
JARDINAGEM: TERRITORIALIDADE, TEMPORALIADE, ATO POLÍTICO é um projeto de investigação da 
jardinagem enquanto experiência artística, potencialidade de reflexão e intervenção nas 

dinâmicas urbanas. Foi realizado em Curitiba (PR), e englobou uma série de ações em logradouros 
públicos,  espaços culturais e instituições de arte e ensino da cidade como o 

Museu da Gravura Cidade de Curitiba, Bicicletaria Cultural e o Departamento de Artes da UFPR. 

Ações: intervenções urbanas, mapeamento do território, ações performáticas, oficinas, conversas abertas 
ao público,  a criação do blog www.jardinagemterritorialidade.wordpress.com, e  um mapeamento de 

trabalhos que conectam jardinagem e arte/ativismo no Brasil, dando visibilidade a um 
panorama pouco discutido na arte contemporânea brasileira.

A partir de um processo de agenciamento de propostas relacionais voltadas para o espaço público, 
buscou-se ampliar o conceito de jardinagem ao  aproximar trabalhos intimistas,  investigações do olhar 

sobre a paisagem, ações de jardinagem libertária, experimentações de sociabilidade urbana, 
engajamentos e processos transdisciplinares que envolvem 

arte, ativismo, cultura, urbanismo,geografia, ecologia, agricultura e política.

As aproximações e conexões entre os trabalhos produzem reflexões sobre o ato da jardinagem como 
tática poética-estética-política, e o jardim como espaço relacional e laboratório experimental em arte, 

sujeito a diversas condições espaço-temporais. Do jardim provém a instauração de diversos espaços, de 
diferentes paisagens, através de  microambientes  que se transformam ao passar do tempo, 

com o clima, os ciclos, as apropriações e improvisações dos passantes, os cuidados e podas, os usos, e 
as práticas cotidianas do espaço vivido. 

Para além das críticas ao urbanismo e paisagismo dos grandes centros urbanos, idealizados e 
planejados muitas vezes a partir de dados, estatísticas e interesses econômicos, o projeto se propõe a 
uma imersão nas camadas complexas da terra e a lidar com as condições reais do território e dos seus 

habitantes. Um dos objetivos é promover encontros e discussões sobre intervenções urbanas como 
potências de ativação de espaços existenciais, físicos e simbólicos dentro das cidades, onde o artista 

ativista atua através de interações estéticas e sociopolíticas, diante de questões que envolvem 
as micro e macro políticas do lugar. 

A jardinagem como prática artística pode se configurar como uma significativa experiência corporal, 
sensório-motora, de relações tempo-espaço expandidas, em que o ato da jardinagem pode ser 

conectado ao ato performático. Nas grandes cidades de jardins sempre belos, assépticos, ordenados e 
controlados, a proposta subverte a lógica do marketing público, da aparência idealizada, do jardim 

descartável com produção de flores em larga escala, e reconecta o corpo humano aos ciclos da natureza. 

Trata-se então da potência criativa de novas relações entre o ser humano e seu território, que não é 
somente território-piso, território-propriedade, território-preço, território-imagem, mas um 

território-vivência. E a possível desaceleração da temporalidade humana em meio às múltiplas demandas 
e ao excesso de informações da contemporaneidade, transformando corpos e sentidos amortecidos.

Entre utopias e fricções com a realidade cotidiana, há um desejo de criação de um espaço de diálogos e 
trocas de saberes, de acolhimento de ideias e de discursos não hegemônicos, de negociações entre os 

artistas, a comunidade e o poder público, e da conexão do homem urbano a 
pensamentos e práticas ecológicas.
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VARIAÇÕES NA PAISAGEM. Cintia Ribas
Livro de artista e proposição no Museu da Gravura Cidade de Curitiba

JARDIM ABERTO. Janice Martins Appel 
Intervenção no Bairro Pilarzinho

LEGADO PARA O PRESENTE. Ines Linke
Intervenção no Cemitério Municipal Santa Cândida
Foto: Faetusa Tezelli

MICROJARDINAGEM. Iracema Bernardes
Oficina no Passeio Público

Participações no evento REVERBERAÇÕES GILDA CONVIDA 
Ações na Rua São Francisco, Centro
Foto: Goto
JARDIM DO SONO. Teresa Siewerdt 
ESPADARIA. Faetusa Tezelli e Roseane Santos 

INTERVENÇÃO OBJETUAL URBANA DA SÉRIE INVÓLUCROS. Juan Parada
Ações no centro de Curitiba e arredores  /  Foto: Faetusa Tezelli

DEVIR. Janete Anderman
Proposição em garagem de trens nos arredores da Rodoferroviária, Jardim Botânico
Foto: Amanda Barral

MAPEAMENTO DE JARDINS E JARDINEIROS DO BOM RETIRO. Goto

RITUAL DA ÁRVORE-ESCOLA AO PÉ DA GAMELEIRA BRANCA. Grupo Contrafilé 
Intervenção na Praça Tiradentes, Centro  /  Foto: Faetusa Tezelli

