário, frequentemente a vida familiar se restringe aos parentes mais 
próximos; os vizinhos já não se conhecem, e as interações sociais são fragmentadas e reduzidas ao 
mínimo necessário. E ainda mais fragilizada está a relação conosco, com os nossos próprios pensamentos: 
“É a relação da subjetividade com sua exterioridade – seja ela, social, animal, vegetal, cósmica – que 
se encontra assim comprometida em uma espécie de movimento geral de implosão e infantilização 
regressiva” (GUATTARI, 2009, p. 8). Será que podemos concluir que estamos mal relacionados com a 
natureza63, com a cultura, com o outro e com nós mesmos?

Na contemporaneidade, podemos constatar que existe uma ruptura entre um saber que é acumulado 
dia a dia e um ser interior cada vez mais empobrecido, levando “à ascensão de um novo obscurantismo, 

62 “[...] as relações humanas não conseguirão se manter fora desses espaços mercantis: somos intimados a conversar em 
volta de uma bebida e seus respectivos impostos, forma simbólica do convívio contemporâneo”. (BORRIAUD, 2009, p. 12).
63  É uma crença dos hopis (nação indígena do nordeste do estado do Arizona, nos EUA), de que, se não estás conectado 
espiritualmente com a Terra e não compreendes a realidade espiritual de como viver na Terra, é provável que não sobrevivas. 
MENSAGEM de um ancião sioux. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=r2DsdIh3k5k>. Acesso 
em: 25 ago. 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=r2DsdIh3k5k
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cujas consequências nos planos individual e social são incalculáveis” (FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 
1994, p. 1). Atualmente, existe a preocupação de consumir e reproduzir coisas, esquecendo a construção 
individual enquanto ser, enquanto sujeito da própria existência. Construção essa que Foucault (2014b) 
chama de “cultura de si”. E esse cultivar-se não terá que ser no coletivo? Como se constitui um sujeito 
senão na relação com o outro, com suas coisas, com seus lugares e tempos?

MORAR E HABITAR UMA CASA VIVA

Um monge descabelado me disse no caminho: ‘Eu queria construir uma 
ruína. Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de 
fazer uma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar 
o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser 
apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um 
gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser 
também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de 
uma palavra. Uma palavra que esteja sem ninguém dentro. (O olho do monge 
estava perto de ser um canto). Continuou: digamos a palavra AMOR... A 
palavra amor está quase vazia. Não tem gente dentro dela. Queria construir 
uma ruína para salvar a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como 
o lírio pode nascer de um monturo.’ E o monge se calou descabelado. 
Ruína, de Manoel de Barros. (BARROS, 2000, p. 31).

Analogamente, temos o relato do que Margolin ouviu de um amigo sobre sua participação na construção 
comunitária de uma casa redonda, tradicional no centro-norte da Califórnia (EUA), usada para 
celebrações da colheita de outono:

Muitos animais, assim como o homem, constroem 
seu lugar para viver, como o joão-de-barro e 
o marimbondo, utilizando o barro em suas 
construções. Diferentemente dos animais, que 
constroem por instinto, os homens constroem com 
um saber introjetado, porém, com uma atitude 
consciente (TUAN, 1983). Essa percepção podia 
ser observada em algumas sociedades, em que os 
materiais e técnicas de construção eram baseados 
em hábitos mantidos por muitas gerações, pois suas 
habilidades e materiais eram limitados.

A repetição dos métodos e modelos utilizados 
por construtores mais conservadores lhes 
confere experiência, ao contrário dos que 
buscam inovação. Distintos desses construtores 
que mantêm suas tradições, há os que 
buscam originalidade, combinando diversos 
conhecimentos, misturando técnicas e materiais, 
sendo construtores mais experimentais e, por 
consequência, mais suscetíveis ao fracasso.
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Quando você erige uma construção circular, você a constrói para que 
ela venha abaixo a cada vinte anos. Assim, cada geração tem a chance de 
reconstruí-la. Cada geração tem que aprender os cantos, as cerimônias e as 
técnicas. Se você quer que uma construção dure, você a faz de determinada 
maneira. Mas, se quer que o conhecimento dure, você a faz de outra maneira. 
(MARGOLIN, 2017, p. 106).

Diante disso, pode-se considerar que a forma de construir depende da intenção ou do propósito da 
construção. No pensamento capitalista, a edificação pode ser sólida e durável como um bem imóvel, com 
alto valor mercadológico, ou uma habitação precária, para que se deteriore rapidamente e tenha que ser 
refeita, gerando, assim, lucro para quem a constrói ou reforma.

No processo Casa Redonda, construímos pelo viés da arte, buscando dar visibilidade aos sentimentos 
e forma para atender às necessidades mais imediatas do habitar. A edificação foi feita a partir de uma 
percepção intuitiva, que agrega aspectos culturais que se cristalizam em formas simbólicas próprias.

O redondo, que sempre me encantou, está muito presente nas formas da natureza (Figura 47), como em 
ninhos e tocas de animais – casas de joão-de-barro, ninhos de gravetos do pássaro cochicho, tocas de tatu 
e de coruja-buraqueira –, bem como na forma de algumas plantas e fungos (Figura 48).

Figura 47 – Casa de marimbondo feita com 
barro, construída na porta da Casa Redonda

Figura 48 – Registro de cogumelo, feito próximo à casa, que 
lembra a configuração dos volumes da Casa Redonda
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A partir disso, vale dizer que em muitas culturas a casa está no centro do 
mundo, correspondendo à imagem do universo. Isso pode ser observado nas 
iurtas, habitações do povo mongol, assim como nas casas dos índios sioux norte-americanos, ambas 
redondas com um mastro no centro ou uma coluna de fumaça evocando a ligação entre a terra e o céu. A 
forma circular remete ao símbolo celeste. De acordo com Gaston Bachelard (1989), a casa é o ser interior; 
também é considerada como símbolo feminino, como refúgio e abrigo, o lado de fora funcionando como 
uma máscara da aparência do homem (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). Casa Redonda, inserida em 
seu contexto, além de pretender compilar essas ideias, é construída como um lugar de encontros, para 
reunir pessoas em um laboratório de troca de saberes, com a ambição de ressignificar as relações cotidianas.

Como propositor, pensando a construção da casa como um lugar a ser habitado e reconstruído por 
toda uma vida, se não pelas mesmas pessoas, por pessoas que possuam necessidades semelhantes, como 
abrigo, segurança e conforto térmico/acústico. Buscando, dessa forma, construir um espaço saudável e 
lúdico para viver e sonhar e que, ao mesmo tempo, atenda às necessidades práticas do dia a dia.

HABITANDO O INABITÁVEL

No início do ano de 2016, Angélica e eu nos propusemos a morar no inacabado de forma permanente, 
caminhando sobre a incerteza do piso ainda não fixado, apenas tábuas soltas justapostas sobre os barrotes, 
com intervalos que tínhamos que atentar para não enfiar o pé. Atenção que precisava ser intensificada 
à noite, pois a iluminação elétrica também estava improvisada. O telhado verde, ainda não finalizado, 
ocasionava algumas goteiras, que mudavam de lugar quando chovia ou quando a grama era irrigada. A 
solução temporária foi feita com baldes distribuídos pelo piso. Por conta do inverno que se aproximava 
e com as aberturas inacabadas, tapamos as frestas do lado em que o vento batia mais forte. Dessa forma, 
fomos dando continuidade à casa, onde a cada dia surgem novas situações que requerem nossa atenção 
e passo a acreditar que isso signifique estar morando em uma casa viva.

Por outro lado, estando ainda em processo de construção, guarda vazios e guarda certa semelhança 
com uma casa abandonada em ruínas, ambas incompletas. O que em um primeiro momento pode 
parecer uma imperfeição, considero como uma de suas melhores possibilidades. Pois, enquanto está 
inacabada, é possível acabar, transformar, mudar, reformar, revitalizar e, dessa maneira, guarda espaços 
para imaginação e sonhos, com outras perspectivas.

Os trabalhos domésticos devolvem à casa não tanto a sua originalidade, como 
sua origem. Ah, que maravilha se na casa, todas as manhãs, todos os objetos 
pudessem ser refeitos por nossas próprias mãos, ‘sair’ de nossas mãos. 
(BACHELARD, 1989, p. 82).
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Morando na casa há dois anos e meio, diariamente tentamos completá-la, atendendo suas demandas, 
com manutenções constantes e trabalhos diários que uma casa exige. Em habitar a casa está contido o 
cultivo da horta, o preparo de mudas para o plantio na primavera, o tratamento dos resíduos orgânicos 
da cozinha, extraindo o chorume64, o tratamento das águas negras65 e das águas cinzas66, o corte de lenha 
para o fogão. Essas são algumas atividades que fazem parte do cotidiano da Casa Redonda.

Também inventamos objetos (Figura 49) e ações para satisfazer necessidades criadas por nós mesmos. 
São os vazios e lacunas que impulsionam executar coisas na casa, buscando preencher a sensação que 
temos de que está faltando algo. Mas realmente é nos encontros, quando mais pessoas se reúnem e 
64  Chorume é um biofertilizante líquido, rico em nutrientes e sais minerais, proveniente da decomposição de 
resíduos orgânicos.
65  As águas negras são as águas residuais provenientes dos vasos sanitários.
66  As águas cinzas são provenientes do esgoto doméstico, a partir dos processos de lavar roupa, louça e tomar banho.

Figura 49 – Mesa inversora construída para realizar exercícios de alongamento e inversão, instalada ao lado da Casa Redonda
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habitam a casa, que o sentido se completa, porque não é no uso de residir que é produzido sentido, 
é no praticar o lugar coletivamente com criatividade que o espaço é atualizado e ressignificado. É um 
processo direcionado a um sujeito coletivo, a um sujeito comunidade. É quando a microcomunidade 
Casa Redonda habita a casa que se dá a produção de sentido. Essa comunidade é reconstruída a cada 
encontro, não é fixa, porque variam algumas pessoas, são autores-espectadores, colaboradores-criadores, 
ao mesmo tempo. A casa é dispositivo de arte, é objeto (casa) e espaço de encontro, é espaço oficina para 
trabalhar, espaço para expor ideias e objetos, comidas, tinturas medicinais, plantações, tocatas, vídeos, 
experimentações, é casa-laboratório para morar, dormir, comer e demorar.

Durante o intervalo entre encontros, permanecem trabalhos cotidianos e atividades de experimentações. 
Quando outros sentidos emergem motivados pela vinda do grupo, nós, moradores, ficamos prenhes de 
ideias e alimentados de energia para o trabalho diário, que exige cuidados. Como caseiros ou guardiões 
de uma meia Casa Redonda, de uma ruína, ficamos esperando a sonhar com o próximo encontro, quando 
a outra metade da casa67 volta a completá-la em sua intensidade. É um movimento de pulsar, que nos 
encontros se expande e, nos intervalos, se contrai como uma mola, que ganha força para se expandir 
novamente. As pessoas, ao chegarem, nunca encontram a mesma casa que deixaram ao partir e, ao irem 
embora, deixam uma casa diferente da que encontraram ao chegar.

Quando se constrói uma casa ou outro projeto qualquer, com pessoas, em um processo colaborativo, 
dialógico, valorizando o fazer e as relações de interação, a construção é muito mais ampla e complexa, 
muito maior, diferente de quando se contrata uma equipe remunerada. Com tal equipe, acaba o trabalho, 
acaba o contrato e, acaba, de certa forma, o vínculo mais próximo. Quando se constrói com pessoas, de 
forma colaborativa, a construção não acaba quando acaba o trabalho. A construção é afetiva. Existem 
desdobramentos ou continuidade nas colaborações em outros projetos, com a intenção de habitar melhor 
o mundo, ou habitá-lo poeticamente.

Ao habitar a casa, percebemos que ela continua sendo um dispositivo de convívio. Tentamos integrar a 
casa como objeto na paisagem, procurando modelar sua aparência como algo que faz parte do lugar e 
não como algo imposto ao lugar. Mas é a paisagem que passa a fazer parte da casa, entrando pelas janelas 
e portas68 (Figura 50). Antes, a casa/objeto era o elemento que se destacava na paisagem; ao habitá-la, há 
uma inversão do ponto de vista e que se torna potente na condição de ver o entorno a partir da casa, que 
passa a ser um observatório. Ver o campo e os animais emoldurados pelas janelas e portas ou ter a visão 
de cima do telhado verde, com três níveis de altura que se confundem com o relevo, dando continuidade 
a ele (Figura 51), possibilita uma visão do que está mais distante, por ultrapassar os obstáculos próximos, 
alterando a maneira de ver o lugar.

67 Menção à cidade de Sofrônia em Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. CALVINO, Ítalo. Cidades invisíveis. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990.
68 “A acolhida da casa é tão total que o que se vê da janela pertence à casa”. (BACHELARD, 1989, p. 79).
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Figura 50 – Vacas pastando vistas da janela da cozinha da Casa Redonda
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Figura 51 – Ponto de vista onde o telhado verde se confunde com o relevo da paisagem
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5  
ENTRE TERRiTÓRiOS  

ViVENCiANDO O CAMPO

Em minhas vivências próximas à realidade do campo, teço algumas reflexões sobre limites e possibilidades 
enfrentados cotidianamente por quem vive no interior. Analisando a natureza das atividades econômicas, 
sociais e culturais e a história da formação do Rio Grande do Sul desde a sua colonização, é possível 
vislumbrar brechas que me apontam possibilidades para atuar por meio da arte nesse contexto. 
Considero que isso seja possível por meio da arte contemporânea, levando em conta as discussões acerca 
das propostas coletivas, colaborativas e relacionais complexas.

Sabe-se que o pensamento único que privilegia a ótica do capital foi o fator que obrigou muitas pessoas 
do interior a trocar a vida no campo por condições duvidosas na cidade. As que permaneceram no 
campo foram abandonando gradualmente os hábitos e práticas baseados na experiência e na tradição 
cultural, mesmo que proporcionassem maior prazer e satisfação, porque produziam sentido para suas 
vidas. Costumes como cultivar uma horta ou lavouras para plantação de grãos para o consumo familiar 
vêm sendo abandonados há algumas décadas. Na maioria das vezes, prevalece a lógica de que é muito 
mais barato e mais fácil comprar no supermercado, desconsiderando a qualidade dos alimentos e a 
satisfação de consumir aquilo que é plantado e colhido com as próprias mãos.

O afastamento dessas práticas traz, em cascata, uma série de consequências, como o desaparecimento de 
sementes crioulas69 de determinadas culturas, por serem variedades que produzem menor quantidade 
por área e em ciclos mais longos, ocupando a terra por mais tempo. Como é seguida apenas a lógica do 
capital, a qualidade não é um fator considerado, pois diminui o lucro. A chegada das novas tecnologias 
ao meio rural facilitou a realização de algumas atividades, mas, por outro lado, gerou desemprego. 
Conhecimentos ancestrais de construção e cultivo, que são baseados nas experiências de pessoas mais 
velhas e transmitidos durante as atividades cotidianas, vão se extinguindo devido a um aculturamento 
implantado pelo capitalismo mundial integrado, que obriga a comprar e consumir produtos prontos 
e industrializados, distanciando as pessoas das vivências e do trabalho com a terra, bem como da 
valorização de suas práticas.

Nesse sentido, a aquisição de produtos-espetáculo, como aqueles das imagens da televisão, suscita nas 
pessoas que as assistem interesse pelos acontecimentos do mundo, mas as impedem de formar uma 
opinião crítica sobre algo que está muito próximo do seu cotidiano.

