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JARDINALIDADES
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Espaço Fixos e Fluxos 
apresentam o Projeto Jardinalidades: jardinagem como prática artística e criação de 
territorialidades.

A partir de um processo de agenciamento de propostas relacionais voltadas para o 
espaço público e para as áreas verdes da cidade, buscou-se ampliar o conceito de 
jardinagem. As articulações entre os trabalhos produzem re�exões sobre o ato da 
jardinagem como tática poética-estética-política, e o jardim como espaço relacional 
e laboratório experimental em arte.

A investigação se iniciou em 2015 com o projeto Jardinagem: territorialidade, 
temporalidade, ato político, concebido pela artista e arquiteta Faetusa Tezelli. 
Realizado na cidade de Curitiba, PR, teve como suas principais ações intervenções 
urbanas, rodas de conversas, mapeamento de trabalhos, o�cinas de permacultura e 
técnicas aglo�orestais, realização de horta urbana junto a comunidades de bairros 
periféricos e trocas de sementes crioulas em espaços públicos.

Entre maio e setembro de 2016, numa parceria com a artista e geógrafa Gabriela 
Leirias, o projeto se desdobra para o estado de São Paulo e propõe uma aproxi-
mação com a realidade deste território especí�co propiciando outras interações, 
trocas e produção de conhecimentos.

http://www.jardinalidades.wix.com/jardinalidades
www.facebook.com/jardinalidades

Realização:Apoio:

Imagem      Jardinagem baldia (Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias) realizado em Curitiba, PR, durante 
o projeto Jardinagem: territorialidade, temporalidade, ato político, 2015.
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Histórias de um jardim imaginário,
biodiverso e multicultural
Goto

Encontro Jardinalidades

Jardim sem Governo
Teresa Siewerdt

Roda de Projetos Jardinalidades O�cina de plantio
em jardineiras móveis
Peter Webb

Árvore-Escola
Grupo Contra�lé

Mapa / Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo.  Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.  Diretrizes de uso e ocupação do solo.

AÇÕES PROJETO 
JARDINALIDADES

Laboratório Jardinalidades 
Itinerância no estado de São Paulo
Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias

Campinas, SP

Ubatuba, SP

São Luiz do Paraitinga, SP

Projeções 100 Km  de Caatinga
Grupo Thislandyourland
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São Paulo

Campinas

São Luiz do Paraitinga

Ubatuba

Jardinagem baldia
Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias

Laboratório Jardinalidades
no projeto Zona da Mata,
Goethe Institute São Paulo
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JARDINAGENS EMERGENCIAIS      
Faetusa Tezelli

 

Novas jardinagens emergem para a criação de espaços experimentais, compartilhados, 
biodiversos e relacionais. São lugares de encontros, trocas, jardins cultivados e subjetivos.

Existe uma provocação  para que o jardim escape da domesti�cação e do cerceamento 
etimológico  e  irrompa para além dos muros, dos controles, dos padrões estéticos, das 
exigências produtivas e dos métodos obsoletos ou desgastantes. E se rearranje a partir de 
outros �uxos, outros climas, outros sóis e quem sabe nos aponte também outros horizontes e 
formas de existência. 

Jardins se abrem para urbe e se tornam não-propriedade. São espaços dispositivos de outros 
sentidos e novas territorialidades,  “máquinas que fazem ver e falar”.

Jardinagem, territorialidade, temporalidade, ato político  são noções que vem sendo aproxi-
madas e atravessadas transversalmente desde 2014 com o desejo de investigar a jardinagem 
como prática artística e ativista em seu potencial de intervenção nas dinâmicas urbanas.

Trata-se de um campo experimental - conceitual e prático - que discute poeticamente 
questões como a ativação e a tomada de espaços da cidade - por vezes degradados e em 
con�ito;  o uso e o valor da terra; problemáticas socioambientais; paisagismo-marketing; 
afastamento do ser humano da vivência biodiversa;  amortecimento sensorial; aceleramento 
dos corpos; entre outros. 