SALVEMOS O BOSQUE DA CASA GOMM + JARDINAGEM: TERRITORIALIDADE
Parque Gomm, Batel  /  Foto: Goto

JARDIM AMPULHETA. Cacá Fonseca e Pedro Britto
Intervenção na Praça Bela Vista do Passaúna, Bairro São Miguel
Foto: Faetusa Tezelli

JARDINS DO BELA VISTA. Faetusa Tezelli e Iracema Bernardes
Caminhadas coletivas e visitas aos jardins do Bela Vista, Bairro Tatuquara
Foto: Amanda Barral

OFICINA DE PERMACULTURA. Ademar Brasileiro (Mago Jardineiro)
TROCA DE MUDAS. Ademar Brasileiro, Faetusa Tezelli e Iracema Bernardes
HORTA COMUNITÁRIA. Iniciativa coletiva
Terreno baldio no Jardim Bela Vista, Bairro Tatuquara
Foto: Amanda Barral e Faetusa Tezelli

BANCO DE SEMENTES CRIOULAS. Coletivo Multiplica!
Oficina e implantação de banco de sementes crioulas na horta comunitária do 
Jardim Bela Vista, Bairro Tatuquara  /  Foto: Goto

JARDINAGEM BALDIA. Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias
Micro-intervenções e catalogação de ervas e matos em terrenos baldios do Bairro Pilarzinho, 
Abranches e Tatuquara  /  Foto: Elenize Dezgeniski

MAPA DE ÁREAS VERDES
fonte IPPUC 

fonte IBGE 2010
elaboração 2015
S/ ESC

MAPA DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA
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1. Panorama geral
1.1. Sobre o mapeamento
No âmbito do projeto Jardinagem: territorialidade, temporalidade, ato político o mapeamento aqui 
proposto, em fase inicial, apresenta conjunturas históricas, características da geografia urbana, contextos 
sociais, hábitos coletivos e ações singulares relacionados  às práticas de jardinagem existentes em Curitiba; 
faz uma breve contextualização sobre arte associada ao uso de elementos vegetais; e, complementarmente, 
apresenta potenciais locais na cidade para inserção de propostas artísticas e outras experiências associadas 
à jardinagem. Como todo mapeamento, é uma interpretação do território. Aqui, a indicação de espaços, 
pessoas e acontecimentos se faz na identificação de padronagens de lugares e de costumes, como relatos de 
ocorrências em campo ampliado.

Este  mapeamento é e será atravessado também pelas linguagens ou métodos de cada artista ou partici-
pante do projeto, cada qual com uma trajetória singular associada à questão da jardinagem e territoriali-
dade, sendo que o diálogo desses backgrouds pessoais com a complexidade territorial específica da cidade 
gera também uma situação experimental singular. Nesse contexto, o trabalho de mapeamento é também 
uma mediação ou interlocução prévia com os artistas convidados de outras cidades que tenham pouca ou 
nenhuma vivência territorial relacionada a Curitiba, e para quem é oportunizado uma estada na cidade de 3 
a 5 dias para a realização de seu trabalho. Esse diálogo visa apresentar informações antecipadas sobre a 
territorialidade específica que possam ser convergentes aos interesses e à linguagem do interlocutor, como 
numa "cartografia sob demanda", um "mapeamento dialógico prévio" ou uma "pré-visualização territorial 
personalizada": o quê do território se deseja como situação relacional para o campo de interesse de lingua-
gem do artista? Quais filtros de critério usar? Interlocução essa que pode ocorrer também no sentido 
inverso, numa proposta artística emergindo das informações do mapeamento ou do contato direto com o 
território.

O mapeamento, aqui, pois, para além dos dados objetivos da geografia física e das informações contextuais 
consolidadas de interpretação do território, está sujeito também ao atravessamento dessas subjetividades, 
afetividades, psiquismos,  imaginários, memórias, vivências e coletivismos das população, jardineiros e 
artistas conectados pelo projeto. E a expectativa em relação às linguagens artísticas é que haja interlocução 
com a singularidade territorial da cidade, suas urbanidades e microterritorialidades, visando alguma ação 
direta sobre o território urbano, fazendo uso de elementos vegetais, práticas de jardinagem ou estabele-
cendo outras conexões de significado associadas ao contexto das áreas verdes na cidade.  

1.2. Sobre arte e jardinagem
Na etimologia da palavra jardim, a ideia de algo fechado, ou terreno cercado para cultivo. Na acepção 
tradicional, o jardim é compreendido como um paisagismo complementar à arquitetura ou como proposta 
de integração ambiental de uma obra urbanística, podendo estar associado a distintos estilos ou funções, 
como o persa, zen, desértico, tropical, inglês, francês, modernista, botânico, etc. Complementarmente ele 
pode ser percebido a partir de diferentes usos: um jardim para contemplação; para retiro intelectual ou 
espiritual; para estímulo sensorial; para relaxar ou re-energizar o corpo; para cultivo de ervas medicinais, 
flores, hortaliças e árvores frutíferas; para compor uma extensão ambiental da residência; para criar área de 
lazer no espaço urbano. Em algumas culturas orientais o jardim tradicional é compreendido como arte 
integrada ao ambiente.