69 Sementes crioulas ou tradicionais são originárias da seleção feita pelos próprios agricultores, que, ao longo das 
safras, vão guardando as sementes mais viçosas e mais saudáveis para utilizá-las no próximo plantio. Essas sementes 
vão sendo guardadas por várias gerações, remetendo o agricultor a suas raízes.
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Por outro lado, o homem, devido a sua índole, reage 
ao meio, encontrando novas maneiras de agir em 
situações adversas. Diante da natureza, o que o 
homem com sua cultura faz, nesse interstício, é tentar 
se impor, colocar em prática suas ideias e executar 
seus projetos.

Ao compreender o mundo como um conjunto de 
sistemas circulares, que interagem entre si, é percebida 
uma ruptura ou um distanciamento entre produtor e 
consumidor, mas também é possível perceber que há 
uma relação vital entre esses territórios. Nas cidades 
existem poucos espaços para o cultivo de alimentos, 
pelo menos na forma atual de organização, salvo 
iniciativas de grupos e comunidades que constroem 
hortas em pequenos lugares e ações de pessoas que 
se lançam a cultivar em espaços urbanos vagos ou 
domésticos.

Além disso, é sabido que o solo e o ar estão 
contaminados. Os espaços se tornaram impróprios à 
vida e necessitam ser recuperados para a produção de 
alimento saudável.

O meio rural, por sua vez, com um enorme 
potencial de cultivo e criação de animais, depende 

de consumidores para prover o sustento do produtor agrícola. Mesmo uma pequena propriedade com 
produção diversificada não consegue ser autossustentável, pelos altos custos de produção, impostos, 
insumos e energia.

Da maneira como estão estabelecidas as relações entre as pessoas da cidade e as do campo, sem possuir 
um vínculo direto, os consumidores urbanos ficam à mercê de produtos de baixa qualidade, muitas vezes 
alimentos contaminados com agrotóxicos e com preços que têm variações exorbitantes. Por outro lado, 
os produtores, que já sofrem pela instabilidade climática que afeta a produção, ainda são penalizados por 
falta de uma política agrícola eficiente, que garanta a venda de seus produtos por um valor justo.

Em meio a tantas informações, no intuito de garantir uma boa safra, que permita uma renda para atender 
seus compromissos, o produtor rural não tem alternativas e nem uma orientação técnica adequada e, 
dessa forma, acaba comprando e aplicando produtos químicos nocivos à saúde, que irão parar em sua 
própria mesa e nas mesas dos consumidores de seus alimentos.
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O vínculo de contato mais forte entre produtor e 
consumidor é uma relação que, na maioria das vezes, 
é intermediada pelo capital, aumentando ainda mais 
a distância entre esses territórios. Já existem algumas 
iniciativas que apresentam alternativas para diminuir 
essa separação, como a Comunidade que Sustenta a 
Agricultura (CSA)70, que pode ser uma das opções para 
gerar relações entre esses territórios, aproximando as 
pessoas que produzem e as pessoas que consomem 
os alimentos, tornando tanto os produtores como os 
consumidores responsáveis pela produção, arcando com 
a oscilação produtiva natural da entressafra nas estações 
do ano, assim como possíveis prejuízos ocasionados por 
intempéries que atinjam as lavouras e hortas ou, ainda, 
garantindo preços justos.

Eco-artistas têm desenvolvido trabalhos colaborando 
com a natureza em seus próprios terrenos ou em terrenos 
públicos, distanciados do contexto do sistema da arte. 
Ainda há artistas trabalhando, no espaço público ou em 
comunidades no meio rural, sobre questões do uso e 
regeneração da terra e recuperação de córregos de água 
(LIPPARD, 2014).

Propor ações artísticas no cotidiano, com autoria 
compartilhada, instaurar comunidades experimentais, 
desenvolver práticas sociais, trabalhos dialógicos, 
relacionais e colaborativos são algumas das táticas que 
artistas vêm desenvolvendo desde os anos de 1990 e 
que temos experimentado, trazendo para a paisagem do 
campo, de maneira a buscar alternativas para discutir as 

70  Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) Brasil começou a atuar em 2011, ligando, por meio de redes, 
agricultores a consumidores. O objetivo é estimular a agricultura familiar e desenvolver diversidade na agricultura, 
na qual as fazendas e seus trabalhadores têm garantida uma renda equilibrada, sólida, e são apoiados no processo 
de transição para uma agricultura ecológica.
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necessidades reais de representação71 da época 
atual nesse contexto.

A proposta do processo Casa Redonda é 
trabalhar com uma construção viva, por meio 
do potencial humano, envolvendo culturas 
de diferentes pessoas e saberes singulares, 
pensando a dinâmica da natureza e usando os 
mecanismos naturais como aliados. Saberes que 
viabilizem, por exemplo, utilizar o barro para 
fazer uma escultura, um prato, uma caneca, uma 
panela ou uma casa, onde será possível se abrigar 
e poder cozinhar um peixe recém-pescado 
nas proximidades. Saberes que possibilitem 
transformar em alimento um animal que está 
pastando no campo, ou uma planta que cresce 
espontaneamente à beira da horta (Panc72).

71  “[...] a representação é um conceito que assume 
significados diferenciados conforme o contexto 
ao qual está se referindo. [...] Para cumprir o seu 
papel de resistência, as formas de representação em 
arte que produzem sentido atualmente propõem 
táticas criativas que ativam a participação afetiva, 
solidária e efetiva do público”. (KINCELER, 2016, 
p. 241).
72  Plantas alimentícias não convencionais (Panc). 
KINUPP, Vanderley Ferreira; LORENZI, Harri. 
Plantas alimentícias não convencionais (panc) 
no Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum de 
Estudos da Flora, 2015.

APROXIMANDO SABERES

Uma aproximação de universitários ao contexto 
rural, por meio do processo artístico Casa Redonda, 
tem proporcionado a troca de saberes entre 
culturas distintas, possibilitando reconhecerem-
se mutuamente e a si mesmos, assim como a 
importância desses saberes73.

Tanto em comunidades rurais como urbanas, 
é possível reconhecer que existem diferentes 
realidades e diferentes níveis de realidade, com suas 
lógicas próprias. A reunião dessas singularidades, 
cada uma com seus saberes, que, confrontados, se 
articulam entre si, possibilitam transpor territórios 
especializados. Também existem conhecimentos 
em disciplinas acadêmicas e não acadêmicas que 
tornam o universo do saber tão amplo que nenhum 
ser humano tem a capacidade de uma percepção 
geral do que está acontecendo no mundo (FREITAS; 
MORIN; NICOLESCU, 1994).

Algumas pessoas do campo, com as quais temos 
trabalhado, muitas vezes por não terem uma 
educação formal mais completa, não tem consciência 
de seu conhecimento. Acreditam na mídia, que na 
maioria das vezes valoriza o espetacular e as coisas 
vindas de fora, desprezando culturas locais, e acabam 
impondo uma homogeneização, enfraquecendo 
saberes tradicionais enquanto vetores de coesão 
social e de produção de singularidade.

73 “[...] o parcelamento do mundo em objetos disciplinares 
– e da ciência em territórios particulares – compromete 
a produção do conhecimento e produz esvaziamento de 
sabedoria”. (HISSA, 2011, p. 97).
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Na arte, existe espaço para pensar o desenvolvimento 
de outras formas culturais, sociais e políticas. É 
possível propor formas de cultivo, que não seriam 
admitidas nas ciências agrárias ou na agricultura, por 
esses setores estarem comprometidos com o capital. 
Os artistas têm liberdade de entrar em outras áreas 
sem deixarem de ser artistas (FLETCHER, 2009). No 
campo da arte, se não houver um comprometimento 
mercadológico mais evidente, se abre a possibilidade 
de acontecer um cruzamento de outros campos do 
saber – um diálogo – reunindo áreas que parecem 
estar distantes e que são fundamentais para uma 
compreensão do todo e da inclusão do homem nesse 
todo. Permite fazer parte de um grande sistema e 
ter consciência de que todas as ações repercutem 
diretamente em si próprio74.

Cássio Hissa (2011, p. 100), pertinentemente, 
pergunta: “Não causa incômodo o fato de que 
a ciência se esvaziou de sabedoria – não se 
deixando afetar pelos saberes e afetos do mundo 
– precisamente por (e para) ser conhecimento 
esvaziado de mundo?”.

É possível observar, por meio das vivências 
no campo, que o conhecimento mantido pelas 
pessoas mais velhas, que vivem próximas à terra 

74 “Não faz sentido algum pensar a reinvenção da ciência a 
partir dos valores da própria ciência, que se deixou invadir 
pelo mercado de ideias e que, na contemporaneidade, 
com tantos problemas que se perpetuam no mundo, ainda 
é pensada nos termos em que foi concebida: com uma 
suposta elegância asséptica, antes de tudo; sem brilho 
cultural transformador, antes de mais nada”. (HISSA, 
2011, p. 103).

e observam e consideram os ciclos da natureza, 
está se perdendo75. Portanto, torna-se urgente a 
valorização e o resgate desses conhecimentos 
mais primordiais. Encantar-se com esses saberes, 
que, aliados à tecnologia disponível e a novos 
conhecimentos, se fazem necessários para 
quem quiser produzir mudanças. Pelo viés da 
sustentabilidade radical, produzir mudanças está 
diretamente relacionado a articular saberes para 
cultivar seu próprio alimento, tratar seus resíduos 
e produzir uma energia limpa, necessária para o 
bem viver e para uma melhor qualidade de vida 
em harmonia com o meio ambiente.

Conhecimentos particulares adquiridos ao 
longo dos anos, com a experiência, quando são 
compartilhados se atualizam e se tornam vivos, 
permitem que o retorno recebido contribua para 
o engrandecimento desses saberes e de si próprio. 
O sujeito passa a fazer parte de um todo e sente 
que seu existir é reinventado e faz diferença para 
o outro.

Quanto aos saberes presentes nos encontros na 
Casa Redonda, observamos que os participantes 
formam um grupo heterogêneo. Existe um 
predomínio de pessoas das artes, mas também 
existem pessoas de outras áreas do conhecimento 
acadêmico e não acadêmico, vindas de culturas 
e lugares diversos. Somente por meio do afeto 
foi possível reunir pessoas com uma diversidade 

75 “A ciência moderna legitima as referências da 
produção em massa, do consumo além do limite das 
necessidades, do individualismo, da competição que 
aniquila, da produção ideológica do outro, de variados 
outros, e de exterioridades e inferioridades. Carrega as 
suas aspas, a ciência, porque, moderna, se revela como 
uma palavra coberta de poder que coloniza saberes e o 
próprio ser”. (HISSA, 2008, p. 18).



 209 208

e competência tão amplas como as dos grupos 
presentes nos encontros, uma realidade impossível 
de ser alcançada somente com recursos financeiros.

O cruzamento de percepções de diferentes pessoas 
e o diálogo entre elas possibilitaram um outro olhar 
sobre o lugar e um reconhecer-se nesse espaço e no 
mundo, permitindo a reinvenção do sujeito, se ele 
assim o desejar76.

Acessado por meio de uma sensibilidade que 
demanda um vivenciar mais demorado, mais 
desacelerado, comecei a entender o funcionamento 
do lugar e alguns dos problemas enfrentados pelas 
pessoas que vivem ali, como as consequências 
políticas, sociais e econômicas que são acentuadas 
por processos climáticos no uso e na exploração 
da terra. A percepção amplia-se para um 
reconhecimento do outro e de si dentro desse 
contexto. Guattari e Rolnik (1996, p. 48) chamam 
a atenção para a complexidade da realidade, onde 
todos, incluindo nós mesmos, temos uma parcela de 
responsabilidade a ser reconhecida:

[...] teremos de reconhecer que o inimigo 
não está só nos imperialismos dominantes. 
Ele está também em nossos próprios 
aliados, em nós mesmos, nessa insistente 
reencarnação dos modelos dominantes, 
que encontramos não só nos partidos mais 
queridos ou nos líderes que nos defendem 
da melhor maneira possível, mas também 
em nossas próprias atitudes, nas mais 
diversas ocasiões.

76 “Por sua vez, o diálogo entre disciplinas, saberes e 
práticas do mundo pressupõe o trânsito dos sujeitos do 
conhecimento entre disciplinas, mas, também, entre 
lugares que se põem para além da ciência”. (HISSA, 2011, 
p. 102).

A necessidade de buscar a reinvenção do sujeito, não no 
sentido de retornar a um estado primordial e definido, 
mas no sentido de, a partir de vivências e entendimento 
de si ao confrontar-se com novas experiências, alcançar 
outra compreensão que permita agir de maneira 
diferente e diferenciada da anterior. Como provocando 
um novo amanhecer a partir de um entendimento 
da arte e da vida. Reinventar-se permanentemente, 
caminhando em direção ao que Hissa chama de saberes 
ambientais:

Os saberes ambientais emergiram da reinvenção 
permanente da ciência, da sua transmutação, 
da sua transgressão, também um resultado da 
reinvenção permanente do próprio sujeito do 
conhecimento: uma reinvenção do homem e 
da vida. (HISSA, 2008, p. 61).

A reinvenção do sujeito se faz necessária porque fazemos 
coisas dentro de uma tradição. Algumas coisas ainda 
servem, outras não servem mais, como é dito no filme 
documentário A educação proibida. Não se trata de 
conservar uma tradição que dita regras, mas de cultivar 
uma tradição que valoriza o humano: “não é possível 
educar mantendo o que acredito, educar é uma constante 
mudança”. (LA EDUCACIÓN..., 2012).

Pensando nessa propriedade rural onde são mantidos 
alguns costumes baseados na tradição, mas que de certa 
forma engessam, amordaçam e reprimem processos 
responsáveis e criativos que poderiam dar bons 
resultados, é que a Casa Redonda é instalada, como um 
enclave artístico de inconformidade com o pensamento 
único, que conduz a práticas de monoculturas. 
Afastados da ideia de isolamento, estabelecendo um 
diálogo com as práticas ali desenvolvidas, oferecemos 
resistência às mudanças que estão degradando a 
paisagem tradicional da região.
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O CAPITALISMO COMO LINDEIRO

No começo da história, havia a natureza. Vem o homem, se instala e começa 
a agregar novas coisas. Ele produz o território dessa forma. [...] território é 
a construção da base material sobre a qual a sociedade produz a sua própria 
história. (SANTOS, 2002, p. 70).

Os territórios são constantemente redesenhados, e o que importa é como e para quem estão sendo 
desenhados77. Será para atender as necessidades e interesses das comunidades locais, ou para beneficiar 
grandes empresas que plantam soja, eucalipto e acácia? Empresas desse tipo vêm se instalando nessa 
região há algumas décadas, primeiramente forçando a saída de pequenos proprietários e, atualmente, 
comprando até mesmo propriedades maiores.

Não existe um desenho participativo do território, ele vai sendo imposto às pessoas que vivem no local. 
Essa não é uma prática nova, sempre predominaram os interesses de grandes proprietários em detrimento 
de pequenos. A principal diferença talvez seja que, anteriormente, os grandes proprietários residiam na 
região e, para o bem ou para o mal, existiam trocas, em forma de trabalho ou colaboração entre vizinhos. 
Atualmente, são corporações que operam na região, disponibilizando um número telefônico para se 
comunicar com a comunidade, não empregando mão de obra local e nem se envolvendo com as pessoas 
que ainda vivem ali. Até mesmo os trabalhadores dessas empresas não se relacionam com o lugar. Eu 
pude observar que estão ali somente executando um trabalho com hora marcada, para chegar e para 
sair, e nos momentos de pausa estão conectados a outros lugares e pessoas através de celulares e de redes 
sociais, desconectados do entorno.