Envolve micropolíticas; propostas de sensibilização e ressigni�cação do cotidiano; discussões 
sobre formas de habitar espaços verdes e de se relacionar com habitantes não humanos; 
memórias e partilhas de saberes sobre a terra, sementes, plantas, cultivos e manejos.

Em Curitiba e Campo Largo, no Paraná, e posteriormente no estado de São Paulo foram 
desenvolvidas estratégias e táticas para a realização de trabalhos de arte, o�cinas e encontros 
acerca do tema de investigação - tema este que se pretende poroso e amplo. 

Artistas e coletivos que investigam política, território, arte e natureza foram convidados a 
desenvolver propostas em espaços públicos e abertos. As ações  foram processualmente 
articuladas e a partir desta coletividade e sua multiplicidade de interesses e manifestações 
foram produzidas leituras e re�exões.

Quando no início de 2016 o projeto se desdobra para São Paulo é criado Jardinalidades  que 
provoca para pensar as  jardinagens como criação de territorialidades. Acentua em sua 
especi�cidade local o problema da escala, e aponta para a potência de uma rede ativada e 
conectada por experiências e desejos de trocas.
    

 

 

As problemáticas são recorrentes: noção utilitarista sobre o ambiente em que vivemos, 
onde  seres - humanos e não humanos - são reduzidos a recursos, objeti�cados e destituí-
dos de sua existência própria e singular;  a manutenção midiática de um estado de 
dormência coletiva que homogeneíza e direciona as formas de pensar, experimentar e 
projetar o futuro; os desa�os das ocupações, gestões coletivas e das metodologias abertas 
e horizontais.

Ao convocar a ecoso�a de Félix Guattari - articulação ético-política da ecologia social, 
mental e ambiental - torna-se possível observar este panorama sob diferentes perspectivas. 
As experiências ecológicas - que partem das relações dos seres vivos entre si, com o meio 
orgânico e inorgânico - quando potencializadas no campo da arte apontam para novas 
cartogra�as de afetos e importâncias. São situações inventadas, experimentações com a 
natureza, compreensões de ciclos, corpos em desaceleração,  sensações de�agradas, 
percepções da terra-território, embates, fricção de utopias e sobretudo o exercício de 
fabular interações: 

Evocar a política essencial, a grande, a pequena, a cotidiana. Intensi�car encontros, gerar 
intensidades, criar desconhecidos. Cultivar dissensos,  vivenciar novas solidariedades, novas 
práticas estéticas e novos corpos coletivos e singulares.

Jardinalizar, repensar paisagens e a noção de sustentabilidade cooptadas por slogans 
mercadológicos, empunhar espadas-de-são-jorge, sonhar uma praça, plantar sem pedir 
autorização.

Atravessar os territórios visíveis e invisíveis, dinâmicos, vivos, feito um nômade
cheio de bolsos, trocar sementes coletadas. Construir jardins sem governo, ouvir histórias 
de plantas, apreender a árvore como escola, caminhar em cerrados baldios e caatingas,  
tocar sem ver, tomar o mundo.  Criar pequenos acontecimentos descontrolados.

Abrir conceitos,  abrir as narinas, imergir.  

 

1      A palavra jardim pressupõe em sua etimologia um espaço fechado, cercado.
2      Citação sobre dispositivos no texto Dispositivos em ação: o grupo, de Regina D. Benevides de Barros. 
      Cadernos de subjetividade 2015 – Gilles Deleuze. Pag. 105
3    - Projeto Jardinagem: territorialidade, temporalidade, ato político premiado pelo Programa Rede Nacional          
      Funarte Artes Visuais 2014 e  realizado em Curitiba (PR); 
      - Projeto Jardinagem territorialidade / CEU Campo Largo premiado pelo Edital Laboratório de Cidades   
      Sensitivas - Ocupação LabCEU 2014 concebido em parceria com Newton Goto em Campo Largo (PR).             
     - Projeto Jardinalidades contemplado pelo Edital ProAC SP concebido em parceria com Gabriela Leirias em    
      São Paulo.
4     Félix Guattari, As três ecologias, trad. Maria Cristina F. Bittencourt. Campinas, SP: Papirus, 1990, pp. 16-17.   
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imaterialidade no trabalho que diz respeito às histórias e memórias dos participantes, cujo 
campo relacional ecoa pelos áudios na Praça da Luz. Compôs com o entorno atribuindo 
mais uma camada de acontecimentos ao lugar.

