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Resumo 
O presente artigo investiu em um estudo de caso com intuito de refletir sobre o 
tensionamento entre o campo das artes visuais e questões ecológico-ambientais. O 
objeto de estudo foi o restaurante-obra denominado Restauro. Trata-se da proposta 
artística empreendida por Jorge Menna Barreto, na 32ª Bienal de São Paulo (2016).  
Tendo em vista a complexidade e a riqueza de discussões que podem ser levantadas 
observando o projeto em questão, optou-se por focar a análise em duas formas 
contemporâneas de experimentação e apreensão da paisagem que o compõem: uma 
sonora (desdobramento do projeto A escuta do lugar) e outra sugerida na apresentação 
dos pratos servidos, os potes paisagem. Assim, o texto examina como o artista lidou com 
sua experiência na paisagem das agroflorestas e a solução que encontrou para 
redimensionar tal vivência, aproximando-a do público. Ainda, a partir da ideia de 
estranhamento, proveniente da experimentação com as formas contemporâneas de 
apreensão da paisagem, confere à obra a noção de dispositivo crítico-ambiental, o qual 
se afasta dos discursos hegemônicos que focam em uma lógica midiática e superficial. 
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Abstract 
The present article invested in a case study in order to reflect on the tension between the 
field of the visual arts and ecological-environmental issues. The object of study was the 
restaurant-work called Restauro. This is the artistic proposal undertaken by Jorge Menna 
Barreto at the 32nd São Paulo Biennial (2016). Considering the complexity and richness 
of discussions that can be raised observing the project in question, we opted to focus the 
analysis in two contemporary forms of experimentation and apprehension of the 
landscape that compose it: a sound (unfolding of the project The listening of the place) 
and another suggested in the presentation of the dishes served, the landscape pots. 
Thus, the text examines how the artist dealt with his experience in the agroforestry 
landscape and the solution he found to resize this experience, bringing it closer to the 
public. Still, from the idea of estrangement from the experimentation with the 
contemporary forms of apprehension of the landscape, it gives the work the notion of a 
critical-environmental device, which moves away from the hegemonic discourses that 
focus on a superficial and superficial logic. 
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Parece ser cada vez mais oportuno e necessário 
exercitarmos, em nós mesmos, certa desconfiança 

com relação aos posicionamentos repletos de 
certezas. Quem sabe, tal exercício nos faça ocupar 

um lugar de estranhamento.  
 

Leandro Belinaso Guimarães, 2018 
 

As palavras de Guimarães conferem o tom da proposta artística Restauro 

(Figura 1), de Jorge Menna Barreto (Araçatuba, 1970). Estranhamento é um dos 

sentimentos que pode ter acompanhado o visitante da 32ª Bienal de São Paulo 

(2016) ao percorrer o espaço em busca de um local para realizar sua refeição. 

Nesse processo, o espectador era convidado a experienciar o projeto artístico 

empreendido pelo artista supracitado. Sediado no mezanino do Pavilhão da 

Bienal, o restaurante-obra servia pratos à base de variados insumos de origem 

vegetal, provenientes de agroflorestas1 dos arredores da cidade de São Paulo. 

Tratava-se de um empreendimento colaborativo entre agentes de diversas áreas: 

o artista, os agrofloresteiros (produtores), a nutricionista e chefe de cozinha Neka 

Menna Barreto, a Escola Como Como de Ecogastronomia, os cozinheiros, o setor 

educativo, entre outros. 

 

Figura 1: Jorge Menna Barreto (1970) | Fotografia de divulgação da obra Restauro, 2016  
 Foto: Janaína Miranda | Fonte: cargocollective.com/jorgemennabarreto 

 

Dessa forma, o trabalho foi constituído integrando várias propostas e 

etapas: a preparação e disponibilização dos alimentos, a interação com o 

                                                           
1Método de cultivo de alimentos sustentável que contribui para recuperação do solo e da 
biodiversidade. Fonte: sítio virtual da Embrapa.  



produtor, a escolha e montagem do cardápio, a apresentação dos pratos – os 

potes paisagem –, a disposição do restaurante, as trocas e conversas entre os 

comensais, produtores e mediadores, o desdobramento do projeto A escuta do 

lugar, bem como uma forma outra de experiência com a paisagem. Há algo um 

tanto instigante nessa proposta, sobre a qual a curadora e crítica de arte Cecília 

Bedê sublinha: 

Por meio dos alimentos, o artista traz a floresta para a exposição e 
convoca o comensal a se tornar um participante do sistema 
agroflorestal. Mais que um restaurante, Restauro é também um 
espaço de mediação da Bienal como plataforma, criando 
diferentes densidades para os conceitos de digestão e 
metabolização – não apenas do alimento como matéria concreta, 
mas como mediador complexo da relação 
exposição/sociedade/ambiente. (2016, p. 208).  