A partir disso, foi sendo percebido78, durante a construção do espaço Casa Redonda, que os territórios 
tradicionais estão em transformação, havendo uma desterritorialização pelo capitalismo mundial 
integrado (Figura 52). Sendo assim, o processo artístico implicado diretamente nessas mudanças pelas 
questões de construção e cultivo passa a ser pensado e discutido buscando resgatar territórios perdidos. 
Compreendendo dessa forma, vê-se que a direção dessas mudanças na realidade local traz consequências, 
entre as quais, algumas que são irreversíveis para o homem e o meio ambiente.

77  O coletivo artístico ambiental argentino Ala Plastica, em uma de suas proposições, enuncia duas perguntas que 
são pertinentes citarmos aqui: “¿quién diseña los territorios? ¿Y para quién los diseña?”. Disponível em: <https://
alaplastica.wixsite.com/alaplastica/single-post/2016/11/11/Las-Cuencas-Como-Laboratorios-de-Gobernanza-
Quien-Dise%C3%B1a-los-Territorios-Para-Quien-los-Dise%C3%B1a>. Acesso em: 10 maio 2018.
78  “O espaço construído pelo homem pode aperfeiçoar a sensação e a percepção humana”. (TUAN, 1983, p. 114).
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Interagindo com a desterritorialização que gera abandono, começamos a revisitar as antigas sedes das 
propriedades vizinhas florestadas com eucaliptos (Figura 53). Nesses locais, as casas e pomares foram 
destruídos, possivelmente para evitar a ocupação por andarilhos. As áreas ficam abandonadas por seis 
ou sete anos, às vezes mais, mantendo atividade humana em períodos pontuais de plantio, combate às 
formigas, adubação, poda ou desbaste e colheita.

Figura 52 – Vista da Casa Redonda a partir da propriedade vizinha, durante o corte do mato de eucaliptos, com a paisagem 
degradada e, ao fundo, outra propriedade com plantação de eucaliptos
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Nessas visitas, observamos a existência de mudas de frutíferas e espécies nativas, que germinaram ou 
sobreviveram entre os escombros das casas e troncos caídos dos antigos pomares. Começamos a recolher 
algumas dessas mudas e a replantá-las no entorno da Casa Redonda, no intuito de preservar essas 
linhagens de plantas, algumas delas inseridas pelos antigos proprietários e que estimamos terem mais de 
cem anos, enquanto que outras são muito mais antigas, por tratarem-se de árvores nativas.

Também espalhamos sementes como forma de gerar resistência à ação das empresas que derrubam árvores 
que não são de seu interesse e não fazem parte da mata nativa local protegida por lei. Optamos por duas 
espécies que as empresas combatem: uva-do-japão (Hovenia dulcis) e leucena (Leucaena leucocephala). 
Essas são espécies consideradas invasoras, por produzirem grande quantidade de sementes e terem um 
grande poder de germinação. Também as temos plantadas no entorno da Casa Redonda, como pioneiras, 
para auxiliar a formação de mata nativa.

Figura 53 – Sede de antiga propriedade rural abandonada, em meio ao mato de eucaliptos
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UTOPIA NO HORIZONTE DAS  
HETEROTOPIAS

O professor e crítico de arte José Luis Brea (1996) 
apresentou em seu texto Ornamento e utopia o 
desenho de um mapa para compreender a arte 
dos anos 1980 e 1990, baseando-se e dando 
continuidade à cartografia que Rosalind 
Krauss79 fez das décadas de 1960 e 1970. Brea, 
em seu desenho final, apresenta uma espiral 
aberta e localiza o monumento no centro do 
mapa, e, sobre a espiral, localiza a arte das 
duas décadas a que se refere. Conforme gira, 
a espiral se afasta do centro, onde está situada 
a lógica do monumento como ornamento, e se 
aproxima das práticas sociais em arte, que Brea 
aponta como uma segunda vocação, com um 
impulso crítico utópico que tenta transformar 
a ordem do real.

Como ficção ou como forma de interferir ou 
intensificar a realidade, Casa Redonda propõe-
se a “[...] desenhar os mundos de vida a partir 
de uma racionalidade ética, do diálogo público 
dos interesses, e fazer que esses, em todo caso, 
sejam expressão de mundos de vida possíveis”, 
como afirma Brea (1996, p. 37, tradução nossa) 
sobre as práticas sociais em arte.

79 Rosalind Epstein Krauss, teórica e crítica de 
arte, professora de história da arte moderna e 
contemporânea. Em 1979, fez uma cartografia 
importante para o entendimento da arte dos anos 
de 1960 e 1970, no texto intitulado A escultura no 
campo ampliado. Disponível em: <https://www.
ufrgs.br/arteversa/?p=240>. Acesso em: 11 fev. 2018.

Pensando a arte como ornamento da paisagem ou da 
arquitetura ou, em um polo mais afastado, como utopia 
– um projeto de transformação do real –, pode-se tratar 
Casa Redonda, no meu entendimento, como uma 
tendência que pretende atuar nas brechas da realidade, 
distanciando-se do ornamento e aproximando-se da 
realização de micro-utopias.

Michel Foucault (2009), tratando de outros espaços, 
conforme apontado brevemente na apresentação desse 
trabalho, escreve sobre dois tipos de lugares que têm 
a propriedade de entrarem em relação com todos os 
outros lugares reais, de tal modo que eles suspendem, 
neutralizam ou invertem o conjunto de relações que 
instituem. O primeiro deles é a utopia, um lugar sem 
localização no espaço.

E para que servem as utopias?

O escritor uruguaio Eduardo Galeano (2011) diz que as 
utopias se encontram no horizonte e servem para nos 
fazer caminhar. No momento que avançamos em sua 
direção, elas seguem se deslocando para o horizonte 
e nos fazem continuar caminhando ao seu encontro. 
Para isso, é necessário entender que esse horizonte é 
atrativo, é um “querer” em mim que provoca o meu 
caminhar. As utopias são lugares ideais ou irreais.

O segundo tipo de lugar a que se refere Foucault (2009), 
existente em provavelmente todas as culturas, são espaços 
reais que se relacionam com todos os outros lugares 
reais. Lugares que estão fora de todos os outros lugares, 
porém localizáveis, são como utopias realizadas, a quem 
Foucault, como forma de distinguir das utopias, chamou 
de heterotopias. Entre as utopias e as heterotopias existe 
um tipo de mistura. Foucault (2009, p. 415) dá o exemplo 
do espelho:
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O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu me 
vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da 
superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, uma espécie de sombra que 
me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite me olhar lá 
onde estou ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na 
medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no lugar que ocupo, 
uma espécie de efeito retroativo; é a partir do espelho que me descubro 
ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá longe. A partir desse 
olhar que de qualquer forma se dirige para mim, do fundo desse espaço virtual 
que está do outro lado do espelho, eu retorno a mim e começo a dirigir meus 
olhos para mim mesmo e a me constituir ali onde estou: o espelho funciona 
como uma heterotopia no sentido em que ele torna esse lugar que ocupo, no 
momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo absolutamente real, 
em relação com todo o espaço que o envolve, e absolutamente irreal, já que 
ela é obrigada, para ser percebida, a passar por aquele ponto virtual que está 
lá longe.

E para que servem as heterotopias? Podemos dizer 
que esses lugares heterotópicos servem como uma 
espécie de contestação do espaço em que vivemos. 
Casa Redonda é a utopia realizada.

Inspirado em Foucault, passo a pensar o conceito 
em analogia, e irei nomear Casa Redonda como 
uma heterotopia das relações.

A partir da instauração do processo artístico Casa 
Redonda foi possível estabelecer outras relações 
e outras formas de relação com o lugar, com as 
pessoas do lugar e com pessoas de outros lugares. As 
relações são estabelecidas em outra temporalidade, 
diferente da temporalidade urbana. Algumas coisas 
do lugar, que antes eram tratadas como verdades 
absolutas, agora passam a ser percebidas pelo ponto 
de vista da arte, das interações humanas de maneira 
afetiva, da troca de saberes, da sustentabilidade 

radical, do cultivo ecológico, do cuidado de si80, 
do reúso de materiais, da economia de energia, do 
tratamento de resíduos, do fazer cerâmico, etc., 
gerando, dessa forma, uma espécie de contestação, 
permitindo reolhar o lugar e reconstituí-lo a partir 
dessas percepções. Algo também muito próximo 
à capacidade política de olhar com os olhos do 
outro ou de encontrar um juízo comum em torno 
do que temos feito de nós mesmos e do mundo e 
do que desejamos dele e para ele.

80  “Todos os homens têm o desejo de levar a melhor 
vida, sabem todos que não existe outro órgão da vida 
que não a alma. [...] E, contudo, quem quiser ter uma 
visão penetrante deve ter cuidado com os olhos que 
servem para ver, se quiser ser ágil na corrida deve-se 
tomar cuidado com os pés que servem para correr... 
Ocorre o mesmo com todas as partes do corpo do 
qual cada um deve cuidar segundo suas preferências”. 
(FOUCAULT, 2014b, p. 59).
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No início da construção existia a 
propriedade rural com atividades 
de pecuária, então produziu-se uma 
diferenciação, criando um deslizamento 
naquela realidade ao serem desenvolvidas 
outras atividades, em que foram 
criados outros espaços de pensamento 
e diferentes maneiras de praticar o 
lugar (CERTEAU, 1994). Ao propor o 
projeto Casa Redonda, foi aberta uma 
brecha na paisagem e, quanto mais o 
vivenciávamos, mais significados eram 
criados em torno da casa.

Casa Redonda é instaurada em um 
lugar que me é familiar, ao qual tenho 
um sentimento de pertencimento 
desde a infância, e que me constitui e 
reflete uma identidade. Entrando em 
outros jogos com o exercício de outras 
atividades e relações, que forçam minha 
reconstrução, é que então pude rever 
meus conceitos e preconceitos. Não é 
possível continuar sendo o que eu era a 
partir das novas experiências e relações 
com o outro. Dessa maneira, é possível 
produzir a mim mesmo, me reinventar, 
fazer minha vida ser algo diferenciado 
do que era até então.

Da mesma forma, é possível observar que 
ao edificar, habitar e cultivar o lugar, cada 
pessoa, por meio de suas experiências, 
constrói sentidos para si e para o outro.

DESINVERTENDO A PAISAGEM

Durante o processo de construção, o foco de atenção em meio 
à paisagem era a casa. Ao habitá-la, passa a ser o ponto do 
qual a paisagem é observada. Sobre a paisagem, Milton Santos 
(2002, p. 66) escreve que “a paisagem é o conjunto de formas 
que, em um dado momento, exprimem as heranças que 
representam as sucessivas relações localizadas entre homem e 
natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima”. 
Casa Redonda torna-se um espaço de onde se vê a realidade, 
percebendo, ao mesmo tempo, que se está imerso nela.

Ao habitar esse espaço, e já durante a construção do alicerce, 
senti a necessidade da implantação de uma horta para produção 
de alguns alimentos, que necessitariam de uma estufa para 
serem protegidos das temperaturas extremas e dos ventos 
que assolam o campo. A estrutura escolhida foi uma cúpula 
geodésica de seis metros de diâmetro (Figura 54), por apresentar 
uma boa resistência e também por, naquele momento, estar 
participando das atividades do Coletivo Geodésica Cultural 
Itinerante, experimentando esse tipo de estrutura como espaço 
para atuação do grupo. Simultaneamente se constrói a casa e se 
cultiva a horta (Figura 55).

Ao mesmo tempo que as paredes foram sendo levantadas, 
uma área próxima à construção foi cercada para protegê-la 
do gado, dando início à experimentação de cultivo na forma 
de uma agrofloresta81. Árvores pioneiras foram plantadas 
junto com aipim, milho, abóbora, melancia, melão e girassol, 
criando um microambiente para o plantio de cítricos, videiras, 
pessegueiros, figueiras, cana-de-açúcar, etc., em consórcio com 

81  Agrofloresta, ou sistema agroflorestal, consiste em um sistema 
de cultivo agrícola em consórcio com culturas florestais. O sistema 
abarca desde hortaliças, como extrato mais baixo, até culminar nos 
extratos mais altos, com grandes árvores.
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Figura 54 – Casa Redonda em construção, durante encontro, com estrutura geodésica ao lado

Figura 55 – Vista da horta geodésica
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hortaliças. Das 100 mudas de acácia-negra 
plantadas para fixação de nitrogênio no 
solo, apenas dez árvores vingaram. O milho 
não formou grãos suficientes e o aipim não 
se desenvolveu. Algumas melancias foram 
colhidas e o girassol produziu bem.

Os melões foram comidos por tatus e 
zorrilhos, o que não foi considerado como 
algo negativo, mas no cultivo seguinte 
desenvolvemos um artefato de proteção 
dos frutos, que consiste em tramar tiras 
de bambu sobre o melão, conformando 
uma espécie de gaiola ou cesta emborcada 
(Figura 56).

Meu desejo é que a maioria dos alimentos para o consumo 
na casa, durante os encontros, possam ser produzidos na 
horta e na agrofloresta, por meio de cultivo agroecológico. 
Para isso, fomos buscar orientações com familiares, 
alguns vizinhos e agricultores conhecidos; informações 
de como cultivar uma horta e uma lavoura. Pensamos, 
em um primeiro momento, que seria somente não 
colocar nenhum produto químico que já teríamos um 
alimento saudável, porém, descobrimos que o solo já está 
contaminado por químicos e exaurido de seus nutrientes, 
devido a longos anos de plantio de soja e de pastagens 
artificiais, com uso de adubos químicos e pesticidas.

Figura 56 – Cestas de bambu emborcadas, 
artefato para proteção dos melões
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O que mais nos surpreendeu foi que a utilização de produtos químicos já está incorporada à cultura local, 
como consequência da Revolução Verde82. Alguns agricultores da região, mesmo tendo conhecimentos 
antigos ou ainda que tenham tido problemas com intoxicação, seguem fazendo uso desses produtos, como 
se não fosse possível cultivar sem a aplicação de fertilizantes, inseticidas e outros químicos sintéticos.

Investigando um pouco mais, compreendemos que o uso de químicos na agricultura foi empregado 
como uma estratégia muito bem planejada na implantação da Revolução Verde, que prometia o aumento 
da produção agrícola. Mas, na verdade, foi uma saída para a crise da indústria química norte-americana. 
Durante o governo Kennedy, no início da década de 1960, passou a ser vendido um pacote para 
agricultura que incluía sementes modificadas, adubos químicos e mecanização da lavoura, atrelado ao 
financiamento bancário da agricultura, com o objetivo de acabar com a fome no mundo.

AH! ENTÃO fiNALMENTE O GOVERNO OfERECE UMA POLíTiCA AGRíCOLA PARA BENEfiCiAR OS PRODUTORES RURAiS, 
qUE TEM COMO MiSSÃO fORNECER ALiMENTOS PARA A HUMANiDADE, E qUE SEMPRE fORAM PENALizADOS POR 
fALTA DE APOiO E RECURSOS PARA O CULTiVO, ASSiM COMO GARANTiAS DE UM PREÇO jUSTO NA HORA DE VENDER?  
NÃO fOi BEM iSSO qUE ACONTECEU!