São propostos por Teresa Siewerdt outros modos de organização, de pertencimento e de 
responsabilidade em relação ao espaço. Transforma um lugar pelo cuidado cotidiano, mas 
sugere que este seja sem dono, sem controle, sem governo. Convida a autogestão do 
espaço e o não abandono de espécies humanas e não humanas.

Thislandyourland convida a fabular usos de uma hipotética propriedade sobre o bioma da 
caatinga, e a se questionar se é possível um futuro em que cabe o comum.
Em Jardinagem Baldia buscamos, Faetusa e eu, trazer a dimensão do sensível ao espaço 
público. Da investigação do baldio como espaço da cidade que escapa ao controle e ao 
cuidado, ao baldio como estado de presença que evoca outra temporalidade, a percepção 
dos lentos, a corporalidade que aprende com a topogra�a urbana e que se abre para outras 
relações, escuta e olhar, com os espaços, com as pessoas, com as espécies vegetais.

A estes chamamos aqui de artistas-jardineiros, cuja pesquisa-ação incide sobre o território 
orientando �uxos vegetais, propondo modos de ocupação, de visibilidade, de afetos e 
territorialidades. O espaço pensado não somente pelas características ambientais, mas na 
sua totalidade, contempla também a ecologia mental e social.

A proposta da publicação segue a metodologia desenvolvida para o Laboratório Jardinali-
dades cuja lógica de apresentação de trabalhos por meio de cartões, valoriza sua imagem e 
possibilita que sejam manipulados para compor um mapa que pode ser articulado e 
trabalhado em grupo. Então, é como se esta publicação se somasse ao material produzido 
para a o�cina. Não há sequencia de�nida, nem hierarquias em relação aos trabalhos, mas 
suas aproximações podem ser feitas por quem os manipula, atribuindo-lhes outros usos, 
educacionais, poéticos e como possível dispositivo de exposição.

Este projeto ocorre em 2016, ano que nos marcará pelo comprometimento do processo 
democrático, pela estranha retomada de cerceamentos do espaço público, por 
criminalização do direito de expressão. Há de �carmos atentos e continuarmos a agir, a 
transbordar continuamente novos �uxos baldios.

 

1        JACQUES, Paola Berenstein. A estética da ginga. RJ: Casa da Palavra, 2001:137.
2        Sugerida por Laércio Furquim, ao compartilharmos o desejo de continuar as investigações do projeto     
        Jardinagem: territorialidade, temporalidade, ato político iniciados em 2015 em Curitiba.

     

No conceito de rizoma, a questão principal é o movimento. O mato, a parte mais visível do 
rizoma, mostra isso bem. O brotar é o transbordamento. 

O Projeto Jardinalidades, ou poderíamos falar de Rede Jardinalidades, parte da contração 
entre as palavras jardinagem e territorialidade . Segue certa lógica do rizoma, pois conecta 
uma gama de trabalhos e pesquisas de artistas e coletivos que contribuem para um campo 
de investigações poéticas que problematizam o espaço público e o Comum por meio das 
relações com a terra e com as espécies vegetais. 

O território aqui não tem escala de�nida, territorializar é vincular-se a um espaço, torná-lo 
carregado de sentido, se apropriar e singulariza-lo com experiências pessoais e coletivas. 
Pode iniciar no corpo, e se estender a uma comunidade, à cidade, ao país.