Muitos desses jardins exibem esculturas como complemento paisagístico. Outros são planejados como 
ambiente  artístico  num sentido  mais  amplo,  como  o  Parque dos Monstros,   projetado  por Pirro Ligorio     

(Lazio, Itália); o Parque Güell, de Antoní Gaudí (Barcelona, Espanha); o jardim de esculturas cerâmicas de 
Francisco Brennand na Oficina Brennand (Recife-PE). O espaço aberto foi também incorporado ao circuito de 
arte como local especial para exibição de esculturas e, posteriormente, como local para intervenções artísti-
cas de caráter ambiental: Parque de las Esculturas (Santiago, Chile), Jardim de Esculturas no Parque 
ibirapuera (São Paulo-SP), Inhotim (Brumadinho-MG), Museu do Açude (Rio de Janeiro-RJ), Parco Arte 
Vivente (Turim, Italia), Yorkshire Sculpture Park (West Bretton, Reino Unido),     Fields Sculpture Park       
(Ghent, EUA), Gibbs Farm Sculpture Park (Makarau, Nova Zelândia).

O fascínio de artistas por jardins, plantas, flores, formas e cores da natureza já inspirou muitas obras consa-
gradas na história da arte, como as exuberantes pinturas de girassóis e outras flores de Van Gogh, as ninféias 
de Monet,  os elementos ornamentais de arquitetura e artes decorativas do Art  nouveau. Antes, o imaginá-
rio fantástico do Jardim das Delícias, de Hieronymos Bosch. Na década de 1960, a arte experimental ampliou 
e diversificou os campos de linguagem e a relação da arte com a natureza adquiriu perspectivas mais diretas 
e conceituais de acontecimento, principalmente com a land art. Mais tarde a própria vegetação foi integrada 
como matéria para a reflexão e prática artísticas - da land art à plant art - e a arte abriu-se para relações 
processuais com sistemas alimentares, restauração ambiental e ativismo ecológico. Nesse contexto firma-se 
a possibilidade do artista como jardineiro. Diferentes situações relacionais entre cultura e natureza passaram 
a ser investigadas e ativadas pela arte: a Teoria das cinco peles (1968-1972) de Friedensreich Hundertwasser; 
Time Landscape: Greenwich Village, New York (1978), de Alan Sonfinst; algumas das obras da série Silueta, 
de Ana Mendieta (1973-1980); 7.000 carvalhos (1982), de Joseph Beuys; Campo de trigo - uma confrontação 
(1982), de Agnes Denes; as obras de Andy  Goldsworthy; Revival Field (desde 1990), de Mel Chin; On tropical 
nature (1992), de Mark Dion; Greenhouse (1993), de Avital Geva; Grande Budha (1985/2000) e                      
Mesa (1997/1999) de Nelson Felix; as propostas  artísticas de Ines Link e Louise Ganz (desde 2005), Jardina-
gem libertária (Curitiba, desde 2007), projeto Interações Florestais - Residência Artísticas Terra UNA (desde 
2008), a Geodésica Cultural Itinerante (desde 2011).

