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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 subjetivado 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, cronometrado 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, constituído 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 referenciadas 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 conformadoras 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 socialmente.  

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 principais 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 transplantadas, 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, imprecisa, 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 pertencente à União que fora ocupada “irregularmente” 

na década de 1990 por 349 famílias que construíram ali suas habitações. Até 2011, 

por vinte anos, as famílias sobreviveram sem serviços básicos de infra-estrutura 

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 reposicionam-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 evidência 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 visibilidade 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 reaproveitados 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 seculares 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 

Comunitário 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?  