As jardinalidades seguem num embate com a realidade paulistana, metrópole cujo tamanho 
não cabe no pensamento, cujo mapa não cabe na página. Cidade que experienciou nos 
últimos anos um crescimento eufórico de iniciativas artísticas e culturais em espaço público: 
hortas, ocupações de praças, festa, carnaval. Sentimos um certo otimismo e vivenciamos 
outras possibilidades de mobilidade e de direito à cidade. De modo que fez muito sentido 
para o projeto criar espaços de trocas e compartilhamentos de experiências, e que cada 
artista se deixasse contaminar pela especi�cidade do lugar e dos movimentos artísticos 
culturais ativistas que nele ocorrem.

A Roda de Projetos foi um oportunidade para conhecer outros trabalhos e iniciativas que não 
estavam diretamente vinculados ao projeto. Uma cumplicidade instantânea se estabeleceu 
articulando ações posteriores que culminaram, também, no Encontro Jardinalidades. 

Os trabalhos gerados ao longo do projeto valorizam o encontro, utopias, um por vir. Um por 
vir fabuloso, que fabula rumo ao comum.

O grupo Contra�lé encontra no projeto a possibilidade de trabalhar com os jovens
secundaristas a partir de uma experiência ritualística evocando a presença do Baobá, 
entidade de memória-presença de vínculos e pertencimentos africanos. Memória de referen-
ciais outros, não coloniais, de resistência da cultura impregnada no corpo, apesar das 
violências. Não houve plantio físico, invocamos ali outros frutos com a geração militante.

No bairro do Bom Retiro, Goto encontrou um território multicultural para investigar as
relações e afetos com as plantas que persistem na aridez urbana. Evoca também uma   
 

JARDINALIDADES: EXPERIÊNCIAS, 
PRÁTICAS ARTÍSTICAS E CONCEITOS VIVOS
                           Ana Gabriela Leirias 
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Imagens 1      Microintervenções no canteiro lateral da Rodovia Raposo Tavares 
           2 e 3      Microintervenções no terreno da nascente Iquiririm

Expedição Baldia. Iniciamos ao pé do Jequitibá centenário do Parque Previdência. 
Urucum nas mãos e no rosto. Encontro com mulher grávida na trilha da mata. Ela 
buscava ajuda pois tinha sido assediada por um senhor que a encarava enquanto 
esfregava o pênis. O facão e a tesoura, instrumentos de jardinagem, subitamente 
viraram instrumentos de proteção em potencial. Ela costuma ler no parque e tocar 
tambor ao pé do Jequitibá. Tirou os sapatos, se despediu, agradeceu e partiu. E nós 
seguimos. Passamos pela rotatória da árvore. Nesta �gueira entre avenidas mora um 
homem. Ele nos chama, se identi�ca conosco. No terreno baldio da Rua Iquiririm 
retiramos galhos e folhas do caminho da nascente. Coletamos mudas de plantas 
aquáticas que sufocavam o laguinho. Noção de esgotamento. Comemos e descansamos. 
Conversamos com uma moradora do bairro, elogia a apropriação do lugar. Plantamos 
capuchinhas vermelhas e uma muda de alecrim na Praça Laerte Garcia Rosa. Conversa-
mos com Dona Nailza, senhora nordestina e funcionária de um hotel. Ela se cansa de 
varrer folhas. Finalizamos ao pé da grande Figueira da Rodovia Raposo Tavares. 

 
   
 

Jardinagem baldia é uma investigação de terrenos baldios como espaço de 
fruição, da vegetação espontânea como potência estética, de experimentações 
sensório-motoras em áreas verdes urbanas pouco habitadas ou abandonadas, das 
relações poéticas e políticas improváveis entre corpo-terra-território nas grandes 
cidades, da percepção de diferentes temporalidades, dos tensionamentos entre 
intervencionismo, produtividade e vagabundagem. Envolve o exercício do 
silêncio e da escuta, micro-intervenções, pequenos ritos e catalogação poética de 
plantas. 