1.3. Sobre áres verdes, jardins, jardinagens, jardineiros, artistas. 
Retornando aqui ao projeto, uma questão: por que não só jardinagem, e sim também áreas verdes? Porque 
há muitas convergências de contexto possíveis e abranger essas dimensões é interessante para a investiga-
ção artística. Além do mais, jardins fazem parte das áreas verdes de uma cidade, sejam eles jardins residen-
ciais ou paisagismos urbanos, em áreas privadas ou públicas, sejam resultado do trabalho individual ou 
coletivo, trabalho voluntário ou remunerado.  E por que "jardinagem e áreas verdes" e não "jardins e áreas 
verdes"? Pois se quer enfatizar a prática e seus personagens e não unicamente o espaço. Muitas outras 
convenções e saberes podem ser conectados, sejam de ordem botânica, geográfica, agrícola, paisagística, 
legislativa, política, artística, sejam saberes acadêmicos ou populares. O sistema de produção denominado 
agricultura de jardinagem, adequado a pequenas e médias propriedades, de gestão familar, e que faz uso 
exclusivo de mão de obra, sem uso de máquinas.  Agricultura e comércio de flores e plantas ornamentais. 
Um jardim com plantas nativas. Um jardim na fronteira com uma mata nativa. Permacultura em reserva 
florestal urbana. Um jardim florestal. Um jardim num lote vago. Um jardim em meio à horta. Um jardim em 
meio à horta como proposta de controle biológico de pragas. Jardinagem como prática anti-stress e medita-
tiva. Um jardim de plantas medicinais. Um jardim de ervas daninhas. Um bosque de plantas exóticas invaso-
ras. Uma jardinagem experimental com plantas alimentícias não convencionais num vazio urbano em área 
pública (ou privada, ou mista). Um plantio de recuperação ambiental numa ocupação irregular em área de 
preservação permanente à margem de um rio. Agricultura urbana e hortas comunitárias em áreas livres sob 
as linhas de alta tensão. Plantio de árvores frutíferas em espaço público. Arborização para controle de micro-
climas em áreas urbanas centrais. Reflorestamento com bombas de sementes. Sementes crioulas. Índices de 
permeabilização do solo a partir de diferentes padronagens de calçadas e gramados. Um encontro de 
jardineiros. Uma feira de uma associação de produtores orgânicos. Tradições agrícolas de populações 
migrantes. Revisão de critérios técnicos para identificação e nomenclatura de áreas verdes. Conceitos sobre 
jardinagem e paisagismo. Legislações preservacionistas associadas ao zoneamento urbano e ao plano diretor 
da cidade. Todos esses contextos podem ser apropriados também como situações relacionais para a arte, 
seja como local da inscrição da proposta artística, hábito a ser re-significado, convenções a serem subverti-
das ou recodificadas. Isso para além das relações entre arte e elementos vegetais já pertencentes a própria 
história da arte: iconografias com elementos vegetais na heráldica, nas pinturas de paisagens e de            
"naturezas mortas", na arquitetura e no vestuário; pigmentos naturais de origem vegetal em tintas;        
happening e land art em ambientes de vegetação natural; plantas e arranjos vegetais como matéria prima da 
arte; novos designs gráficos de embalagens de produtos integrados a sistemas produtivos de slow food.

Temporalidade e ato político são outras características relacionadas à jardinagem. Num tempo presente em 
que uma das cidades mais populosas do mundo - São Paulo - obriga-se a racionar água; em que o desmata-
mento na Amazônia, a poluição e o aquecimento global continuam crescentes; num tempo de prenúncio de 
crise no sistema produtivo alimentar mundial; todo esse entorno de questões e urgências ambientais já seria 
justificativa mais do que suficiente de "temporalidade e ato político" a motivar também uma ação artística 
(e este projeto). Entretanto, enquanto arte, há ainda outras nuances de singularidades, subjetividades, 
objetividades e sensorialidades a serem enunciadas. Inclusive outras temporalidades e sentidos políticos.

Relativizações de critérios, aberturas contextuais e enunciações de interesse postos, adentremos pois no 
território curitibano.

Jardinagem e áreas verdes em Curitiba, 
um mapeamento do território 
considerando a perspectiva da experiência artística
(Parte 1. Goto, 23/03/2015) 

3. 
Em seu ensaio, De outros espaços (1998), Foucault se refere aos jardins enquanto combinações de espécies de 
diferentes origens dispostas em único espaço, ao exemplo do jardins botânicos. Pode-se dizer que são lugares hetero-
tópicos contraditórios, capazes de (des)estabilizar territórios homogêneos. Portanto, é possível associar esses jardins 
às formas de transgressão e estratégias de resistência que friccionam com a realidade, gerando novas experiências 
que participam no debate de valores e na discussão de possibilidades de uso. 
Neste associação, os jardins se assemelham a intervenções politicas que questionam, disputam lugares e participam 
da partilha do sensível (Rancière, 2005), provocando pequenos desvios do sentido hegemônico dos territórios. 
Consequentemente o ato da jardinagem vinculada ao ato político prevê uma mobilidade de valores e sentidos, 
incitando, inclusive, a participação na gestão, na democratização, na construção e no acesso dos territórios por meio 
de ações e gestos que sejam capazes de conduzir a reflexão e discussão sobre participação e responsabilidade indivi-
dual e coletiva na construção dos espaços urbanos e um debate sobre biodiversidade, direito,  autonomia, segurança 
e soberania alimentar.
Para os consumidores da cidade, a procedência dos alimentos é em geral desconhecida  e se insere em uma rede 
nacional e internacional de produção e distribuição que se inicia com os fornecedores de sementes, mudas, fertilizan-
tes, inseticidas e finaliza na mesa do consumidor. Hoje, as hortas comunitárias, os jardins nutritivos e a agricultura 
urbana, rememoram a possibilidade de uma cidade pomar ao estabelecer uma forma de resistência às megaestruturas 
econômicas e a revisão do modelo da agricultura em larga escala, defendendo a construção de novas territorialidades 
que se caracterizam pela coletividade dos modos de trabalho e escalas que garantem a produção de alimentos 
próximos aos consumidores. Por meio da agricultura urbana mostra-se a possibilidade de produzir sistemas alternati-
vos onde os modos de produção e espécies a serem cultivadas para consumo atendam os interesses e hábitos locais. 
Não se trata de um retorno ao modo de vida campestre pré-industrial, mas da recuperação, continuidade e/ou 
transformação consciente dos costumes, da revitalização de espaços urbanos e da adoção de formas alternativas ao 
modelo econômico globalizado. Enquanto processo de construção de outros espaços, os jardins heterotopico são 
capazes de participar na produção e redistribuição de valores, afirmando ou alterando o ambiente, reivindicando a 
ressignificação do espaço como, também, da humanização dos processos da produção de alimentos.  
Entretanto, como distopia, os jardins heterotópicos também podem ser percebidos  como formas artificiais que se 
sobrepõe aos biomas nativos importando aspectos de teatralidade que introduzem uma ideia de natureza inorgânica. 
Uma possível configuração de outros lugares, que importa programas e onde o ambiente original é esquecido. 
Acepção em que lugares sem memoria, sem vestígios da vegetação original ou nativa são instalados.  Neste caso, os 
outros espaços não enriquecem os territórios, mas, apenas provocam danos ao substituir um mundo orgânico. Assim, 
concebe-se espaços, que alteram as relações sociais e deslocam as territorialidades naturais definidas pelos solo, 
água, clima e sistema biótico. Eles cessam de expressar uma identidade e contribuem com o desmanche dos biomas 
naturais, substituindo a vegetação nativa ou incidental por uma natureza inorgânica. 
Estamos acostumados a vegetação diversificada, numa criação paisagística perfeita disposta em vasos gigantes em 
espaços públicos e privados, assim como valorizamos plantas e especiarias exóticas disponíveis nas estantes dos 
hipermercados que ofertam um grande sortimento de frutas, legumes, cogumelos e hortaliças. A globalização, dentre 
elas da política alimentar, tem comprometido grande parte da vegetação nativa e do cultivo de subsistência, mudando 
os hábitos de produtores e consumidores e de feiras locais, estimulando forte dependência das redes de distribuição, 
transporte e comercialização reforçado pelo caráter agressivo das estratégias de marketing das redes internacionais 
de supermercado que tem vinculado seu slogan de única fonte confiável e segura de alimentos. O que vamos comer 
se os caminhoneiros deixarem de transportar os produtos vendidos nos mercados ou mesmo se os produtores deixam 
de cultivar determinado produto? 