Esse sistema, estrategicamente implantado em vários países, inclusive no Brasil, foi assimilado culturalmente 
até mesmo pelas pessoas mais simples, levando-as a praticar uma agricultura que beneficia mais os 
fabricantes de insumos, de máquinas agrícolas e bancos financiadores do que os próprios agricultores.

Foi ao habitar o lugar que entramos em contato mais direto com a realidade local; grosso modo, podemos dizer 
que percebíamos aspectos mais visíveis, enquanto algumas questões mais sutis não eram compreendidas. 
Passamos a perceber que o pensamento está invertido, tudo está ao contrário. O alimento contém veneno, 
o solo não possui nutrientes e as dificuldades na produção rural não são somente climáticas e econômicas. 
Alguém inverteu tudo, a maneira de pensar está do avesso. Precisamos desinverter a agricultura. Para 
compreendermos melhor, fomos averiguar o que dizem os agricultores orgânicos, agroecológicos, 
agroflorestais, a agricultura biodinâmica, a agricultura sintrópica, a agricultura selvagem e tantos outros 
pensamentos que já estão atuando em favor da vida, do homem e do planeta. Nesse percurso, também 
conhecemos agricultores que usam técnicas antigas, associadas a conhecimentos de cultivo orgânico e 
ecológico, difundidos por uma rede de pessoas que desejam reverter a realidade da alimentação.

Caminhando nessa direção, continuamos a questionar: como cultivar uma boa lavoura de milho? De 
que maneira chegamos à necessidade de usar tantos produtos químicos? Qual a lógica da agricultura 
praticada hoje? De onde saiu a ideia de colocar veneno na comida? Com tanta tecnologia disponível, 
como chegamos ao ponto de não termos alimentos saudáveis em nossas mesas?

82 A expressão Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas, 
que prometia um aumento na produção agrícola a partir da década de 1950 nos Estados Unidos e na Europa e, 
nas décadas seguintes, em outros países. Esse suposto aumento na produção é contestado por especialistas da 
agricultura orgânica, como Masanobu Fokuoka, Ana Maria Primavesi e Sebastião Pinheiro.
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Durante os encontros, em conversas com alguns 
colaboradores, principalmente com o casal Claudio 
e Nilda, que eram produtores agroecológicos e 
militantes da boa alimentação, descobrimos mais sobre 
a agricultura praticada pela maioria dos agricultores 
nos dias atuais. A partir daí, passamos a pesquisar e 
conhecer bibliografias83 que abordam os problemas 
causados por esse tipo de prática e apontam algumas 
alternativas para sua solução.

Através dessas leituras, tivemos conhecimento de que 
grande parte da tecnologia moderna tem origem bélica 
e que, na agricultura, não é diferente. Um exemplo são 
os tratores usados no trabalho das lavouras, oriundos de 
carros de guerra modificados. Uma autora pesquisada 
foi Rachel Carson, bióloga da Marinha norte-americana, 
que escreve em seu livro Primavera silenciosa (2010) 
sobre os agrotóxicos que têm origem nas armas químicas 
da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A partir de observações e do acompanhamento dos 
processos de trabalho de preparação da terra em lavouras 
vizinhas, podemos descrever resumidamente as técnicas 
da agricultura praticada nos dias de hoje nessa região. A 
terra, após ser lavrada, fica descoberta, e, para se proteger, 
por meio de uma reação natural, faz crescer espécies 
pioneiras, que a cobrem por estar nua. Essas espécies são 
tratadas como ervas daninhas ou plantas invasoras, as quais 
são combatidas pelo agricultor com herbicidas. Segundo a 
engenheira agrônoma e pesquisadora austríaca residente 
no Brasil Ana Maria Primavesi (2016b), essas plantas 
espontâneas também agem como “plantas mensageiras”, 
indicando determinada característica ou deficiência do 
solo, que pode ser de um elemento químico específico. 
Podemos citar como exemplo a guanxuma (Sida 
rhombifolia L.), que é indicativa de solos compactados. Já 
a carqueja (Baccharis trimera) é um indicador de solos 
que retêm água estagnada na estação chuvosa e também 

83 Henzel (2003), Fukuoka (2008), Primavesi (1964), Nagai e 
Kishimoto (2008), Seó [19__].

indica solos pobres em molibdênio. Ao colocar 
o herbicida, o agricultor envenena o solo e 
elimina as plantas, ignorando o aviso que por 
elas é dado, e a deficiência do solo permanece.

Outro processo que começou a ser usado mais 
recentemente na região é o plantio direto, que 
dispensa a etapa de arar a terra após a primeira 
safra, possibilitando que a mesma não fique 
descoberta. Nesse caso, o herbicida é aplicado 
e o plantio é realizado sobre a palha seca.

No processo usual da lavoura química, 
após o uso de herbicidas a terra volta a ficar 
descoberta, e a ação das chuvas e dos ventos 
faz com que o solo seja lavado – processo de 
lixiviação –, deixando a terra sem nutrientes. 
O agricultor coloca então o adubo químico 
para fertilizar o solo. Com a aplicação dos 
fertilizantes químicos a base de nitrogênio 
(N), fósforo (P) e potássio (K) – que formam 
a sigla NPK –, as plantas crescem com 
aparente vigor, mas desequilibradas por falta 
dos micronutrientes e, por essa razão, são 
atacadas por insetos e fungos. Para efetuar 
o controle dessas chamadas “pragas”, são 
aplicados mais produtos químicos, que 
matam inclusive insetos que são benéficos 
à própria cultura, como as abelhas, que 
polinizam as flores. Como consequência, os 
alimentos, o ambiente, os animais, o agricultor 
e os consumidores são contaminados pelos 
produtos químicos utilizados.

O que não sabíamos e que talvez algumas 
pessoas ainda não saibam é como surgiu essa 
ideia de usar veneno na agricultura. Foram 
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os países aliados84 que desenvolveram dois projetos para 
terminar com a guerra – a bomba atômica e os produtos 
químicos para acabar com a comida do adversário. A 
bomba atômica ficou pronta antes e deu fim à guerra. 
Os produtos químicos, que passaram a ser chamados 
“defensivos agrícolas”, ficaram estocados e o destino 
encontrado foi direcioná-los para uso na agricultura, 
incorporando-os à prática agrícola.

Se olharmos com mais distância para a Revolução Verde, 
vamos perceber que realmente o homem está travando 
uma batalha contra a terra, contra a natureza e, por que 
não admitir, contra si mesmo85.

A Revolução Verde foi apresentada com o pretexto de 
acabar com a fome no mundo, tendo como objetivo uma 
produção muito maior de alimentos, sendo que tinha, 
na realidade, e principalmente, uma intenção mercantil. 
Uma política agrícola internacional configurou um 
mercado para os produtos químicos, os quais haviam sido 
desenvolvidos para a guerra, e os bancos financiaram um 
pacote que incluem sementes, defensivos, fertilizantes e 
máquinas agrícolas. Dessa forma, o agricultor, para ter 
acesso ao crédito agrícola, é obrigado a se submeter às 
regras bancárias e adquirir o pacote completo.

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, em um 
momento de crescimento da economia brasileira a partir 
de financiamento internacional para a agricultura, com 
muito trabalho e contenção de gastos meus pais puderam 
ampliar a área de terras para além das já herdadas, 

84 Os aliados na Segunda Guerra Mundial foram União 
Soviética, Estados Unidos, Império Britânico, China, França e 
Polônia, que lutaram contra Alemanha, Itália e Japão.
85 “O que fere a terra fere também os filhos da terra. O homem 
não tece a teia da vida; é antes um de seus fios. O que quer 
que faça a essa teia, faz a si próprio”. Frase extraída da Carta 
do Cacique Seattle (1855) dirigida ao presidente dos EUA. 
Disponível em: <http://www.culturabrasil.pro.br/seattle_
cartadoindio.htm>. Acesso em: 24 ago. 2016.

configurando a propriedade que existe hoje. 
A partir de 1973, com a crise do petróleo, a 
inflação brasileira passou a ser crescente, o 
que acabou por desencadear um processo 
econômico que levaria muitos agricultores, 
nos anos seguintes, a perderem suas terras 
para os bancos, por conta de dívidas e de 
empréstimos agrícolas não pagos.

Alguns produtores utilizavam parte do 
financiamento do custeio agrícola para 
comprar terras, porque os financiamentos 
para compra de imóveis rurais inexistiam 
ou tinham juros muito elevados. Ao 
fazer o contrato com o banco já lhes era 
informado o valor e o dia do pagamento. 
Quando os empréstimos passaram a ter 
correção monetária, por consequência do 
aumento da inflação, somente no momento 
do pagamento do empréstimo é que se 
poderia saber qual o valor a pagar. A partir 
daí, alguns proprietários recusaram-se a 
seguir efetuando novos financiamentos 
bancários. Foi essa a tática que garantiu 
à minha família e a outros produtores 
manterem suas áreas e, consequentemente, 
permanecerem no campo.

Podemos perceber que o produtor rural é 
vítima de uma estratégia desenvolvida por 
empresas e governos que visam ao lucro sem 
escrúpulos. Para ter acesso ao crédito agrícola, 
os produtores são obrigados a adquirir 
sementes e insumos e ainda contam com a 
assistência técnica de órgãos do governo, 
que pesquisam e orientam a quantidade de 
veneno a ser aplicada à lavoura.

Agricultores são enganados por grandes 
corporações da indústria química e por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B4nia
http://www.culturabrasil.pro.br/seattle_cartadoindio.htm
http://www.culturabrasil.pro.br/seattle_cartadoindio.htm
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empresas financiadoras, algumas vezes do próprio 
governo, que os forçam a adquirir produtos que não 
desejam, mas são obrigados para poderem ter acesso 
ao crédito agrícola e financiamento de suas lavouras, 
gerando, assim, endividamento. Pude acompanhar 
algumas dessas situações ao longo dos últimos 40 anos, 
por meio de vizinhos que perderam suas propriedades 
para instituições bancárias em troca do saldo de suas 
dívidas.

Poucos foram os proprietários com lucidez suficiente 
para encontrar alternativas e não contrair empréstimos 
bancários, com juros e correções abusivas, e que tiveram 
criatividade para desenvolver suas atividades sem o uso 
de financiamentos.

Outra questão relevante na agricultura são os fertilizantes 
ou adubos químicos. Para compreendermos melhor, 
temos que retroceder ao século XIX, às descobertas do 
químico Justus von Liebig. Com sua análise e interpretação 
equivocadas, concluiu que as plantas precisavam apenas 
dos macronutrientes NPK (HENSEL, 2003). Essa é 
a fórmula dos adubos químicos usados até hoje, que 
fornecem, no máximo, sete ou oito nutrientes para que 
as plantas fiquem verdes e vigorosas, porém, carentes de 
micronutrientes. Essa desnutrição causa desequilíbrio 
nas plantas, deixando-as suscetíveis ao ataque dos 
insetos. Por se tratar de elementos muito potentes, as 
plantas necessitam apenas de pequenas quantidades 
desses micronutrientes, que representam somente 3% da 
sua composição (HENSEL, 2003), porém desempenham 
papel extremamente importante na sua nutrição e, por 
consequência, na nutrição animal e humana.

O pesquisador Julius Hensel, em seu livro Pães 
de pedra86, publicado na Alemanha em 1898, 
traduzido no Brasil por Pinheiro, Landgraf e 
Rivera em 2003, adverte a comunidade e Liebig 
sobre o erro que estava sendo cometido no uso 
do NPK como única necessidade nutricional 
das plantas. Esse livro foi perseguido e proibido 
na época, enquanto as pesquisas de Liebig 
eram financiadas pela indústria química. Os 
resultados disso podem ser acompanhados 
ainda hoje, por meio de discussões mais abertas 
sobre agricultura orgânica versus agronegócios87.

Primavesi (2016b) chama a atenção para o 
agravante no uso de NPK no solo do Brasil e 
de outros países de solos quentes (tropicais). 
Esses solos são diferentes dos encontrados 
na Europa e Estados Unidos – solos frios 
(temperados) – em que os adubos têm um 
efeito diferenciado do que em solos tropicais. 
Aqui, a matéria orgânica se decompõe com 
maior velocidade do que em solo temperado. 
Nos países de solo tropical, o agricultor coloca 
o NPK em solos pobres em matéria orgânica, 
enquanto nos países de solos frios o NPK é 
colocado em solos ricos em matéria orgânica, 
86  Em 2014, a Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da 
Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 
4781/12, que regulamenta como insumo agrícola o 
pó de rocha para remineralização do solo.
87  Agronegócio é toda a relação comercial e 
industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola 
ou pecuária. No Brasil, o termo é usado para se 
referir às grandes propriedades com monocultoras 
modernas, que empregam tecnologia avançada 
e pouca mão de obra, com produção voltada 
principalmente para o mercado externo ou para as 
agroindústrias, e com única finalidade o lucro.
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ajudando a compor esses solos que possuem 
outros micronutrientes oriundos dessa matéria.

Hoje estamos vivendo em uma época em que, 
além do uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas 
e fertilizantes químicos, também há a utilização 
de hormônios e de sementes transgênicas, vindo 
a caracterizar o que Vandana Shiva (2014), 
chama de segunda Revolução Verde.

Tradicionalmente, os agricultores e pecuaristas 
praticavam o melhoramento genético, que é a seleção 
de boas sementes e bons animais reprodutores, 
os quais eram reservados e mantidos para serem 
usados na próxima safra. Melhoramento genético é 
diferente de transgenia, onde um novo produto ou 
uma nova semente é criada em laboratório e nela 
são acrescentados genes inseticidas, que matam os 
insetos ao se alimentarem dessa planta. Entretanto, 
na prática, os agricultores têm constatado que as 
plantas não são completamente resistentes aos 
insetos como diz a propaganda, o que os leva a usar 
mais inseticidas.

Do mesmo modo, temos as sementes desenvolvidas 
pela empresa norte-americana Monsanto, que, 
recentemente, em 2017, fez uma fusão com a 
empresa alemã Bayer, responsável por 80% da 
produção de sementes usadas no mundo. Essas 
sementes geram plantas resistentes ao herbicida 
Roundup88, produzido pela Monsanto, que está 
no mercado desde os anos 1970. Essas sementes 
são eficientes, do ponto de vista da quantidade 
produtiva, somente se forem usadas juntamente 
com o kit de fertilizantes financiado pelos bancos.

88 Roundup é o nome comercial do herbicida 
produzido pela Monsanto, cujo princípio ativo é o 
glifosato. Em algumas cidades da Argentina o seu uso 
já foi proibido.

Ainda podemos mencionar que essas plantas 
geneticamente modificadas têm a capacidade de 
cruzar com plantas tradicionais. Se isso acontecer, 
as empresas que detêm os royalties podem 
responsabilizar criminalmente os agricultores por 
roubo. E o mais grave é que alguns estudos têm 
apontado que o consumo desses cereais e seus 
derivados traz problemas para a saúde, desde a falta 
de nutrição para animais e seres humanos até a causa 
de algumas doenças, como o câncer.

Como outra consequência, temos dificuldade em 
encontrar sementes não modificadas de milho e 
verduras. Estamos vislumbrando, como alternativa, 
intensificar o cultivo de plantas alimentícias não 
convencionais (Panc) e o plantio de árvores e 
frutíferas nativas da região.

Ao contrário da primeira Revolução Verde, que tinha 
o objetivo de matar a fome no mundo, a segunda 
Revolução Verde está comprometida com o aumento 
do excedente para exportação de grãos para alimento, 
principalmente animal, da América do Norte, Ásia e 
Europa.