Antes focado em espaços “entre”, terrenos baldios e brechas de vegetação, o 
trabalho no contexto de São Paulo demandou a pesquisa e expansão de um 
estado baldio.

Durante uma pequena expedição em uma certa área pré-delimitada foram criadas 
relações nômades e efêmeras com os lugares e com as pessoas - habitantes ou 
passantes - e neste �uxo de percursos e imersões ambientais percebeu-se funda-
mental a fricção performativa de corpos femininos baldios ocupando espaços 
livres e públicos na cidade.

1      Signi�cados e sinônimos de baldio:  desaproveitado, desnecessário, frustrado, ine�caz, 
ocioso, estéril, infrutífero, improdutivo, vagabundo, abandonado, inútil,  clandestino, disfarçado, 
dissimulado, escondido, furtivo, misterioso, ignorado, incompreensível, latente, secreto, velado, 
selvagem, espontâneo, transitório, devir.

    

JARDINAGEM BALDIA
Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias
São Paulo, agosto e setembro de 2016
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     Imagens 1      As coletas de depoimentos ocorreram no cruzamento das ruas José Paulino e  
                               Silva Pinto, um dos mais movimentados do bairro Bom Retiro, durante os dias 3,   
                               4, 10 e 11/06, entre 11h e 15h, em atividade com duração aproximada de 3h/dia.
    2      Intervenção sonora no coreto do Parque da Luz foi realizada em 17/06, 
            sexta-feira, das 12 às 15h.
    3      Em 18/06, no encontro Jardinalidades, uma montagem da proposta foi instalada  
                               no jardim lateral interno esquerdo da Casa do Povo, Rua Três Rios, 252, Bom Retiro.  

                  

 

para diversos tipos de manifestação, inclusive apresentações musicais e de danças 
típicas de comunidades de imigrantes, foi assim reativado em sua dimensão de 
oralidade e das narrativas comunitárias, reverberando histórias sobre plantas em 
meio ao belo bosque do entorno e seus frequentadores.
 
Goto
 

Participantes, por ordem dos depoimentos:
José Lira, Carmen Lúcia, Gordo, Rosa Macedo, Georgina, Clécia, Cleber Cezário, 
Solange, Carlos Henrique, Cecília Sanches, Paulo Su, Ladário, Palusa, Amanda, 
Patrícia, João Amaro, Lucivânia dos Santos.
 

O multiculturalismo habita muitas metrópoles e incide também nas práticas de 
agricultura urbana, da jardinagem à horticultura. Tradições étnicas e regionalistas 
advindas de �uxos migratórios repercutem também seus hábitos em predileções 
de espécies vegetais, técnicas de plantio, manejo e uso de plantas, seja para �ns 
paisagísticos, alimentares, terapêuticos, espirituais e outros. O reino vegetal 
transpõe as fronteiras da interação com o ser humano para além da funcionalidade 
e do cotidiano social, habitando territórios das sensações, do afeto, da memória, da 
subjetividade, do imaginário.
 
Junto ao projeto Jardinalidades, o cosmopolitismo do bairro paulistano do Bom 
Retiro tornou-se fator decisivo para escolha desse ambiente como contexto 
relacional para a proposta Histórias de um jardim imaginário biodiverso e multicul-
tural, lugar onde buscou-se coletar depoimentos orais sobre a relação das pessoas 
com as plantas. As falas foram posteriormente re-projetadas no espaço público a 
partir de dispositivo instalado no coreto central do Parque da Luz, o primeiro 
parque de São Paulo, também localizado no bairro. O coreto, no passado usado 
 
    

 

HISTÓRIAS DE UM JARDIM IMAGINÁRIO BIODIVERSO E MULTICULTURAL 
Goto
Bom Retiro, São Paulo, SP, outono 2016
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OCUPAS<>ÁRVORE-ESCOLA 
Grupo Contra�lé

 

 

            
                          

A relação do corpo com a terra é o fundamento do trabalho do Grupo Contra�lé; é a urgência 
primordial, que abarca todas as outras; é a base mobilizadora de cada trabalho, assumindo 
diferentes formas, mas em contínuo aprofundamento. Apresentou-se para o grupo de modo 
explícito em seu projeto A Árvore-Escola, iniciado em 2014 mas ainda em desenvolvimento.