4.
Os cultivos e jardins não interferem apenas nas práticas cotidianas, mas, também, na manutenção de territórios 
tradicionais e na construção de novas territorialidades que estabelecem transformações físicas e deslocamentos 
simbólicos tencionando a relação entre o território natural por sua matéria prima e o artificial pela seleção das 
espécies a serem cultivados.
Se por um lado, pode-se erradicar o território natural, optando por processos controlados que resultam em paisagens 
plásticas e jardins marcado pelos interesses do agronegócio, da administração, das industrias ou empresas, por outro, 
pode-se conceber a jardinagem como ato político que interfere diretamente numa realidade, alterando as relações de 
convivência ou de produção, distribuição e consumo de alimentos. Isso significa ceder possibilidades de conjecturar 
ambientes onde a biodiversidade seja valorizada e as potencialidades de cada território expandidas sem, contudo, 
erradicar a condição de matéria prima natural.

1  Ressalve-se que na atualidade alguns produtos podem ser rastreados até sua origem, entretanto esse sistema, ao tempo que fornece dados do produtor, 
também denuncia a escala global do agronegócio que pouco favorece ao consumidor por manter a homogeneização dos produtos.
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JARDINS E OUTROS TERRITÓRIOS 

1. A tradição do cultivo de plantas se confunde com a própria história das cidades e engloba múltiplas e distintas 
práticas como a agricultura, o paisagismo e a jardinagem. Os cultivos, estimulados por interesses alimentícios, 
educacionais, recreativos, estéticos, artísticos, políticos, urbanísticos, sanitários etc., estão relacionados aos conheci-
mentos técnicos e saberes outros que expressam uma ideologia cultural no plano individual e/ou coletivo. Desta 
forma, os jardins do Éden, das delicias, do poder soberano, recluso, de paz e serenidade, festivo, público dos passeios 
nos finais de semana e de encontros amorosos, de casa, em suas múltiplas dimensões e concepções, servem como 
formas de expressão e marcadores de identidade.
A concepção de jardim, associada a finalidades ornamentais, é vinculada a noções e predileções de gosto em 
constante transformação. No mundo ocidental, ao longo do tempo, os jardins foram adaptados e modificados em 
função de necessidades e interesses, resultando em diálogo direto com os conceitos de cidade e natureza. Os jardins 
sagrados ou hortus conclusus, separados do mundo externo, ofereceram sossego e proteção da natureza ameaçadora, 
no interior dos conventos e habitações. O jardim como manifestação simbólica espiritual e, em diversos casos, o 
jardim como extensão arquitetônica ou demonstração espetacular de poder expressaram formas de domínio sobre a 
vida selvagem. 
Nas sociedades pré-industriais, no plano da vida cotidiana, o cultivo de plantas comestíveis, medicinais e hortas no 
âmbito das moradias figurava certa autonomia e soberania alimentar além de constituir uma paisagem particular 
ornamental e peculiar. Porém, a partir do século XIX, com o fortalecimento industrial e consequente expansão 
urbana, o domínio da paisagem natural para garantir a salubridade foi caracterizada e vislumbrada na concepção de 
jardins incorporados ao projeto modernizador, civilizatório e higienizador segundo estilos e modelos europeus. 
Praças públicas serviam de locais para festas suntuosas, assim como os passeios públicos eram utilizados como 
fundo cenográfico para as comemorações e manifestos oficiais. 

