
	  

1	  
	  

Jardinagem	  e	  áreas	  verdes	  em	  Curitiba,	  um	  mapeamento	  do	  território	  
considerando	  a	  perspectiva	  da	  experiência	  artística.	  	  
(Parte	  1.	  Goto,	  23/03/2015)	  	  
	  
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	  participante	  do	  projeto,	  cada	  qual	  com	  uma	  trajetória	  singular	  associada	  à	  
questão	  da	  jardinagem	  e	  territorialidade,	  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	  linguagem	  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	  estabelecendo	  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	  



	  

2	  
	  

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	  
artísticas	  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	  consagradas	  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	  imaginário	  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),	  Jardinagem	  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	  investigação	  artística.	  Além	  do	  mais,	  jardins	  fazem	  parte	  
das	  áreas	  verdes	  de	  uma	  cidade,	  sejam	  eles	  jardins	  residenciais	  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,	  
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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	  meditativa.	  Um	  jardim	  de	  plantas	  medicinais.	  Um	  
jardim	  de	  ervas	  daninhas.	  Um	  bosque	  de	  plantas	  exóticas	  invasoras.	  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	  microclimas	  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	  subvertidas	  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	  desmatamento	  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.	  
	  
	  