A Árvore-Escola veio do encontro entre o Contra�lé e o grupo palestino Campus in Camps, 
colocando o problema da relação humano/terra/território em evidência. O encontro 
disparou a pergunta que conduziria o projeto e ampliaria, mais adiante, nossa re�exão sobre 
educação: aqui no Brasil, que força-chave teria o poder de romper a força colonizadora que 
nos atravessa?

Revisitando nossa relação com os movimentos sociais de luta pela terra, na matriz quilombo-
la encontramos o Baobá: árvore ancestral que atravessa tempos e guarda memórias; 
árvore-sagrada, trazida pelos africanos escravizados na forma de sementes; árvore-antena, 
conectora do retorno a si mesmo, sempre que plantada decreta um território livre; árvore-es-
cola, ensinadora da escuta necessária para que percebamos além do aparente e reconheça-
mos o pulso mantenedor da vida.

Seguimos, Grupo Contra�lé e Campus in Camps, em uma viagem ao Sul da Bahia para 
criarmos uma vizinhança junto com referentes da Rede Mocambos  e do Assentamento Terra 
Vista . Esta era, em si, oportunidade para repensar o que chamamos socialmente de “escola”, 
resgatando sua condição original – um grupo de pessoas sentadas à sombra de uma árvore, 
onde os alunos não sabem que são alunos e os professores não sabem que são professores, 
mas todos aprendem juntos. Nasceu daí uma instalação realizada posteriormente na 31ª 
Bienal, com a presença física de um Baobá que agregaria novas vizinhanças.

Sincronicamente, pouco tempo depois estouravam notícias sobre as escolas estaduais 
ocupadas por estudantes secundaristas, que, em protesto contra uma reorganização imposta 
pelo governo, reivindicavam mudanças necessárias no sistema educacional. O convite ao 
Contra�lé para participar da exposição Playgrounds 2016   no MASP viabilizou a construção 
do que nomeamos Espaço Dispositivo. O trabalho desenvolveu-se em conversas com 
estudantes, professores, pesquisadores, artistas, amigos, ora no museu, ora nas próprias 
ocupações – cujo resultado culminou em uma publicação que está sendo distribuída 
principalmente nas escola públicas estaduais.

Desejávamos explicitar aos estudantes que a necessidade de rever “o que é a escola”, e o 
problema da educação de modo mais amplo, era justamente a urgência pela qual estávamos 
tomados havia já algum tempo; tínhamos no corpo a sensação da potência do encontro 
entre A Árvore-Escola e o movimento das ocupações. O Projeto Jardinalidades apontou um 
momento oportuno para isso.

Planejamos um encontro já embalados por uma certa força transgressora, buscando uma 
dinâmica inspirada nos saberes do corpo, performática, ritualizada. Tínhamos conosco uma 
mukua, fruto do baobá, que contém em seu interior centenas de sementes. Fizemos um 

    

 

 

convite aos presentes para fecharem os olhos e aquietarem-se. E entrarem em sintonia 
com o tempo-espaço em que ela vive, abrirem uma escuta empática para sua forma 
peculiar de comunicação e para sua força. Evocarem aquele ser ancestral, cujo movimento é 
intensivo, de plena presença, que vive até seis mil anos em permanente estado meditativo, 
como canal de conexão entre a terra e o céu. O ritual da Árvore-Escola foi assim instaurado.

O Baobá se apresentou ao grupo como entidade, como escola. Fomos tomados por seu 
calor e acolhidos por sua magnitude, enquanto, diante dele, compartilhávamos nossas 
histórias de vida em que as árvores estiveram presentes. Encerramos tendo transbordado o 
invólucro-árvore, suas fronteiras-limites, tendo acessado a Árvore-Escola em sua condição 
de ser, desdobrando, assim, em nossa consciência, a possibilidade de todas as coisas-entes 
tornarem-se permeáveis pelas forças umas das outras e se fazerem escolas. E haja escolas e 
histórias...