Apesar do caráter valorativo que jardins e parques atribuem aos lugares, a qualidade de vida dos habitantes e da 
cidade como um todo, estes espaços, por vezes, são pensados em plano secundário e mesmo com o vertiginoso 
adensamento e verticalização ainda são mantidos às margens do planejamento urbano. Na atualidade as espécies 
escolhidas e utilizadas para adornar os espaços urbanos, por vezes, agregam apenas valor estético, segundo padrões 
importados, onde flores e árvores consideradas aprazíveis aos olhos conduzem a sensação de bem-estar, remetendo 
a uma ideia estereotipada de natureza, beleza e civilização, sem, contudo, considerar a vegetação nativa ou o caráter 
recreativo alimentar. A arborização e paisagística, proveniente de remanescentes da vegetação local, qualificada aqui 
enquanto cidade pomar, além do embelezamento e expressão de identidade local, garantia a parte da população, 
especialmente às famílias de parcos recursos financeiros o sustento alimentar pelo consumo ou comercio de gêneros 
diversos, como, também, do lazer das crianças.
Entretanto hoje, os espaços públicos geralmente adornados com espécimes historicamente vinculadas a ideia do belo 
se restringem à estetização de praças e calcadas em moldes internacionais. No horto municipal, a exemplo de Curiti-
ba/PR, as flores dos parques e canteiros são produzidas em escala industrial, com sementes importadas, para garantir 
a decoração dos canteiros urbanos. As plantas exóticas, inseridas na urbe são domesticadas e dependentes da 
manutenção humana. Os recipientes, dispostos em lugares estratégicos, podem ser remanejados conforme os interes-
ses da administração pública ou das empresas responsáveis por sua manutenção. Desta forma, parques e jardins 
constituem espaços (des)construídos que se distinguem radicalmente das matas, florestas ou jardins incidentais. Os 
jardins (in)orgânicos configuram espaços de poder que organizam e estruturam relações socioespaciais e ambientais, 
criando territorialidades intencionais que refletem as crenças e atestam a capacidade humana de transformar a 
realidade.

2. 
Segundo Raffestin (1993), um território é uma construção conceitual simultaneamente determinado por sua condição 
de matéria prima natural e resultado da moldagem pela ação social. Como condição material, as potencialidades de 
cada território são contidas no seu interior, mas como resultado da ação social, um território serve como campo de 
ação marcado pelos interesses de seus agentes. Desta forma, um território se torna um palco para os processos de 
afirmação da ideologia vigente ou de transformação de práticas e valores. 
Por meio da apropriação espacial, os diversos agentes informam territorialidades distintas que assinalam as relações 
sociais. De acordo com Soja, territorialidade é, 
 [...] um fenômeno comportamental associado com a organização do espaço em esferas de influência ou de territórios 
claramente demarcados, considerados distintos e exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou por 
agentes outros que assim os definam (SOJA, 1971, p. 19).
Assim, para Soja, a sociabilidade humana, da mais estável à mais instável, se define por uma identificação espacial 
manifesta por um sentimento de afetividade, um sentido de exclusividade que surge por parte de agentes externos, 
quando alguma ameaça se apresenta no lugar, como, também, por uma compartimentação da interação humana , em 
que se estabelece certos sistemas de vantagens mútuas em função da proximidade (SOJA, 1971, p. 34). 
A territorialidade enquanto comportamento humano espacial constitui "a tentativa de um indivíduo ou grupo para 
afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relações (...)” (SACK, 1986, p. 19). Trata-se de estratégias que 
determinam o uso social do espaço, abarcando diversas escalas e temporalidades em forma de “outros espaços”.

JARDIM AMPULHETA – CACÁ FONSECA E PEDRO BRITTO - 2015

 DA MÁQUINA AO FRACASSO 

Qual a potência de orientar-se por uma cidade modelo no quesito sustentabilidade, assumindo a trajetória de 
uma máquina transplantadeira como guia? Essa inquietação nos desorientou em Curitiba nos primeiros dias 
da realização do Jardim Ampulheta. Sabíamos da existência de uma máquina capaz de realizar transplante 
de árvores adultas e idealizamos perseguir seus rastros como um indicativo de zelo pelas árvores urbanas. 
O fato de existir um equipamento exclusivo para mudar árvores de lugar, soou para nós como pista de afeto 
por existências normalmente relegadas à indiferença. Especular sobre o valor de manter vivas árvores 
preexistentes na cidade, plasmou a expectativa de um agenciamento político dissidente da posição 
hegemônica, veiculada pela produção de territórios urbanos como sinônimo da precipitação do capital. Mas 
o fracasso da intenção foi delineado pelo histórico da máquina: fora adquirida como contrapartida de um 
financiamento consignado ao BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), no final da década de 80, numa 
conjuntura marcada pelo endividamento e importação compulsórios, indicativos vitais da virada neoliberal em 
curso.