Diante do exposto, nos perguntamos: será possível, 
por meio das frestas da Casa Redonda, vislumbrar no 
horizonte micro-utopias que possibilitem desinverter 
a agricultura praticada hoje?
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INFESTADO DE CONTRADIÇÕES  
CUIDANDO DA TERRA,  
DE SI E DO OUTRO

Nos deparamos com um dilema em relação ao uso de 
venenos, tanto na casa como na horta.

Em casa, tivemos duas infestações, uma de pulgas 
e outra de ratos. Com a infestação de pulgas, 
decidimos pulverizar o chá da erva-de-santa-maria 
(Chenopodium ambrosioides), pois a colocação 
de veneno nos pareceu imprópria. No entanto, a 
infestação continuou. A saída encontrada para não 
usar venenos foi queimá-las com o uso de maçarico, 
com uma chama forte em deslocamento rápido, para 
que o piso de pínus não entrasse em combustão. 
Funcionou parcialmente, pois as mesmas se alojavam 
nas frestas entre as tábuas, e as que estavam mais 
escondidas não morriam, se reproduzindo e voltando, 
assim, a infestação. O processo do maçarico foi então 
utilizado novamente e, na sequência, aplicado óleo 
diesel com um pulverizador. A aplicação foi feita 
quatro vezes, a cada sete dias, interrompendo assim 
o ciclo de reprodução. O óleo diesel, além de matar 
as pulgas, beneficiou as tábuas do piso, protegendo-as 
contra umidade e ataque de cupins, porém deixando 
um cheiro forte e desagradável por alguns dias.

Em outro momento vieram os ratos. Foi em um 
período de seca, e acredito que tenha diminuído a 
comida no campo, fazendo com que eles invadissem 
a casa. Eram ratos pequenos e grandes. Fizemos 
algumas armadilhas, ratoeiras e iscas. As armadilhas 
funcionaram uma única vez, pegando um rato em 
cada uma. Mas não foram eficientes na sequência – 
acho que os ratos aprendem a evitar armadilhas.

Então me veio a lembrança de que, como isca 
para ratos, minha avó utilizava arroz cozido 
misturado ao cimento. Decidimos fazer a isca, 
mas a usamos com gesso. Sua vantagem é que 
não se usa veneno e o rato morre desidratado. 
Se ele morrer e ficar dentro de casa, não cheira 
mal. Funcionou por um tempo, quando vários 
morreram, mas, assim como aconteceu com as 
armadilhas, aprenderam também a evitar as 
iscas. Diante disso, não vimos outra saída a não 
ser utilizar iscas envenenadas, compradas no 
comércio, o que funcionou, fazendo com que os 
ratos desaparecessem de dentro da casa.

Na horta, no pomar e na agrofloresta, foram as 
formigas que apareceram. Ao vermos as plantas 
comidas, surgiu um duplo sentimento, por um 
lado a decepção em ver as plantas fragilizadas e, 
por outro, a compreensão sobre a importância das 
formigas no ciclo natural. O uso de formicidas 
vai contra aquilo que se acredita, o que nos levou 
a buscar outras soluções, até mesmo porque 
o formicida não funcionou como o desejado – 
pois acabamos utilizando-o em um momento 
extremo, procurando uma solução imediata. 

Partimos para pesquisas e conversas com amigos 
sobre como poderíamos afastar as formigas e 
foram encontradas várias alternativas. Uma delas é 
a folha de mamona (Ricinus communis) cortada e 
misturada a outras folhas que elas estejam cortando 
e carregando; outra é o uso de laranja mofada, 
colocada dentro do formigueiro. Esses dois métodos 
são usados para inibir o crescimento do mofo que 
se desenvolve dentro do formigueiro e que é a 
fonte de sua alimentação. A homeopatia também 
fez parte das pesquisas e se mostrou eficiente, pois 
não mata as formigas, mas as faz trocar de lugar. O 
único senão é que é preciso localizar novamente o 
formigueiro e repetir o processo.
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Reintroduzimos em nossa área o chinchilho, 
planta anual da família das Asteraceae, pois seu 
plantio junto a hortas e lavouras as protege contra 
o ataque de nematoides89 por meio dos princípios 
ativos liberados por sua raiz e também afugenta 
insetos. Sendo de ocorrência espontânea, a planta é 
considerada pelos agricultores convencionais como 
invasora. Essa planta foi eliminada das lavouras pelo 
uso continuado de herbicidas.

Contra formigas nada é totalmente eficaz, a não ser 
formicidas muito fortes que não temos a intenção 
de usar. Então, procuramos nos informar por que 
algumas plantas são atacadas por formigas e outras 
não. Segundo Primavesi (2016a), elas cortam as 
plantas que ainda não formaram a proteína e, para 
que isso ocorra, necessitam de micronutrientes. 
Logo, se sua nutrição estiver equilibrada, não serão 
atacadas pelas formigas.

Não usando veneno a terra ficará mais viva, se 
equilibrará e produzirá plantas mais fortes e 
resistentes. Assim sendo, ao manusear a terra durante 
os processos de cultivo, ficamos alegres e festejamos 
sempre ao encontrarmos minhocas, pois é um indício 
de que a terra está viva e dá sinais de melhora.

89 Os nematoides são vermes que parasitam as plantas, 
causando prejuízos a elas.

Ao perceber a melhora da terra, nosso impulso 
foi plantar várias sementes e mudas, que foram 
ganhadas e compradas. No entanto, logo 
descobrimos que, além de fazer um bom berço90 
para o plantio, era necessário o cuidado contínuo 
com as plantas. Esse cuidado, que provoca cansaço 
e dores no corpo, nos levou a entender que, para 
cuidarmos do outro – animal, planta ou a própria 
terra – temos que aprender primeiro sobre o 
cuidado de nós mesmos, “o cuidado de si”, não 
só de nosso corpo, mas também de nossa alma91, 
para, assim, podermos ter lucidez em nossas ações. 
Sobre o cuidado de si, Foucault (2014b, p. 61) diz: 
“É na medida em que é livre e racional – e livre de 
ser racional – que o homem é, na natureza, o ser 
que foi encarregado do cuidado de si próprio”.

O cuidado com nós mesmos refere-se, além 
de outras coisas, a procurar uma alimentação 
mais saudável, cultivando o que for possível 
para substituir os alimentos industrializados, 
como também reservar tempo para o cuidado 
físico e espiritual. Caminhadas no campo e 
no mato, observação de pássaros, práticas de 
ioga e meditação são alguns dos hábitos que 
introduzimos no nosso cotidiano e que também 
estão presentes durante os encontros. A partir 
deles, pode-se refletir sobre os modos de vida na 
esfera pública, no mundo comum a todos.

90 Passamos a utilizar o termo berço baseados em 
Hiroshi Seó, pois muitas pessoas chamam de cova o 
que nos remete aos mortos.
91 “A alma é o segredo do negócio”. Verso da música 
Balada do asfalto, de autoria de Zeca Baleiro. Disponível 
em: <https://www.letras.mus.br/zeca-baleiro/268774>. 
Acesso em: 17 jun. 2016.
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TESTANDO SABERES

A partir de informações obtidas por meio de amigos e 
conhecidos e de bibliografias consultadas, passamos a 
fazer testes com adubações variadas em nossos cultivos. 
Uma das opções de adubo orgânico foi o esterco de gado 
e de ovelha, retirado da mangueira após o manejo dos 
animais, compostado em pilhas intercaladas com palha 
proveniente das roçadas praticadas na propriedade. 
Além desse composto, é aproveitado também o resíduo 
orgânico da cozinha, processado com minhocas, do qual 
também se obtém o biochorume, líquido que é aplicado 
nas plantas após a diluição de uma parte para dez de 
água.

Outro teste realizado por nós foi com o fertilizante 
natural bokashi, que é um composto fermentado 
originário do Japão. Foi introduzido no Brasil nos anos 
1980 e pode ser preparado pelo próprio agricultor em 
sua propriedade. Tem a torta de mamona92, responsável 
pelo nitrogênio, como principal ingrediente de sua 
formulação. Utiliza matérias orgânicas que passam por 
um processo de fermentação provocada por micro-
organismos eficientes (EM), que podem ser capturados 
na mata nativa93.

92  Torta de mamona- é o que resta das sementes dessa planta, 
após passar pelo processo de extração do óleo de mamona. É o 
ingrediente do bokashi, que não é produzido no Sul do Brasil, 
onerando esse tipo de preparo.
93  Captura-se os EM colocando-se em torno de meio quilo 
de arroz branco cozido, sem sal, durante 15 dias, em meio 
à serapilheira da mata. Serapilheira é a camada de folhas e 
galhos que forma uma cama embaixo das árvores. Os EM são 
os mofos de cor clara que irão aparecer no arroz, que devem 
ser separados e colocados em água com melaço ou açúcar 
mascavo, para depois ser usado em diversas receitas de adubos 
naturais, como o bokashi.

Também por meio de pesquisas94 conhecemos 
o extrato pirolenhoso95, ou vinagre de madeira, 
conhecimento originário do Japão do século 
XVII. Extraído por meio da condensação da 
fumaça na produção de carvão, é utilizado 
como condicionador do solo, bioestimulante 
vegetal, indutor de enraizamento e repelente 
de insetos. Deve ser diluído em água ou, ainda, 
pode ser acrescentado a vísceras de peixe, 
e, após três meses em infusão, novamente 
diluído e aplicado por pulverização foliar, 
tornando as plantas mais resistentes, entre 
outras coisas, à geada e à seca.

O extrato pirolenhoso se mostrou eficiente, 
mas passamos por uma experiência em que 
erramos a diluição, o que resultou na morte 
de algumas mudas de cítricos. Quando usado 
puro, tem o poder de matar a vegetação.

Decidimos, então, a partir do que vimos 
nas pesquisas, construir um pequeno forno 
(Figura 57) para fazer carvão e extrair 
o vinagre de madeira, que se mostrou 
eficiente. Após a primeira queima, tivemos 
conhecimento de uma pesquisa da Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural 

94  Nagai e Kishimoto (2008).
95  Para obtenção do extrato pirolenhoso, 
construímos um pequeno forno a partir de um 
tonel de 200 litros, em que é colocada a madeira 
para ser queimada. A fumaça sai pela chaminé, 
onde é resfriada para realizar a condensação. 
Da parte líquida recolhida são extraídos óleos 
vegetais, alcatrão e o extrato pirolenhoso, que 
devem ser separados antes da aplicação.
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(Emater) da cidade de Montenegro (RS)96 junto a produtores de carvão daquela região, difundindo e 
incentivando a extração do extrato pirolenhoso com o objetivo principal de reduzir a emissão de gases 
na atividade carvoeira. O extrato pirolenhoso é comercializado a valores bem reduzidos, os quais não 
justificaram a necessidade do uso do forno que construímos.

96  Montenegro é um município do Rio Grande do Sul pertencente à Região Metropolitana de Porto Alegre, distante 
260 quilômetros da Casa Redonda. Aproveitamos os deslocamentos para Florianópolis, durante o curso de doutorado, 
para realizarmos essas pesquisas e visitas a outros lugares que desenvolviam atividades de nosso interesse.

Figura 57 – Construção do forno de carvão para extração do vinagre de madeira (extrato pirolenhoso)
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De nossas visitas a carvoarias trouxemos 
pó de carvão para ser utilizado na horta. 
É um subproduto sem valor comercial, 
que, ao ser colocado na terra, tem o 
objetivo de aumentar os teores de matéria 
orgânica, promover o aumento de micro-
organismos benéficos ao crescimento 
vegetal e conservar a umidade do solo, 
entre outras características agronomi- 
camente desejáveis.

Também testamos um adubo foliar, feito com plantas espontâneas e vigorosas que nascem em torno 
da horta. A preparação consiste em picar as plantas e colocá-las dentro de um saco permeável, que é 
suspenso dentro de uma solução de água, farelo de arroz, melaço e micro-organismos eficientes (EM). 
A solução é revolvida algumas vezes, durante três dias, e depois pulverizada nas hortaliças e árvores 
frutíferas.

Outro adubo orgânico para tomateiros que testamos foi feito com 30 quilos de esterco bovino (Figura 
58) e cinco quilos de esterco de galinha, diluídos em 100 litros de água, mexido diariamente durante 30 
dias. Ao final desse período, foi diluído na proporção de uma parte para três de água e aplicado na base 
dos tomateiros. Proporcionou bons resultados.

Essas foram algumas alternativas encontradas para fertilizar nossa horta e, embora sejam trabalhosas, são 
viáveis para pequenas áreas. Contudo, ainda estamos buscando soluções para áreas maiores, como a do 
contexto no qual estamos inseridos.

Com essa finalidade, outro projeto que está em andamento é a construção de um biodigestor para o 
processamento do esterco fresco do curral, que, além de biofertilizante, fornecerá biogás97, que poderá 
ser utilizado, entre outras coisas, como combustível do forno cerâmico.

97 Biogás é o combustível (metano) gerado pela fermentação anaeróbica de matéria orgânica de origem animal 
(esterco). Pode ser usado como gás de cozinha ou para alimentar motores e geradores de energia elétrica.

Figura 58 – Esterco bovino no meio do pasto 
com intervenção de balão, durante oficina de 
história em quadrinhos
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BERÇO DE PALHA

Dando continuidade às experimentações, estudamos 
algumas práticas propostas por Ernest Götsch98. 
Agricultor e pesquisador suíço radicado no Sul da 
Bahia, ele vem realizando a recuperação de terras 
degradadas sem a utilização de insumos químicos, 
método por ele chamado de agricultura sintrópica. 
Baseado na observação das florestas, desenvolve 
manejo e consórcio de plantas companheiras99, que 
vão desde hortaliças até árvores de grande porte. A 
agrofloresta é organizada em extratos de sucessão – 
conforme as pequenas plantas crescem, vão dando 
lugar a arbustos e esses, a árvores.

Com esse sistema, temos observado que as plantas 
têm um melhor desenvolvimento. O sistema utiliza 
palha e madeira como cobertura do solo, que, ao se 
decompor, fornece nutrientes às plantas, guardando 
maior umidade e dando proteção contra os ventos 
que ressecam o solo.

O uso de palha como cobertura do solo já havia 
sido utilizado pelo agricultor japonês Masanobu 
Fukuoka, o que é explicado em seu livro A Revolução 
de uma palha (2008), lançado em 1975, no método 
que nomeou agricultura selvagem. O método é 
baseado na não ação, uma agricultura que pode ser 
dita como aquela que não fica inventando trabalho 
desnecessário, como a preparação de compostos 
e outros processos complexos, como os que são 
98 Agricultura Sintrópica de Ernest Götsch. Disponível em: 
<http://www.agendagotsch.com>. Acesso em: 15 dez. 2017.
99 São plantas pertencentes a espécies ou famílias que se 
ajudam e se complementam mutuamente, não apenas na 
ocupação do espaço e utilização de água, luz e nutrientes, 
mas também por meio de interações bioquímicas 
chamadas de efeitos alelopáticos.

usados na agricultura orgânica e biodinâmica, pois 
o trabalho no campo já é bastante árduo por si só. 
Fukuoka plantava sem produtos químicos, arroz 
no verão e outros cereais no inverno, hortaliças 
e frutíferas à beira da lavoura, e sua terra, a cada 
safra, ficava melhor, usando como fertilizante a 
palha da cultura anterior e um pouco de esterco 
de aves para ajudar na decomposição.