Como podemos perceber nas palavras da autora, uma das dimensões 

políticas que a obra pode suscitar é convocada pela experiência de metabolização 

e digestão dos alimentos, bem como pelo convite a reflexão sobre o que está 

sendo consumindo. Questão associada ao conceito de artevismo alimentar 

trabalhado por Elaine de Azevedo e Yiftah Peled. Tal conceito envolve “[...] 

práticas artísticas, críticas e/ou dialógicas que incorporam o ativismo alimentar 

inspirado por questões políticas ou socioambientais” (2015, p. 495). Ainda, o 

artevismo identificado na obra de Jorge Menna Barreto (JMB) ata-se à ideia de 

que, 

esses ativistas culturais, ou artivistas, se tornam “provedores de 
contexto” mais do que “provedores de conteúdo” [...]. Seus 
trabalhos envolvem uma orquestração criativa de valores 
simbólicos ligados a experiências particulares e promovem 
encontros colaborativos que acontecem muito além das paredes 
confinadas das instituições formais de arte. (AZEVEDO & PELED, 
2015, p. 502). 

Nesse contexto, mesmo que o projeto final tenha se dado dentro da 

instituição Bienal de São Paulo, ao se inserir em dez comunidades de 

agrofloresteiros2 convocando, assim, sua participação, ele promoveu o que os 

autores chamaram de encontros colaborativos. Além de fornecedores da matéria-

                                                           
2 Iniciativa que contou com a colaboração da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, 
que em 2014 lançou um edital para agricultores interessados no sistema agroflorestal de cultivo de 
alimentos, apoiando iniciativas que desenvolvam a consciência do produtor para o impacto 
ambiental de sua atividade e o importante papel que tem na regeneração do meio ambiente. O 
projeto se chama Microbacias II (MENNA BARRETO, 2016, s/p). 



prima, os produtores se tornaram agentes ativos dentro da proposta. Foram 

realizados diálogos entre eles e o público, encurtando a distância entre 

“consumidor” e produtor. Portanto, o que se tem é um deslocamento do sentindo 

comum de um restaurante voltado unicamente para a venda e satisfação 

momentânea do cliente. Tal dinâmica também causa certo estranhamento e 

torna-se um potente dispositivo crítico em relação a nossa prática alimentar: 

desde a produção até a escolha dos alimentos.  

Entretanto, entendo que a dimensão crítico-política de Restauro não se 

restringe ao ato de ingerir o alimento e, assim, repensar nossos hábitos 

alimentares. Para além dessa ação, observamos, no conjunto da obra, duas 

formas contemporâneas de experimentação e apreensão da paisagem que se 

relacionam com o tensionamento aqui levantado: uma sonora (um desdobramento 

do projeto A escuta do lugar, desenvolvido por JMB) e outra sugerida na 

apresentação dos pratos servidos – batizados de potes paisagem. 

Assim, este artigo examina como o artista JMB lidou com sua experiência 

na paisagem das agroflorestas e a solução que encontrou para redimensionar tal 

vivência, aproximando-a do público. O fio condutor para tessitura desse discurso 

surge a partir das seguintes indagações: que produções de sentidos são 

possíveis a partir do estranhamento proveniente da experiência com essas formas 

contemporâneas de apreensão da paisagem? De que forma tal proposta funciona 

como um dispositivo capaz de provocar rasuras nos discursos já cristalizados 

acerca da complexa relação entre o homem e o meio ambiente natural?  