A transplantadeira foi uma escolha pessoal do então prefeito Jaime Lerner, seduzido por um catálogo subjeti-
vado pela ode à mecanização das operações de jardinagem. Escolha emblemática para a cidade propagada 
pela produção fabril de flores (um milhão de unidades/ano), convertidas em cosmético descartável substituído 
sazonalmente nas vias públicas. Máquina ineficaz para a diversidade, pois poucas raízes sobrevivem aos 
seus dentes. Máquina desenvolvida para atuar na indústria do reflorestamento, no manejo de imensos 
desertos verdes, adaptada para uma modalidade de jardinagem urbana ensejada pela negação da alteridade 
e do acidental. Logo percebemos que a cartografia do Jardim Ampulheta guiada pela máquina fracassou, pois 
sua pista fundamental revelou-se engrenagem colonizadora do território. 

 DE OUTROS PRESSUPOSTOS TEMPORAIS

O pressuposto do Jardim Ampulheta configurava uma tentativa de descolonizar o tempo da cidade, cronome-
trado pela perspectiva antropocêntrica, mas a transplantadeira enquadrou exatamente o seu reverso: os 
inúmeros transplantes que já fez constituem maquinações orientadas pelo eco-marketing governamental, 
financiamento de dívidas públicas e grandes limitações operacionais do equipamento para a realidade 
urbana. Entretanto, a inquietação do projeto persistia: como instaurar uma temporalidade geológica na cidade 
a partir do plantio de uma família de árvores longevas?  Um jardim como um “contra-cronômetro” vivo, consti-
tuído pelo transcorrer de seres aptos a sobreviverem na terra ao longo de tempos dilatados, fantásticos e 
inestimáveis. Uma proposição em 2015 com potência para os próximos 2015 anos, ou mais. Nossa proposta 
consistia num conjunto de temporalidades instaurado no presente - como a virada de uma ampulheta - e o 
reinício simultâneo de contagens progressivas e regressivas. Duas porções temporais de 2015 anos referen-
ciadas pelo pretenso sentido de conectar devires demarcatórios de idades e durações imponderáveis diante 
do tempo de vida da própria cidade que comemorou em 2015 modestos 322 anos. Tal proposição buscava 
explicitar dimensões de perenidade e longevidade deflagradas por um modo singular – e atual - de jardinar 
nas cidades contemporâneas. Reivindicava outras lógicas temporais, distintas dos axiomas do fluxo, da 
efemeridade e da instantaneidade, tão hegemônicas na contemporaneidade. 

Para além da atribuição primária da ampulheta como marcador da passagem do tempo, o jardim ampulheta 
pode ser compreendido como acelerador de perenidades, em cuja suposta estabilidade, repousa a potência 
de contrapontos temporais. A proposta tenta questionar a estabilidade aparente das estruturas conformado-
ras do espaço urbano atual ao confrontá-las com a possibilidade de compartilharem o território com potências 
de longevidade que ultrapassam o sentido das coexistências territoriais imediatas, admitidas cultural e social-
mente. 

 UMA MATRIARCA BASTARDA 

A perseguição à biografia da transplantadeira nos conduziu até uma dezena de lugares de Curitiba, listados 
graças à memória do funcionário operador da transplantadeira de árvores, pois outra dificuldade residiu na 
inexistência de registros sobre as operações da máquina desde quando foi adquirida, em 1995. Com esta 
lista, em 06 e 07 de setembro visitamos os lugares e escolhemos implantar a ampulheta na Praça Alto da Bela 
Vista do Passaúna. Localizada na borda da cidade de Curitiba, a jovem praça é mirante para um dos princi-
pais mananciais do abastecimento de água da cidade, um terreno embrião, espaço público em plena infância. 

Neste território localizamos as árvores transplantadas em uma alameda retilínea, com inserção geométrica e 
equidistante, configurando uma jardinagem ortogonal sintomática da ação mecanizada. A perspectiva crítica 
em relação aos engendramentos da transplantadeira rejeitou a alameda e nos arremessou rumo a uma jovem 
e frondosa paineira, localizada ao pé do mirante, numa encruzilhada de 3 vértices: a alameda das transplan-
tadas, o desvio para a colina e o trajeto das crianças que frequentam o Centro de Integração Social Divina 
Misericórdia durante o contra turno escolar. Escolhemos uma bastarda da genealogia da transplantadeira 
como matriarca da nucleação ampulheta, e nos rendemos àquela paineira barriguda, cuja natureza prenhe, 
tronco encurvado e embuchado, foi capaz de estabelecer novos elos para o plantio das sete outras mudas 
potencialmente longevas. Contrariar a proposição maquínica do projeto e aderir à outra genealogia, impre-
cisa, sem filiação e cronologia determinados, transfigurou seus parâmetros: reuníamos agora uma paisagem 
de colina; uma mítica encruzilhada; e uma forma remetida a gravidez. 