Suas safras se equivaliam à produção da lavoura 
tradicional e da lavoura química, que começou a 
ser praticada no Japão depois da Segunda Guerra 
Mundial. Fukuoka viveu a vida baseada em 
um sistema primitivo e severo e propunha essa 
disciplina a si com o mesmo rigor que aos seus 
estagiários. Após um dia de trabalho, ao chegar 
em casa, tinham que tratar os animais, cortar 
lenha e carregar água de balde da fonte para o uso 
em casa, que era iluminada por velas e candeeiros.

Comparando nossas experimentações, mesmo que 
incipientes nos sistemas usados tanto por Götsch 
como por Fukuoka, observamos que, ao aguar as 
plantas diariamente ou aplicar preparados como 
adubos ou inseticidas naturais, esses paliativos deixam 
as plantas mais vulneráveis e suscetíveis a intempéries 
e até mesmo a pragas. Se estendermos essa reflexão 
aos hábitos das pessoas, podemos concluir que 
determinadas mordomias e comodidades podem 
deixá-las em uma zona de conforto, tornando-as 
mais fracas, menos rústicas e mais suscetíveis às 
adversidades do trabalho no campo.

E então nos perguntamos se os métodos e 
disciplinas adotadas por Fukuoka eram eficientes 
para fortalecer sua agricultura e para preparar seu 
corpo e temperar sua alma, assim como de seus 
aprendizes, para desenvolver o trabalho duro na 
prática de uma agricultura selvagem.
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A SECA

Durante quatro anos consecutivos, nossas plantações 
deram bons resultados. Algo incomum, inclusive, 
aconteceu – um dos pés da abóbora rajada de pescoço não 
morreu durante o inverno de 2016, dando continuidade 
à sua produção no verão seguinte. Ficamos admirados 
com a quantidade e o tamanho das frutas e felizes com 
os doces em calda, chimias100, quibebes e sopas que 
produzimos e, acima de tudo, de poder compartilhar 
com os amigos e pessoas que aqui chegavam.

Movidos pelo resultado da safra anterior, em 2017/2018 
ampliamos o plantio de abóboras, mandioca, milho 
crioulo e feijão101, com algumas dessas sementes sendo 
trazidas por amigos. Nesse período, porém, enfrentamos 
uma forte estiagem e as plantas não se desenvolveram 
bem, produzindo minimamente. Somente no meio do 
mês de março caiu uma chuva boa e as abóboras, batatas 
e outras culturas que tinham sido plantadas começaram 
a reagir. Replantamos feijão e milho, para poder guardar 
as sementes para a próxima safra. O frio chegou um 
pouco mais tarde, favorecendo a colheita do feijão e do 
milho e colhemos mais abóboras do que era esperado.

100  Chimia (ou chimíer, como preferem alguns linguistas): 
nome derivado da palavra alemã Schmier. Doce pastoso 
muito similar à geleia, pode ser feito com vários sabores, 
usando cascas e frutos.
101  As sementes de feijão preto foram trazidas do assentamento 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) 
Conquista na Fronteira, em Dionísio Cerqueira (SC), pelo 
Gustavo.

Quando cultivados naturalmente, sem 
aditivos, as frutas, espigas, raízes e legumes 
maiores e mais bonitos, com cor, cheiro e gosto 
específico de cada espécie, são o resultado 
daqueles que obtiveram melhores condições 
de solo, clima e cuidados necessários para seu 
desenvolvimento, estando, dessa maneira, 
mais saudáveis. Por um processo de seleção 
natural, temos a tendência intuitiva de 
escolhê-los, seja diretamente do pé ou nas 
feiras de hortifrutigranjeiros.

Sabendo disso, o mercado capitalista exige, 
por questões óbvias, que sejam produzidos 
alimentos maiores e com mais peso, porém 
isso não é sinal de estarem mais saudáveis. Os 
adubos, tanto químicos como orgânicos, são 
capazes de dar essas características aos vegetais.

É natural e completamente admissível que 
algumas plantas produzam frutos pequenos 
ou pés menores. O que realmente importa é 
que a terra esteja viva e saudável para poder 
passar esses nutrientes a elas, que, por sua vez, 
os passarão ao consumidor. Então, o selo de 
alimento orgânico não garante um alimento 
nutritivo e de boa qualidade, garante apenas 
que está livre de agrotóxicos e de produtos 
oriundos da indústria química. Aqui vale 
a mesma lógica expressa no dito popular: 
tamanho não é documento.
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6  
iNCOMPLETUDE,  

iNACABAMENTOS E  
OUTROS fRAGMENTOS

A presente tese, que teve por objetivo narrar o processo de construção da Casa Redonda como dispositivo 
artístico relacional – obra de encontro com o outro e de troca de saberes e afetos – é concluída neste 
capítulo, embora permaneça sempre aberta a novos sentidos e significações.

A narrativa só pôde ser concluída em frações, uma vez que, nesse mundo estilhaçado pelo progresso 
capitalista (e pela regressão da humanidade como tal), pode-se apenas juntar fragmentos (BENJAMIN, 
2000). O mundo comum público a todos, a esfera pública onde se expressam singularidades que produzem 
ações em concerto (ARENDT, 2000) aparece aprisionado ao interesse, ao consumo desenfreado, à posse, 
à propriedade, à linguagem abreviada, propagandística, meramente informativa, sem contato com a 
tradição. Tal clausura se esfacela nesta proposição e, com ela, imagens e palavras, discursos e práticas 
que vêm governando a vida em sociedade. Esse esfacelamento se refaz e se reconstrói juntamente com a 
edificação da Casa Redonda.

Enquanto as paredes de uma construção erguidas como tal também aprisionam, as relações, os saberes 
e afetos que transitaram nos encontros de construção da Casa Redonda extrapolam as paredes da obra. 
Mediante a arte relacional, desaprisionam a casa da obrigação de significar. Daí que ela funciona também 
como uma espécie de heterotopia, quando livra a casa do fardo da sua definição.

A Casa Redonda também livra do fardo da definição, entre outras, de nossas concepções de eu, de 
universidade, de profissão docente, de terra, de alimento, de resíduo, de estudante, de ensino, de formação, 
de aprendizagem, de relação, de família, de habitação, de infância, de arte, de ciência e... de tese. Por essa 
via, reaparece o interstício, extrapolando a arte e penetrando na ciência, exigindo também dela que dilate 
seu espaço relacional, que problematize a esfera das relações e, em vez de abreviá-las, alargue-as (também 
no tempo e nos espaços), em uma espécie de soma infinita, jamais divisível. Algo muito próximo ao que 
Benjamin (2000) chama de experiência, que não destrói o já vivido, o já consumado, mas o elabora, 
perlabora (Durcharbeiten); o aperfeiçoa, apenas. Em poucas palavras: cinde, sem aniquilar (BENJAMIN, 
2000), como faz o oleiro na argila do vaso.
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A experiência, em declínio desde a modernidade, 
emerge de vínculos orgânicos entre a memória 
individual e a história coletiva, em oposição à 
vivência solitária, efêmera, imediata, entrecortada 
na grande metrópole, a majestade de pedra que 
despreza tudo aquilo que é velho em nome da 
novidade, que não olha para baixo e despreza o que 
está mais perto do chão, do barro, e que repudia 
os restos e os resíduos que produz em nome da 
tempestade chamada progresso (BENJAMIN, 2000).

A proposição artística Casa Redonda completou, em 
2018, nove anos desde o seu início, em um processo 
desacelerado no tempo, permitindo, assim, um fazer 
e um sentir mais intenso e dilatado. Ao ser habitada 
continuamente, mantendo encontros temporários, 
dá continuidade às ações colaborativas, elegendo a 
forma de oficinas para troca de saberes e afetos em 
construções relacionais complexas. O que importa 
em relação ao projeto desenhado ou ao desejo 
formulado, poderíamos dizer, “não é o tempo dos 
ponteiros do relógio, mas o tempo que o preenche 
e estrutura” (BENJAMIN, 2000). Em uma frase: um 
tempo qualitativo.

Imerso nessa temporalidade, saio transformado. 
Essa transformação é implicada pela capacidade de 
reconstrução pessoal, de ampliação da sensibilidade 
em perceber o lugar, de empoderamento no fazer, na 
relação com o outro, de ampliação do propor em arte 
e de narração da experiência. Ela implica abrir espaço 
para os resíduos, para os desvios, para o aparentemente 
banal ou periférico, para aquilo que fica como caco 
da história e da memória. E, portanto, implica em 
abertura ao outro, assim como na consciência de que 
não se pode enquadrar a realidade em disciplinas, 
tampouco apropriar-se de sua totalidade ou descrevê-
la como um sistema fechado.

Desde essa perspectiva, nas páginas que 
seguem, reúno, na forma de fragmentos, 
múltiplas vozes que em mim emergem e ecoam 
da proposição colaborativa Casa Redonda:

Paisagem: em virtude do que foi mencionado 
anteriormente (Capítulo 5, seção O capitalismo 
como lindeiro), pode-se constatar que a 
terra é tratada apenas como bem imóvel, 
como propriedade que passa da posse de 
um para a posse de outro, porque a terra 
confere poder econômico, político e social ao 
proprietário. Como consequência, percebe-
se que grandes empresas passaram a operar 
nessa região, resultando na transformação do 
ecossistema, dificultando a manutenção da 
paisagem própria do lugar. A paisagem rural 
vai deixando de representar características 
culturais próprias para mostrar um cenário 
empobrecido e degradado, que aparece e 
em seguida reaparece de outra forma, em 
constante transformação. Por outro lado, 
entende-se que a paisagem é modelada pelos 
sonhos, limitações e capacidades de quem vive 
no lugar, condicionados pelo fluxo de capital, 
pelo mercado, pela informação e pela cultura 
das pessoas, que travam um diálogo com as 
condições oferecidas pelo meio natural (NEL.
LO, 2012). Qual é a paisagem que gostaríamos 
de deixar para as gerações futuras? Receberão 
espaços transformados, terras exauridas e 
contaminadas e, mesmo com a certeza de que 
algo não vai bem, darão continuidade à mesma 
forma de exploração? Ou, ainda, no anseio 
de mudanças, serão aplicadas estratégias 
de grande impacto, na ilusão de trilhar um 
caminho melhor?
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Terra à vista: a sabedoria do povo massai102 é revelada 
no provérbio: “nós não herdamos a terra de nossos 
antepassados. Nós a tomamos emprestada de nossos 
descendentes”. Portanto, não somos donos da terra, mais 
pertencemos a ela do que ela a nós. Como propositor desse 
processo artístico, instalado nas terras de minha família, 
sou eu que as tomo por empréstimo por um tempo maior, 
mas que também os colaboradores usufruem dessa 
condição. Michel de Certeau (1994, p. 49) diz que o leitor 
“[...] transforma a propriedade do outro em lugar tomado 
de empréstimo, por alguns instantes [...]”, mas, nesse caso, 
substituímos o leitor por colaborador.

Uso e posse: a crítica de arte e ativista Lucy Lippard cita 
Aldo Leopoldo, que escreveu: 

Nós abusamos da terra porque nós olhamos 
para ela como uma mercadoria que nos 
pertence. Quando nós olharmos para a 
terra como uma comunidade na qual nós 
pertencemos, nós aí poderemos usá-la 
com amor e respeito. (LEOPOLDO apud 
LIPPARD, 2014, p. 190, tradução nossa).

Lippard (2014, p. 190, tradução nossa) acrescenta: “Em 
favor da terra e todas as coisas vivendo nela, novas 
guerras de imagens devem ser travadas”. Como artista 
e professor que habita esse lugar, me questiono sobre 
o que poderei fazer para defender a terra dos homens 
e de mim mesmo? Michel de Certeau afirma que “O 
‘próprio’ é uma vitória do lugar sobre o tempo” (1994, 
p. 99). Portanto, nos períodos de encontro no processo 
artístico Casa Redonda, o ato de ocupar a propriedade 
do outro, o campo e a casa, primava pelo valor do uso e 
não da posse. Percebe-se, ainda, que são nas propostas 

102 Grupo étnico africano de seminômades localizado no 
Quênia e no norte da Tanzânia. Disponível em: <http://
por-desenvolvimento-sustentavel.blogspot.com.br/2013/04/
proverbio-massai.html>. Acesso em: 12 jul. 2016.

desenvolvidas nesse processo artístico de 
troca de saberes e afetos, ou seja, maneiras de 
afetar e ser afetado pelo saber do outro, que 
se evidencia que o saber é poder. E esse poder 
nada tem a ver com o poder de posse. Diante 
disso, é possível dizer que o saber é tática de 
empoderamento. Certeau (1994, p. 100) diz: 
“[...] chamo de tática a ação calculada que é 
determinada pela ausência de um próprio”. 
Se considerarmos, ainda, o provérbio massai 
recentemente mencionado, nunca teremos 
terra própria, sempre será a do outro. Com 
isso, “A tática não tem por lugar senão o do 
outro” (CERTEAU, 1994, p. 100).

Da terra, o alimento: inquestionavelmente, é da 
terra que sai o alimento para mim, minha família 
e todas as demais pessoas, para quem tem terra 
e para quem não a tem. Portanto, comida não 
deveria ser mercadoria103; comida é vitalidade, 
é saúde, é vida, é um direito humano. Por isso, 
é preciso produzir alimentos com qualidade, 
mas também dar continuidade e produzir em 
quantidade (FUKUOKA, 2008), porque existem 
muitas pessoas para serem alimentadas104.

103  “[...] a agricultura só dá dinheiro quando tem 
alguém passando fome [...]”. Depoimento de 
Jurandir. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=dvv85bE_7HY#t=791.123487>. 
Acesso em: 15 ago. 2016.
104  Sobre o direito à alimentação, Criolo diz: “Não 
tem problema nenhum você ter cinco refeições ao 
dia, ou seis. [...] O grande problema é nosso povo, 
a maioria não ter uma refeição no dia e ainda se 
sentir culpado”. Declaração do músico e compositor 
brasileiro Criolo em entrevista a Lázaro Ramos. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=eP86LuPwUYk>. Acesso em: 30 jun. 2015.

http://por-desenvolvimento-sustentavel.blogspot.com.br/2013/04/proverbio-massai.html
http://por-desenvolvimento-sustentavel.blogspot.com.br/2013/04/proverbio-massai.html
http://por-desenvolvimento-sustentavel.blogspot.com.br/2013/04/proverbio-massai.html
https://www.youtube.com/watch?v=eP86LuPwUYk
https://www.youtube.com/watch?v=eP86LuPwUYk
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Superadobe: sabe-se que a construção de uma 
casa convencional pode ser feita por uma única 
pessoa. Isso se torna possível porque, ao longo 
dos anos, a indústria dimensionou embalagens e 
materiais de maneira que um único trabalhador 
pode manipulá-los sozinho – o tamanho dos 
sacos de cimento e de cal e a diminuição dos 
tijolos são alguns exemplos. Ao contrário disso, 
a técnica de superadobe foi criada para ser 
realizada de forma colaborativa, em mutirão, 
necessitando, no mínimo, de cinco pessoas para 
ser desenvolvida, sem precisar de conhecimentos 
especializados ou legitimados como verdadeiros. 
Levando-se em consideração esses aspectos, o 
superadobe tornou-se a escolha adequada para 
o propósito deste processo artístico. Ademais, é 
um convite à heterotopia, considerando tratar-
se de um espaço que reúne passado e presente, 
antigo e moderno, velho e novo, renovando-os.