Mas, do que estamos falando quando mencionamos “formas 

contemporâneas de apreensão da paisagem”? Segundo Palma, no contexto da 

arte produzida nos nossos dias, “a paisagem deixa de ser pensada através de 

categorias fixas e permanentes, para ser pensada através da ideia da mobilidade, 

transitoriedade e transformação [...]. Mapeamento fragmentário, em que a 

memória interage e entra em “tensão” com a sua constante mutação” (2012, s/p). 

Tal entendimento vai ao encontro das observações de Javier Maderuelo, 

quando ele comenta que paisagem “[...] não é apenas um lugar físico, mas o 

conjunto de uma série de ideias, sensações e sentimentos que elaboramos a 

partir do lugar e seus elementos constituintes” (2013, p. 38). Soma-se a isso o 



deslocamento que Malcolm Andrews traz frente a canônica abordagem da 

paisagem por Kenneth Clark, incluindo o espectador no seu processo de 

“significação”, pois ele afirma que ela “[...] não é mais a obra de arte, seja o 

suporte, seja a representação pictórica; mas o processo perceptivo que se opera 

no olhar. Não é a mão que pinta, mas o olho que seleciona, enquadra, foca e 

edita” (apud VIEIRA, 2006, p.9). Considero que o olho e a percepção podem ser 

sim do artista diante da cena, mas também podem ser do espectador ou de quem 

se dedica ao estudo desses objetos. Defronte deles, somos captados e 

envolvidos de alguma forma, a qual nem sempre será a mesma do artista, pois 

penso que “[...] não existe paisagem sem interpretação e essa é sempre 

subjetiva” (MADERUELO, 2013, p.35). 

Esse ponto de vista contribui para pensarmos a apreensão da paisagem 

por JMB dentro de um viés político, relacionado com posições críticas em relação 

ao mau uso do ambiente natural. Intuição que se aproxima à observação de Anne 

Cauquelin, pois ela afirma que “muito mais que um ‘rótulo’ estético, a paisagem 

confere uma unidade de visão às diversas facetas da política ambiental” (2007, 

p.10). Com esse estímulo, para pensar o objeto sobre o qual me debruço como 

um dispositivo político-ambiental, lanço mão das propostas de Mitchell que, ao 

organizar o livro Landscape and power, objetiva “[...] transformar a paisagem de 

um nome em um verbo” (2002, p. 1). 

Considerando tais noções, retorno ao estudo de caso que aqui nos motiva: 

as representações da paisagem apresentadas em Restauro. Em sua dimensão 

sonora, o artista propôs a aproximação do espectador ao ambiente onde a 

matéria-prima do alimento consumido foi produzida. Para tanto, em parceria com 

o artista Marcelo Wasem, foram captados e gravados os sons das agroflorestas, 

bem como os relatos dos seus trabalhadores. Esses áudios foram 

disponibilizados no espaço do restaurante (Figura 2). Sobre isso o artista 

comenta: 

Em uma floresta, a visão não vale muito. Florestas são ambientes 
densos, que o olhar não consegue penetrar. A audição é talvez o 
sentido mais importante ao navegarmos por um ambiente denso 
de vegetação. [...] Quanto mais biodiversidade, mais densa é a 
sinfonia em uma floresta. [...] Sabe-se que uma agrofloresta tem 
mais biodiversidade do que uma floresta espontânea [...]. Partimos 



então em busca dessa biodiversidade que foi registrada em áudio 
e buscamos entrevistar os produtores dentro da floresta, 
sugerindo que a voz humana faz parte dessa sinfonia (MENNA 
BARRETO, 2016, s/p).  

A partir dessa colocação, percebemos a relação dos áudios dispostos no 

restaurante com a biodiversidade das agroflorestas de onde vieram os alimentos 

nele servidos. Quando pensamos na diversidade de espécies de uma floresta, é 

raro incluirmos os humanos dentro desse espectro imaginativo. Talvez pela 

consciência do seu potencial destrutivo, que em outros momentos parece estar 

apagada. É importante destacar que vivemos em uma Era que geógrafos e 

cientistas naturais chamam de Antropoceno, na qual, segundo Paul Crutzen, os 

seres humanos conseguiram alterar a composição da atmosfera, por conta da 

combinação da queima excessiva de combustíveis fósseis e desmatamentos. 

Dinâmica marcada por uma crença antropocêntrica: a raça humana no centro de 

tudo e o restante do meio natural vive ao seu serviço (KOLBERT, 2015). 