Históricamente, tal paisagem, mítica e forma, encontram-se enraizadas num terreno anteriormente ocupado 
por famílias, cuja configuração foi enquadra como precária e informal. A atual praça é área que construíram 
ali suas habitações. Até 2011, por vinte anos, as famílias sobreviveram sem serviços básicos de infra-estru-
tura urbana, quando enfim foram realocadas em programas governamentais de habitação, liberando o 
espaço para construção da segunda maior praça da cidade (+ de 30 mil metros2). Foram removidos 300 
caminhões de lixo para emergir a Praça Bela Vista do Passaúna.

Uma vastidão de horizonte, imensidão de espaço público, envolvido por um bairro tipicamente popular, 
autoconstruído, estampado de bandeiras do Brasil, lajes interrompidas e hiperutilizadas, ruas estreitas, 
esqueletos e rabiolas de pipas em todo espaço aéreo, da fiação às copas, canteiros domésticos como 
membrana permeável entre público e doméstico. Território limite, onde a paisagem – em determinado ângulo 
-encerra seu contato visual com o urbano e passa a recompor-se em contato bucólico com a natureza. Mas 
ali, no espaço público, na praça Alto da Bela Vista do Passaúna, tais limites entre cidade e natureza reposicio-
nam-se em liminaridades. Tênue distinção, paisagens diacrônicas e espectrais de implicações recíprocas. 

 O QUE PODE UMA AMPULHETA? “MAS NÓS VAMOS INSISTIR NÃO É?”

A ampulheta, dois continentes 
idênticos, herméticos, mas conectados 
por um funil, passagem de conteúdo 
uniforme com duração permanente. O 
jardim ampulheta, dois meios 
díspares, o subterrâneo e a superfície 
conectados por troncos, passagem de 
seiva, conteúdo vital com duração 
imprevisível. Um paralelo sem evidên-
cia figurativa nem mecânica, apenas 
uma fabulação potencialmente 
metafórica dos relevos temporais, 
suas curvas e duração. Tais relevos e 
duração foram acionados pela 
construção de uma micro pirâmide - 
cápsula do tempo - um disfarce de 
preciosidades temporais cuja visibili-
dade no espaço público implicaria seu 
desaparecimento instantâneo. 

Sobre a pirâmide paira a mítica da ancestralidade não 
ocidental, distintivo egípcio, asteca, maia, sociedades 
milenares, elas mesmas ampulhetas de outras cosmologias. 
Sob a pirâmide, construída com a estrutura de uma arapuca, 
ela mesma convertida numa arapuca do tempo, soterramos 
seres geológicos: um dente molar do primeiro filho; uma 
porção de cinzas (cuja queima cismou transeuntes); um 
pires de porcelana; uma fração de grafite e pedaços reapro-
veitados de cobre, impressos com a insígnia “ampulheta 
2015”. Um assentamento de temporalidades potencialmente 
eternas ante nossa efemeridade enquanto civilização, 
cidade, praça, espaço público, árvore. 

Espécie de oferenda urbana, experimental, comprometida 
apenas com a ritualística do tempo. Uma encruzilhada, uma 
matriarca, uma pirâmide, simultaneamente contrapostas a 
um Centro Comunitário Católico de Assistência Social e a 
uma Igreja Neopentecostal. A mítica das pirâmides secula-
res tensionada por uma pirâmide efêmera, enformada em 
taipa de argila e bambu. O arruinamento previsível como 
latência da sua materialidade e gênese, antecipou-se como 
gesto premeditado, alçando para nossa pirâmide a duração 
de apenas 3 dias, cuja quase imediata destruição predatória 
manifesta-se como sintoma das atuais conjunturas do 
espaço público contemporâneo. O precoce destino da 
ampulheta forjada em miniatura de pirâmide, testemunha a 
vitalidade agônica e dissenssual do espaço público frente à 
alteridade. No entrecruzamento de diversas cosmologias 

religiosas, o Jardim Ampulheta, nucleado em torno de uma matriarca bastarda, foi adotado pelo Centro Comu-
nitário Católico. Numa breve visita estabeleceram-se elos vindouros, com a assumpção imediata das crianças 
participantes do projeto como guardiões do Jardim Ampulheta; e, após a sua destruição, com a pergunta 
esperançosa da Irmã Emily (coordenadora do Centro Católico), enviada na primeira correspondência que 
trocamos: “Realmente, é um desafio realizar um projeto como esse no “espaço público”…Mas, vamos insistir, 
não é?”. E esta pergunta retorna sobre si, sobre o projeto: o que é ampulheta senão a própria insistência de 
virar o tempo? 

Ines Linke
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