Arte pública em espaço privado: na arte pública 
em espaço privado, pode-se dizer que a arte está 
no ato criativo, no processo de criação e não 
nos espaços e objetos criados, que podem estar 
localizados na propriedade privada ou em outros 
lugares. Este é um processo de criação artístico 
complexo, coletivo, colaborativo, compartilhado 
e relacional, enquanto que os possíveis objetos de 
arte aí gerados são resíduos desse processo.

Potência residual: quando um projeto termina? 
Quando uma obra de arte está concluída? Essa 
foi uma pergunta que preocupou ou ocupou 
vários artistas ao longo da história da arte. Cada 
um achou a sua própria resposta. No entanto, 
podemos dizer que o momento de terminar, 
de parar, deve ser antes do trabalho perder 
potência. Saber parar quando está no auge da 
sua potência. No entanto, em Casa Redonda 
os objetos criados, assim como a própria casa, 

são resíduos do processo. O foco estava no ato de 
criação e proposição compartilhada, a potência 
estava no encontro com o outro e em tudo que era 
deflagrado a partir desse encontro. Dessa forma, 
repetimos 11 vezes, 11 encontros. A potência do 
processo Casa Redonda se dá tendo como lugar o 
do outro, a propriedade de minha família. A partir 
do momento que o projeto passa a ser no objeto 
casa, em minha própria casa, perde potência para 
mim, e é nesse momento que o trabalho termina e a 
casa passa a ser casa própria. Esse é o jogo, de repetir 
muitas vezes, e saber o momento de parar. Enquanto 
artista/professor, sinto-me na responsabilidade de 
desenvolver táticas que possibilitem levar adiante 
aspectos que emergiram a partir das experiências 
vivenciadas durante a construção da Casa Redonda. 
“É claro que a arte não pode mudar o mundo 
sozinha, mas ela é uma aliada digna que desafia o 
poder com soluções não convencionais”. (LIPPARD, 
2014, p. 190, tradução nossa).

Casa quase redonda: o processo artístico aqui 
exposto poderia ser chamado de “a casa quase 
redonda”, não por sua aparência ou imperfeições, 
mas pela sua incompletude, e por guardar 
potência no porvir, porque é a cada encontro que 
nos reunimos para arredondá-la e arredondar 
a nós mesmos. Bachelard (1989, p. 237) diz: “o 
ser é redondo”, e podemos dizer que, durante os 
encontros, a casa é redonda em todo o seu potencial. 
Considero que este trabalho colaborativo despertou 
o melhor em mim, e acredito que não só em mim, 
mas em todas as pessoas que colaboraram, pois 
estávamos trabalhando para aprender a habitar 
melhor o mundo, dando o máximo de nós em 
todos os sentidos, podendo, ainda, estar próximos 
à natureza, usufruindo de um ar mais limpo, 
trabalhando a terra e tendo como cobertura 180º 
de céu na paisagem. Foram instantes que somaram 
pedacinhos de vida de cada colaborador. Dedicamos 
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um tempo para essa intensidade, em um devir, 
em um acontecimento. Fuganti (2018) diz: 
“quando a visão vira acontecimento, eu estou 
produzindo e criando a mim mesmo”.

Habitar o mundo, desejar, querer: Então, como 
se habita melhor o mundo? Nunca fizemos essa 
pergunta porque todos tinham sua própria 
resposta, que estava sendo dada ali na prática, 
com potência, com alegria, colaborando na 
realização do desejo do outro. Nesse caso, o meu 
desejo de construir uma casa de terra com as 
próprias mãos e compartilhando esse fazer. Nesse 
contexto, Casa Redonda funciona como um 
laboratório, um lugar para o acontecimento, para 
o devir. O processo foi orientado na direção do 
desconhecido, para ser descoberto ou construído 
pelo coletivo, aberto ao emergir de outros quereres. 
Dessa forma, foram criados microespaços para 
exercitar e experienciar ações que possibilitem 
desenvolver um pensamento emancipatório, 
que provoque resistência e oposição às forças 
autoritárias e utilitaristas que intencionam 
moldar as relações e submeter as individualidades 
ao pensamento homogeneizado do capitalismo 
mundial integrado. Casa Redonda foi instalada 
onde antes era somente campo aberto, com pastos 
verdes na primavera e geada branca no inverno, 
com períodos de seca e outros de chuva – lugar 
povoado pelo gado, animais silvestres, insetos e 
plantas. Levando em conta o exposto, a casa não 
se propõe a ornamentar, mas a dialogar com a 
paisagem, e para isso cria maneiras de reconstruir 
formas criativas de habitar o lugar.

Cultura e lugar: Lippard (2001) fala do conceito 
de cultura associado ao de lugar. Lugar105 com 
conteúdo humano e, também, que a arte necessita 
estar comprometida com os lugares e com as 
comunidades que ali vivem, e com as implicações 
que esse conteúdo social acarreta. Lucy Lippard 
(LIPPARD et al.,2010) diz que não considera uma 
Land Art106 apenas por estar ao ar livre ou por ser feita 
de terra, madeira, folhas, pedras e flores, tem que 
haver uma conexão com a terra ou com a paisagem. 
Ao morar no lugar, estabeleci conexões com 
realidades que até então não haviam se apresentado 
a mim de forma tão evidente. Foi possível perceber 
que o pensamento homogeneizado traz desarmonia 
entre o meio ambiente e o homem. Casa Redonda, 
estando inserida no campo, possibilita abarcar as 
realidades desse contexto, tratando de apresentar 
ou simplesmente deixando emergir discussões para 
repensá-las, porque o propósito é aprender a habitar 
melhor o mundo e, desde já, está claro que, embora 
dependa de um empenho individual, essa não é uma 
tarefa para ser realizada só.

Sentido prático: experiências vivenciadas em 
atividades cotidianas realizadas no campo, como 
montar um cavalo, têm um sentido prático, que 
atende necessidades, como a de se deslocar ou de 
105  “Lippard centra-se no conceito de cultura unido ao 
de lugar, o lugar entendido como localização social com 
conteúdo humano e, desde aí, postula a necessidade de 
uma arte comprometida com os lugares, tendo como base 
a particularidade humana dos mesmos, seu conteúdo 
social e cultural, suas dimensões práticas, sociais, 
psicológicas, econômicas, políticas”. (BLANCO, 2001, p. 
31, tradução nossa).
106  A Land Art surgiu no final dos anos 1960, também 
conhecida como Earth Art ou Earthwork. É o trabalho 
em arte em que o terreno natural, em vez de servir como 
ambiente para uma obra, é a própria obra.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
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realizar um trabalho que necessite da força de um 
cavalo. Entretanto, entendo que existam outros 
sentidos para esse “montar a cavalo” que só podem 
ser percebidos e experienciados a partir de outros 
pontos de vista, além dos que são usuais. É a partir de 
praticar o lugar de outras formas que é possível criar 
outros espaços de pensamento e de entendimento, 
até mesmo do que já está consolidado e estabelecido 
como verdade. Dessa forma, os sujeitos se 
desestabilizam em suas práticas cotidianas, o que 
provoca um deslizamento, possibilitando aos 
envolvidos problematizarem e ressignificarem suas 
realidades, reconstruindo-se enquanto sujeitos e 
autores de suas próprias existências.

Com as próprias mãos: o fazer com as mãos 
revela a dimensão humana e pode fazer emergir 
humanidade de nós.

No movimento circular do torno, as mãos do 
oleiro organizam as partículas microscópicas do 
barro, conferindo resistência à peça cerâmica. 
A forma arredondada dos vasos é resultado do 
movimento circular em contato com as mãos 
experientes, equilibrando forças que estão em jogo 
nesse processo. A força da gravidade puxa a peça 
para baixo, as mãos empurram o barro para cima; 
a força centrífuga da roda força a argila para fora, 
as mãos a empurram para o centro, sendo o vaso 
cerâmico o resultado do equilíbrio dessas forças. 
Essa forma cerâmica, que serve de recipiente para 
conter grãos, líquidos ou frutas desde os primórdios 
da civilização, parece ser a mesma que dá origem à 
forma das primeiras habitações humanas.

As habitações rudimentares de algumas culturas 
assemelham-se a potes emborcados, pois as formas 
e aparência são determinadas pelas técnicas e 
materiais com os quais as coisas são feitas. Dessa 
maneira, não é casualidade que uma casa de 

barro guarde semelhança com uma panela de 
cerâmica, pois ambas são feitas com o mesmo 
material e gestos semelhantes (vale lembrar que 
não estamos falando de processos industriais).

Baseado na origem das gravações de som, 
antecedentes ao disco de vinil, existe um mito 
que diz ser possível a um oleiro gravar sons do 
entorno enquanto torneia um vaso de barro. Se 
assim for, “o mundo pode encontrar-se cheio de 
registros acústicos de outros tempos”107. Desse 
modo, “a narrativa, que durante tanto tempo 
floresceu em um meio de artesão – no campo, 
no mar e na cidade – é ela própria, em um certo 
sentido, uma forma artesanal de comunicação”. 
(BENJAMIN, 1993, p. 205, grifo nosso).

Casa Redonda, construída com as próprias 
mãos, por várias mãos, pode ser comparada a 
um grande pote de barro, onde foram gravadas 
várias narrativas, histórias, sons e imagens que 
estão impressas nas paredes, no piso, nos móveis, 
e ecoam nos vídeos, relatos, bilhetes e cantorias 
que reaparecem quando se fala da casa.

Espaço, arte, dispositivo: a construção do espaço 
não existe somente com o objetivo de transformar 
o lugar, mas como espaço/dispositivo de onde 
se pode perceber o lugar como ele é, e praticá-lo 
de outras maneiras, por meio da transformação 
do próprio sujeito que o percebe. Espaço de 
autotransformação como espaço de reconstrução 
do sujeito. Foucault (2014b, p. 81) diz que “[...]
é preciso tomar uma atitude constante em 

107  VASOS de barro como gravadores de som? 
Epoch Times em Português. São Paulo, 26 jun. 2012. 
Disponível em: <https://www.epochtimes.com.
br/vasos-de-barro-como-gravadores-de-som-2/>. 
Acesso em: 29 jun. 2018.

https://www.epochtimes.com.br/vasos-de-barro-como-gravadores-de-som-2/
https://www.epochtimes.com.br/vasos-de-barro-como-gravadores-de-som-2/
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relação a si próprio”. Não é no espaço idealizado, 
mas diretamente na realidade que se abrem 
possibilidades para a reconstrução do sujeito. 
Passamos a entender que, além de pesquisar e 
resgatar saberes mais adequados para lograr uma 
mudança, o homem108 precisa tomar como prática 
o reconstruir-se, o reinventar-se em pensamento e 
atitude. Há uma resistência em romper barreiras 
que se estabelecem, gerando uma falta de 
disposição para pensar sobre outras formas de 
atuar, saindo de zonas de conforto que anestesiam 
as percepções e mecanizam as ações, ocasionando 
a perda de sentido no reconstruir-se enquanto 
sujeito. A arte gera tensão na vida, forçando a 
abandonar as zonas de conforto:

[...] a arte não é feita para divertir, 
é feita para intensificar, não é feita 
para distender, relaxar, é feita para 
tensionar, ela não é feita para afrouxar, 
é feita para esticar o arco e tensionar 
o arco, é para isso que essa arte é 
feita, se é que ela teria alguma função, 
mas isso já é uma coisa sem função, é 
claro, já é a própria liberdade da arte. 
(FUGANTI, 2018).

108  “El lugar de la escultura, ciertamente, no puede 
ser otro que el de recordarnos que, como hombres, 
nos tenemos a nosotros mismos como tarea – y el 
hacer de la escultura no puede aspirar sino a asumir 
esa tarea: la de hacernos, la de auto inventarnos. 
La misión que en ella el hombre abraza no es fácil: 
darse casa, lugar, destino, conocerse y reconocerse 
como el ser que es sólo es aquello que él mismo 
decide, en el ejercicio de autodeterminación de su 
voluntad, en el de su libertad”. (BREA, 1996, p. 38). 
“[…] tomar partido, decantarse claramente a favor 
del impulso utópico-crítico – pues es él el que apuesta 
por este conducir al hombre hacia estadios más y 
más emancipados, más y más prójimos a la auto 
apropiación de su destino”. (BREA, 1996, p. 39)

Utopias: a reconstrução de si como utopia faz 
caminhar em um moto-contínuo, nesse constante 
reinventar-se no cotidiano, como tarefa ou 
disciplina a ser colocada a si mesmo, assim como a 
natureza se processa em seu movimento diário de 
reagir de forma complexa em sua transformação. 
Talvez seja no reinventar-se que habitamos melhor 
o mundo. O habitar melhor o mundo nesse 
lugar não significa simplesmente a imposição de 
processos aleatórios, mas uma questão de escutar 
a linguagem da natureza e de aprender com ela 
a lógica de sua dinâmica. Vir para o campo e 
trazer toda bagagem de consumo e demais vícios 
urbanos é só uma troca de contexto. Para poder 
se reconstruir diante de si e do outro, é necessário 
promover uma mudança de hábitos ou, ainda, 
abandonar hábitos antigos e poder olhar de uma 
maneira nova e criativa para as situações que se 
apresentam. Foucault (2014b, p. 78), falando de 
disciplinas no cuidado de si, diz: “[...] o melhor é 
‘sem se confundir com a multidão, fazer as mesmas 
coisas, porém de uma outra maneira’ [...]”.

Capitalismo integrado, liberdade, autonomia: 
na Casa Redonda temos autonomia de água e 
esgoto, mas a energia elétrica ainda está sendo 
fornecida por uma cooperativa de eletrificação 
rural, por ter sido mais prático e econômico até o 
momento, mas já estão em andamento pesquisas 
sobre outras possibilidades de geração de energia. 
Ganhar autonomia ou emancipação dos processos 
lineares do capitalismo mundial integrado, que 
impõe dependência e desencadeia procedimentos 
que reificam os sujeitos, não é isolar-se da 
comunidade, é trocar o consumir pelo produzir. 
É ser emancipado na produção de alimentos, de 
água potável, de energia elétrica, é ser responsável 
cuidando do tratamento dos próprios dejetos. 
Falar de autonomia parece evocar algo romântico, 
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de liberdade, de não estar vinculado à máquina 
pública ou privada. Contudo, autonomia, nesse 
sentido, é responsabilizar-se, sair da zona de 
conforto – como em um momento não esperado 
em que falta água ou um poste de energia 
elétrica109 é derrubado pelo gado e o conserto 
precisa ser providenciado, pois só depende de 
você. Apesar de existir essa responsabilidade 
consciente, existiram ocasiões nas quais fiquei 
incomodado, não pela falta de água ou luz em si, 
mas pelo fato de ter que providenciar o conserto 
e não simplesmente chamar alguém para fazê-
lo. Esse sentimento existiu até o momento da 
compreensão de que o constante refazer faz parte 
do processo de habitar com autonomia.

Idealismos: com o construir e consequentemente 
habitar a casa se faz morrer resíduos de 
idealismo e passamos a atuar mais próximos 
do real. Lidando com isso, o intenso agora se 
apresenta, quando decidimos nos responsabilizar 
minimamente por nossos processos e entender 
nossa existência contraditória. Os meios de vida 
passam a ser sua finalidade. O dia a dia passa a 
nos ocupar de forma plena, como se o pôr do 
sol diário fosse o horizonte mais distante que 
pudéssemos vislumbrar.