 

Figura 2: Jorge Menna Barreto (1970) | Fotografia de divulgação da obra Restauro, 2016  
Foto: Janaína Miranda | Fonte: cargocollective.com/jorgemennabarreto  

 

No momento em que JMB inclui na apreensão sonora da paisagem a voz 

dos agrofloresteiros, transmitindo suas experiências, ele traz a ideia de uma 

inversão da crença supracitada. Acredita-se na ideia de interação entre o humano 

e o restante das espécies, os quais são capazes de viver em harmonia. “A 

agrofloresta inclui o humano como um catalisador dos processos florestais [...]. O 

agrofloresteiro é um escultor, que [...] organiza a produção de alimentos, que não 

servem apenas para os humanos, mas para todos os habitantes da floresta” 



(MENNA BARRETO, 2016, s/p). Dessa forma, o posicionamento antropocêntrico 

é posto em desconfiança, como nos sugere Guimarães no trecho que serve como 

epígrafe desse texto. Em um primeiro momento, esse exercício gera certo 

estranhamento, pois, mesmo imersos em paisagens sonoras cotidianas, não 

estamos acostumados a escutar o lugar. Entretanto, também somos convocados 

à prática da alteridade. Talvez seja nesse aspecto que reside a potência de crítica 

ambiental que tais paisagens podem suscitar. 

No texto O artista como etnógrafo, Hal Foster alerta para o risco de tal 

estratégia se transformar em “[...] um jogo de conhecedores que torna a 

instituição não mais aberta e pública, e sim mais hermética e narcisista, um lugar 

apenas para iniciados, onde se pratica uma criticalidade arrogante” (FOSTER, 

2014, p.179). Entretanto, acredito que essa chamada não se aplica a Restauro. 

No projeto em questão, são os próprios agrofloresteiros que definem o que será 

utilizado nos pratos, pois são eles que informam o que pode ser colhido naquele 

período, ou seja, os pratos são elaborados a partir do que a floresta é capaz de 

fornecer. Além disso, os conhecimentos e as vivências dos produtores são partes 

essenciais e possibilitam o curso do “empreendimento”. Dessa aproximação, 

surge um processo horizontal de produção, no qual o papel do artista é 

descentralizado, estendendo-o para o produtor. Sobre isso JMB antecipou: 

[...] os produtores participarão de encontros com o público e trarão 
a sua produção para abastecer o restaurante. O exercício de 
curto-circuitar a relação produtor-consumidor é uma das coisas 
mais bacanas que tem acontecido em feirinhas orgânicas, por 
exemplo. Ao apertar a mão do produtor, também criamos uma 
relação com a terra que aquela mão trabalhou. Ao incentivar 
diretamente esses produtores, desinvestimos de um sistema que 
muitas vezes é perverso e que vai apagando os seus rastros de 
impactos ambientais, por vezes irreversíveis (2016 s/p). 

Em tais palavras, percebemos outra esfera que constitui seu dinamismo 

crítico: a recepção. Segundo Nestor Garcia Canclini, “o consumo completa o fato 

artístico, modifica seu sentido [...]. Se a recepção da obra completa sua existência 

e altera sua significação, deve-se reconhecê-la como um momento constitutivo da 

obra” (1984, p.39). Ou seja, a participação do público é parte nevrálgica de 

Restauro, é nesse momento que se tem o alcance da crítica ambiental. Além de 

absorver determinado sistema que inverte a lógica de produção e fornecimento 

tradicional de alimentos, o projeto ambiciona outra camada do ativismo ambiental: 



o “consumidor” refletir sobre seus hábitos alimentares e as conseqüências disso, 

tanto na esfera privada (seu corpo) quanto na esfera pública (o impacto 

ambiental).  

Ademais, o artista deixa claro que estabelece uma relação afetuosa com a 

paisagem que apresenta, tanto pelo processo criativo, tendo em vista o tempo 

dedicado à construção da obra e a imersão nesses ambientes, quanto pela 

própria noção de paisagem que se aproxima das sensações que surgem a partir 

da experiência no ambiente e com os agentes que o viabilizam – concepção 

ligada aos ideais de Maderuelo já citados. Essa percepção também encontra 

aportes nos estudos de Yi-Fu Tuan, nos desdobramentos que ele traz ao discutir 

seu conceito de topofilia. Em determinado momento, o geógrafo pondera: “a 

apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando está mesclada com 

lembranças de incidentes humanos. Também perdura, além do efêmero, quando 

se combina o prazer estético com a curiosidade científica” (TUAN, 2012, p. 139). 