Erro, arte e vida: criar espaços temporários em 
arte para conviver, morar e cultivar alimentos é 
viver estabelecendo vínculos de solidariedade 
com o outro. Conciliar desejos próprios de 
projetar e produzir no coletivo, dentro de 
um espaço rural privado que tem atividades 
específicas, procurando maneiras para dilatar a 
esfera do privado, estendendo o acesso e o uso 
109 A atual empresa de energia elétrica faz a distribuição 
até um determinado ponto da propriedade. Assim, 
a rede interna, a partir desse ponto, não é de sua 
responsabilidade.

a outras pessoas e a outros fazeres. Ao construir, 
cometemos alguns erros, por falta de direção ou de 
bússola dada pelo conhecimento prático, de como 
construir uma casa de terra. Aprendemos mais com 
as flechas que erram o alvo do que as que acertam, 
como diz o arqueiro zen (HERRIGEL, 2009). Os 
erros nos fazem pensar e buscar soluções, enquanto 
os acertos passam despercebidos ou simplesmente 
fazem enaltecer o orgulho e a vaidade. Esses erros, 
porém, podem ser responsáveis por fazer a casa 
cair. Mas a partir da experiência de construção da 
Casa Redonda, com os conhecimentos adquiridos 
e, principalmente, com a experiência obtida com os 
erros cometidos, temos a opção de construir outra 
casa, que seja resistente e dure muitos anos ou por 
uma vida toda, ou, ainda, poderemos construí-la 
para cair em 20 anos ou um pouco mais, como no 
relato de Margolin (2017), para que o conhecimento 
perdure e que a próxima geração tenha uma 
oportunidade diferente da nossa, aprendendo a 
construir e ensinando as gerações futuras.

(In)finitude: Lucy Lippard (2014) menciona a 
arquiteta tewa Rina Swentzell, do Novo México 
(EUA), que perguntou para sua avó porque uma casa 
de terra em Santa Clara Pueblo estava sendo deixada 
ruir. A resposta foi que a casa tinha tido uma boa 
vida, alimentado, abençoado e curado, como deveria 
ter sido. Agora, era hora de ela voltar para a terra. Em 
sua sabedoria ancestral, sabia que as casas de terra, 
depois de cumprirem seu propósito, retornam à terra. 
No processo Casa Redonda, podemos compreender 
que nos esforçamos para construir, mas um dia 
terá cumprido sua função e poderá ser demolida, 
transformada ou ainda abandonada, tornando-se uma 
tapera. Não construímos nada que seja permanente; 
contudo, o mais duradouro nesse processo não são 
as coisas feitas de madeira, pedra ou terra, mas talvez 
sejam as ideias, saberes, afetos e amizades construídos 
coletivamente. O patrimônio material é temporário 
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e, nas sucessões, o legado material é partilhado 
e algumas vezes desfeito por diversas razões, 
transformado ou, ainda, destruído. O que pode ter 
continuidade são as ideias construídas juntas, ou as 
ideias transmitidas que afetaram e desencadearam, 
no outro, ideias próprias. Essas talvez sejam as 
verdadeiras heranças, patrimônios humanos e 
culturais que ajudam na construção de um porvir.

(In)finitude e amizade: os caminhos que me 
conduziram à Casa Redonda foram atravessados 
pela dor da perda de um colega, amigo, 
companheiro, com quem compartilhei “minhas 
chaves” e cujo luto ainda vem sendo elaborado. A 
dor do que foi perdido foi também transformada. 
Transformada em desejo de restauração de um 
mundo interno e externo aniquilado.

Nos subúrbios de Havana, chamam o 
amigo de minha terra ou meu sangue. 
Em Caracas, o amigo é minha pada, ou 
minha chave: pada por causa de padaria, 
a fonte do bom pão para as fomes da 
alma, e chave por causa de... chave, 
por causa de chave – me conta Mario 
Benedetti. E me conta que, quando 
morava em Buenos Aires, nos tempos 
do horror, ele usava cinco chaves alheias 
em seu chaveiro: cinco chaves, de cinco 
casas, de cinco amigos: as chaves que o 
salvaram. (GALEANO, 2010, p. 237).

Convites e convidados: devido ao projeto 
acontecer em propriedade privada, resguarda 
uma convivialidade eleita, onde o convite foi 
usado como tática, ou seja, os participantes são 
nossos convidados ou, ainda, convidados de 
nossos convidados, gerando uma pequena rede 
de cumplicidade e de entendimento. Além disso, 
o dimensionamento dos encontros a um número 

mais reduzido de pessoas favoreceu uma dinâmica 
que acolhe quem chega no íntimo da casa, passando 
a integrar e a compartilhar espaços e utensílios 
particulares disponibilizados por/para todos.

Pica-paus, pulgas, ratos não convidados: esses 
pequenos seres que também atravessaram o processo 
de construção da casa fazem lembrar da relação 
entre natureza e cultura, mostrando que uma não 
exclui a outra e que a natureza, de todo, não pode 
ser dominada, apesar de todas as técnicas que a 
humanidade vem desenvolvendo para arrancar dela 
tudo aquilo que pode ser convertido em mercadoria a 
ser consumida com o menor custo e esforço possível. 
De outro modo, esses animais também lembram 
nossa condição de natureza, a qual renunciamos em 
nome da vida civilizada.

Redes de relações: pensando o processo Casa 
Redonda em seu desenvolvimento, percebemos 
várias conexões em rede de trocas com suas diferentes 
formas de habitar o mundo, onde nossa heterotopia 
é relacional, e tem se desdobrado em outros lugares 
e proposições. Esse desdobramento se dá por 
meio das relações e contaminações mútuas, que 
constituem a Comunidade Casa Redonda, afetando 
e sendo afetado, ancorando em vários portos de 
ilhas a conhecer, e que nos retroalimentam. Um 
exemplo, já mencionado, é o banco Onda, projeto 
da Geodésica Cultural Itinerante apresentado para 
a Bienal do Design de Florianópolis em 2015, no 
qual participamos da execução do protótipo durante 
um encontro na Casa Redonda. Posteriormente, 
colaboramos na construção definitiva de dois bancos, 
trabalho que exigiu uma imersão completa de todo 
o grupo, pois havia um prazo para serem entregues. 
Ainda sobre essas redes de relações, referindo-se à 
Geodésica Cultural Itinerante, Kinceler et al. (2012, 
p. 68) dizem:



 239 238

Nossa forma complexa de triângulos cria o 
rizoma afetivo que une vértices que antes 
flutuavam isolados no espaço da grande 
escultura social. Somos seres geodésicos 
que desejam itinerar sem hierarquizações, 
de um ponto para o outro.

Desdobrando: como desdobramentos e deslizamentos 
nessa realidade, com a criação de outros espaços que 
surgem ao praticarmos de outras formas o lugar 
(CERTEAU, 1994), abrem-se brechas para um outro 
habitar. Podemos citar Vera, minha irmã, que fixa 
residência na propriedade, reformando uma parte 
da casa da sede para sua moradia. Mencionamos 
também a construção da Casa Suspensa no Sítio 
Cocuruto, proposição de Lívia, minha filha mais velha, 
juntamente com seu companheiro John, onde, além 
de passarem a habitar o lugar, começaram o cultivo 
agroflorestal de plantas alimentícias convencionais 
e não convencionais, buscando produzir alimentos 
para seu projeto Cozinha à Beça – Comida de 
Verdade. Embora dentro de uma propriedade de 
prática pecuária, destinada à produção de animais 
de corte, Lívia e John mantêm uma dieta alimentar 
com orientação vegetariana. Ainda podemos citar 
outros processos, como o de sustentabilidade radical 
levado adiante no meio urbano pelo Gustavo, que 
inclui o cultivo e a prática cerâmica junto com Tito 
e Flávia. A horta da Gabriela e do Fábio, que faz 
parte de um laboratório para dar continuidade às 
práticas de educação, envolvendo Noé, Yta e Tiê. As 
proposições em cerâmica e o Design Possível Santa 
Catarina, coordenado pela Bela, artista/professora. O 
projeto Karú, proposto pelo Leo. As pesquisas sobre 
construção de instrumentos e energia alternativa do 
Júlio. A fotografia e a produção cerâmica da Tati. As 
multiproposições simultâneas do Lucas, que incluem 
objeto/som/luz/fotografia/vídeo e outras mídias. 
As proposições em arte e vida da Ágata, da Jade, da 

Isabela e do Adson. Os processos transcendentes 
de construção, cultivo, cozinha e boa música da 
Tatiana e do Mário.

Colaboradores: quem são, afinal, os colaboradores 
da proposição? Convidados, participantes, 
hóspedes, estudantes, acadêmicos, professores, 
pesquisadores, padeiros, agrônomos, agricultores, 
artistas, cúmplices, amigos, conhecidos, 
“engenheiros do mato”, trabalhadores, funcionários 
da fazenda, jovens, velhos, adultos, crianças, filhos, 
pais, avós, vizinhos, cujos conhecimentos e saberes 
foram compartilhados, interpretados, analisados e 
incorporados à casa e à vida. Colaboradores que 
refundam a capacidade política de julgar ao ver 
as coisas não apenas a partir do próprio ponto 
de vista, mas da perspectiva de todos aqueles que 
ali estiveram e se fazem presentes (ARENDT, 
2002). Com os colaboradores, construímos um 
interstício, um espaço inserido no sistema global, 
mas portador de outras possibilidades de troca, de 
ampliação do espaço relacional e de denúncia das 
posições mediante as quais compartimentamos 
e esquadrinhamos a vida. Nesse ínterim, as 
figuras do professor e do aluno, do pai e do filho, 
da universidade e da casa, do rural e do urbano 
se dissolvem, se descompartimentalizam e se 
renovam, rompendo as fronteiras que separam a 
arte, a ciência, a filosofia, o jogo, a vida.

Universidade, comunidade: o processo 
Casa Redonda alia academia e comunidade, 
pensando em proposições afastadas das 
instituições culturais e de ensino, de maneira 
a flexibilizar esses ambientes, ampliando a 
possibilidade de atuar em sintonia com a arte 
em ambientes colaborativos de convívio e trocas 
de saberes e afetos, o que é condizente, a meu 
ver, com a necessidade de atuação no mundo 
contemporâneo. Possui, ainda, o objetivo de 
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deslocar exposições e atividades de ensino de 
dentro para fora da universidade, de maneira que 
se aproximem de outras realidades, possibilitando 
maior liberdade para atingir e compreender algumas 
necessidades de alunos e demais participantes de 
uma forma mais imediata, produzindo sentido 
em suas vidas e contribuindo para uma formação 
enquanto artistas/educadores e enquanto sujeitos 
menos individualistas e mais colaborativos.

O redondo em rede: Tatiana, em mensagem enviada 
logo após a participação em um dos encontros, dá 
sua impressão sobre a potência de se expandir por 
meio da rede relacional, nas seguintes palavras:

[...] vislumbrei a Casa Redonda vista de cima, 
como no olhar de aviador de Beuys110, e me 
veio muito forte a redondeza, a arquitetura 
da fluidez e suavidade sem as arestas 
angulosas da racionalidade, das gavetas, 
que classifica e exclui. Um redondo poroso, 
que deixa o fora entrar, e, em um sentido 
zezístico111, que se deixa contaminar... 
Nesse vislumbre vi tudo ao redor que 
está sendo construído, como os canteiros 
agroflorestais, enquanto células redondas 
que se tocam, se mesclam e se reproduzem, 
a fonte como uma grande elipse, orgânica 
e fluída. O redondo enquanto movimento 
contínuo que não para de se reinventar, 
como a vida, e podem inclusive se expandir 
para fora daí enquanto módulo ou unidade 
itinerante. (ROSA, 2017).

Nessa direção, inspirado em Guattari e Rolnik 
(1996), fica entendido que Casa Redonda precisa se 

110  Joseph Heinrich Beuys, artista alemão com grande 
influência na segunda metade do século XX.
111  Referindo-se ao Zé – José Luiz Kinceler.

afirmar nas posições de singularidade que vem 
ocupando e, como tática, se articular em rede 
com outros processos de singularização.

Ilha desconhecida: Foucault (2009) diz que o 
navio é a heterotopia por excelência:

[...] o barco é um pedaço de espaço 
flutuante, um lugar sem lugar, que vive 
por si mesmo, que é fechado em si e 
ao mesmo tempo lançado ao infinito 
do mar [...] para procurar o que 
encerram de mais precioso em seus 
jardins, você compreenderá porque o 
barco foi para a nossa civilização, do 
século XVI aos nossos dias, ao mesmo 
tempo não apenas, certamente, o 
maior instrumento de desenvolvimento 
econômico (não é disso que falo hoje), 
mas a maior reserva de imaginação. O 
navio é a heterotopia por excelência. 
Nas civilizações sem barcos os sonhos 
se esgotam, a espionagem ali substitui 
a aventura e a polícia, os corsários. 
(FOUCAULT, 2009, p. 421-422).

Ao dar início a esse processo artístico, lancei-me a 
uma viagem na busca de uma ilha desconhecida, 
tendo os colaboradores como tripulação, 
marinheiros de primeira viagem, sem experiência 
em construção com terra. Embora existisse, 
no final do século XX, um terço das pessoas do 
mundo morando em casas de terra (LIPPARD, 
2014), no grupo reunido na Casa Redonda 
ninguém possuía esse conhecimento específico. 
No Conto da ilha desconhecida, Saramago (2008) 
narra a história do homem que foi pedir um barco 
ao rei para encontrar a ilha desconhecida, embora 
o rei tenha argumentado que em seu reino não 
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existissem mais ilhas desconhecidas, mesmo assim deu-lhe um barco bom e seguro para que fizesse a 
viagem. Ainda ancorado no porto, na primeira noite que dormiu a bordo, o homem que ganhou o barco, 
acompanhado da mulher que abandonou o palácio para lavar convés, sonhou que já havia conseguido 
tripulação e estava a navegar, em uma jornada utópica a buscar uma ilha desconhecida, em um tempo 
que não se acreditava mais existirem ilhas desconhecidas. Firme em seu propósito, agora homem do 
leme, com o barco carregado de sacos de sementes, terra, mudas de árvores e ainda alguns animais, que 
serviriam para povoar a nova ilha, dirigiu-se mar adentro, rumo ao horizonte desconhecido. Em O conto 
da ilha desconhecida, ao rasgarem-se os sacos e começarem a brotar as sementes, as raízes penetram o 
cavername e passam a crescer árvores, onde pássaros começam a cantar – o barco transformou-se em 
ilha. Da mesma maneira, a construção da Casa Redonda era a busca pela ilha desconhecida, mas a casa 
também era a caravela que se fez ilha em meio à paisagem do pampa gaúcho. E, assim, no conto de 
Saramago (2008), a tripulação do barco, que não era de fato formada por marinheiros, aproveita a viagem 
porque andava “[...] à procura de um sítio melhor para viver [...]”, como a buscar maneiras de habitar 
melhor o mundo. Em meio à viagem, ao sentir-se abandonado pela tripulação, o homem do leme disse: 
“Sozinho, não serei capaz de governar o barco”, porque precisava de colaboradores nessa empreitada. E 
Saramago (2008, p. 62) termina o conto escrevendo:

Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa 
do barco, de um lado e do outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava 
dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, A Ilha Desconhecida fez-se 
enfim ao mar, à procura de si mesma.

Constata-se que, a partir da casa, são instaurados outros espaços, espaços de relações que ultrapassam 
sua dimensão física, onde as ideias e pensamentos compartilhados reverberam ou desdobram-se em 
outros projetos de arte e vida.
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