 A questão esboçada pelo autor contribui para o discurso aqui 

estabelecido. Embora utilize uma ferramenta para o mapeamento científico e 

documental de um ecossistema, JMB não concebe sua paisagem apenas como 

um registro. Ele se posiciona e enfatiza os detalhes que lhe atravessaram, 

imprimindo grande sensibilidade à sua criação. Dessa forma, as paisagens em 

Restauro guardam uma sensação afetiva, pois criam laços de identificação, uma 

conexão subjetiva com o lugar. Acredito que o artista transporta essa afetividade 

ao espectador e, consequentemente, ao discurso que aqui está sendo construído. 

Essa sensibilidade, por sua vez, ata-se à noção de ferramenta empática lançada 

por José Albelda, tendo em vista que,   

[...] no contexto das contribuições disciplinares e interdisciplinares 
[...] a arte e a estética não são substanciais para produzir uma 
mudança revolucionária, mas são um companheiro de viagem 
necessário para que tal revolução seja bem sucedida e duradoura. 
Sem estética que redefina ideais, que permita uma identificação 
coletiva, não há revolução possível [...]. Na sua contribuição para 
a mudança de paradigma, a arte de vocação ecológica [...] tratará 
de criar empatia, refletindo em si mesma a diversidade que 
defendemos na ecologia (ALBELDA, 2015, p.22).3 

                                                           
3 Tradução livre do autor. 



 Ou seja, observando a obra de JMB sob o viés ecológico-ambiental, 

estou sugerindo que ele é capaz de expandir nossa capacidade de empatia em 

relação ao meio ambiente e sua conservação. Ao traduzir sua experiência com as 

agroflorestas em uma paisagem sonora, JMB redimensiona o que seria efêmero, 

construindo um espaço-tempo outro, propiciando novamente um estranhamento 

que convida à reflexão. Tal empenho funciona como uma espécie de 

conectividade compartilhada, pois transfere os laços afetivos ao observador, o 

qual tem a possibilidade de produzir novos sentidos a partir de uma memória 

comum. Ou seja, podermos supor, mesmo que utopicamente, que a partir da 

identificação e comprometimento emocional, a escuta da paisagem é capaz de 

contribuir para a formação de uma “consciência ecológica”. 

A forma de servir os alimentos – os potes paisagens (Figura 3) – também 

guardou relações com o lugar onde os insumos foram cultivados. Os alimentos 

foram dispostos em camadas verticais, lembrando a forma como os ingredientes 

são plantados e arranjados no interior das agroflorestas. A escolha adotada pelo 

produtor visa o melhor aproveitamento do solo e das especificidades de cada 

planta frente à incidência de luz. Segundo o artista, a ideia de arranjar os potes 

dessa forma foi inspirada nas paisagens de areia que vêm dentro de vidrinhos, os 

quais são vendidos como souvenir em praias turísticas.  

 

Figura 3: Jorge Menna Barreto (1970) | Fotografia de divulgação da obra Restauro, 2016  
Foto: Janaína Miranda | Fonte: cargocollective.com/jorgemennabarreto 

 



Assim, a experiência estética do prato também traduz os conceitos do 

sistema agroflorestal. Observa-se novamente um encurtamento da distância entre 

o produtor e o “consumidor”, o que o artista chamou de “curto-circuito”. Neste 

contexto, recorrendo aos estudos de Mitchell, deslocamos o questionamento do 

que essa paisagem “é” ou “significa”, para o que ela faz, ou como funciona 

enquanto prática cultural (2002, p.1). Ao aludir à forma de cultivo dentro das 

agroflorestas, sugere-se novamente a reflexão de que em tais sistemas a 

produção de alimentos convive em harmonia com a biodiversidade florestal, bem 

como se critica o método tradicional de cultivo agrícola, devastador e voltado 

unicamente a satisfazer às necessidades humanas de consumo. Questionado 

sobre o alcance de tal proposta, JMB salientou que existem comunicações que 

fogem aos discursos e se dão ao nível da experiência, levantando o seguinte 

questionamento: “Será que as células de nosso corpo reconhecem um alimento 

que foi produzido sem agrotóxicos, que carrega a floresta em cada molécula de 

sua constituição? Nós acreditamos que sim” (2016 s/p).  

Ademais, esse posicionamento alia-se aos estudos que reavaliam os 

discursos ecológicos hegemônicos, os quais assumem uma lógica midiática, 

tornando-se superficiais. Em sua grande maioria, esses discursos não visam 

alcançar uma “consciência ecológica” ou um posicionamento crítico sobre os 

valores nocivos que sustentam a humanidade atualmente, mas objetivam criar um 

nicho de mercado lucrativo, vendendo “[...] a ideia de que consumindo certos 

produtos e agindo de determinada forma, estaremos fazendo parte da massa de 

pessoas com pensamentos e atitudes sustentáveis, quando, na verdade, 

estaremos [...] alimentando o sistema do qual a sustentabilidade questiona” 

(OLIVEIRA, 2016, p.15). Ou seja, o jogo é contraditório, pois utilizando inúmeros 

aparatos, dentre eles a difusão maximizada de imagens, o sistema capitalista se 

apropria dos termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável para 

alimentar um mercado, invertendo o sentido do que realmente seria produtivo em 

nome da conservação do meio ambiente.  

Muitos pesquisadores problematizam essa questão. No âmbito da 

Educação Ambiental, Guimarães e Sampaio dizem que o desafio “[...] parece ser 

a articulação de dispositivos outros, através dos quais se possam proliferar 



práticas não mercantis no cotidiano das nossas vidas (nem que para isso seja 

preciso rasgar a própria noção de sustentabilidade)” (2012, p. 397). Os mesmos 

autores ainda realçam que têm interesse em “[...] combater as narrativas que 

produzem certa estabilidade, previsibilidade, homogeneidade nos modos de se 

pensar as práticas pedagógicas em torno das questões ambientais” (2014, p.126). 

Embora, nesse momento, eu não problematize de forma exaustiva o 

conceito de sustentabilidade como fazem esses pesquisadores, almejo – mesmo 

que de forma introdutória – abraçar o desafio lançado por eles às práticas 

pedagógicas, trazendo-o para um discurso situado no campo da pesquisa em 

artes visuais. Ou seja, essa perspectiva impulsiona a possibilidade de rupturas 

nas camadas sedimentadas da História, Teoria e Crítica da Arte, bem como 

estimula a análise de paisagens, a exemplo das disponibilizadas pelo projeto de 

JMB, encarando-as como dispositivos capazes de construir uma posição crítica 

sobre os padrões capitalistas frente à natureza. Além disso, Eduardo Viveiros de 

Castro e Déborah Danowski alertam que “a ‘natureza’ ou ‘ambiente’ [...] seria algo 

sério demais para ser deixado exclusivamente nas mãos (e nos orçamentos de 

pesquisa...) dos cientistas naturais” (2017, p.25). Assim, todas essas sugestões 

nos fazem retornar novamente à epígrafe desse texto: devemos cada vez mais 

questionar as certezas já dadas. 

Enfim, a partir da ideia de estranhamento como potência, advindo do 

contato com o projeto artístico Restauro, de Jorge Menna Barreto, a discussão 

proposta nesse artigo procurou demonstrar o que venho pensando em termos de 

narrativas em História, Teoria e Crítica da Arte. Afasto-me do viés historiográfico e 

crítico que liga a produção de paisagens ao mero registro de um espaço ou à 

busca de uma identidade. Sugiro que, em diferentes linguagens e suportes, as 

apreensões de paisagem podem ser vistas como dispositivos capazes de suscitar 

uma preocupação político-ambiental. Por conseguinte, penso que a luta pela 

conservação do meio ambiente natural deve ser enfrentada com uma força 

interdisciplinar, evitando reduzir os danos sofridos por esse patrimônio a cifras e 

estatísticas. Ou seja, ao contrário do que comumente se pensa, o campo da arte 

fornece inúmeros disparadores para refletir sobre o tema.  
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