Este encontro foi talvez o mais simples em conteúdo e o mais singelo na sua forma; mas 
teve a potência de acessar as camadas mais delicadas e profundas da compreensão de 
ideias que vinham pedindo passagem para se realizarem como fatos: “árvore não é símbolo, 
árvore não é conceito, árvore é ente”, “escola não é prédio, escola não são carteiras e lousa, 
escola é força” e “todo ente tem a força de ser escola”. Nos despedimos do encontro cada um 
tendo plantado em si um Baobá, esta árvore-território livre. 

1

2

3

 1      Rede de produção de conhecimento e comunicação entre comunidades quilombolas.
 2       Assentamento do Movimento Sem Terra – MST – localizado em Arataca, sul da Bahia. 
 3     Exposição realizada no MASP de março à julho de 2016 com curadoria de Luiza Proença, 
       Adriano Pedrosa e Julieta González.

Imagens      Árvore-Escola na Biblioteca Mario de Andrade, Consolação, São Paulo, SP, junho de 2016
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PROJEÇÕES: 100 KM 2 DE CAATINGA   
Grupo Thislandyourland

 

 

            
                          

Obra processual que investiga diversos imaginários relacionados à terra e seus recursos 
naturais.  A partir de uma área de 10km x 10km no semiárido brasileiro, propomos a seguinte 
�cção: “sabendo-se que 100 km2 de Caatinga serão doados para o desenvolvimento de projetos, 
o que proporia para tal área?” São realizados encontros e entrevistas com empresários, 
representantes do poder público, terceiro setor, entidades de classe, políticos, ativistas e 
pesquisadores, para que possam idealizar projetos para esta extensão de terra.  

Com este trabalho pretendemos apresentar propostas dos mais representativos setores 
econômicos e políticos do país, e discutir perspectivas de futuro, considerando-se a in�uên-
cia e a autoridade que os participantes detêm em seus campos de atuação. Haverá um 
imaginário comum?

A lista com os nomes dos convidados e as transcrições completas das entrevistas realizadas 
estarão disponíveis no site https://projecoescaatinga.wordpress.com/.

A CAATINGA
Um dos biomas do semiárido brasileiro que ocupa uma área de cerca de 850 mil km², o 
equivalente a 11% do território nacional,  englobando os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas 
Gerais. É o único bioma exclusivamente brasileiro e uma das 37 grandes regiões naturais do 
planeta, como a  Amazônia e o Pantanal. Com 45% de sua área desmatada, é o terceiro bioma 
mais degradado do país, depois da Mata Atlântica e do Cerrado. 

A Caatinga tem uma importância fundamental para a biodiversidade do planeta pois 1/3 de 
suas plantas e 15% de seus animais são espécies exclusivas, que não existem em nenhuma 
outra parte do mundo. Mesmo sendo terra rica em biodiversidade, muitos a chamam de terra 
ruim, terra nua, terra inútil ou terra seca. O nome do bioma advém do Tupi-Guarani e signi�ca 
mata branca, uma referência à cor dos troncos das plantas que perdem sua folhagem nos 
períodos mais secos.

Cerca de 27 milhões de pessoas vivem atualmente na área original da Caatinga; grande parte 
da população precisa dos recursos da sua biodiversidade para sobreviver. Por outro lado, 
estes mesmos recursos, se conservados e explorados de forma sustentável, podem impul-
sionar o desenvolvimento da região.

A PROPRIEDADE
Thislandyourland disponibiliza para projetos um imóvel rural com 100km2 (10x10 km2) em 
região cujo bioma é a Caatinga, no semiárido brasileiro. Trata-se de uma grande propriedade, 
segundo os critérios brasileiros traçados pelo Estatuto da Terra. 

CLIMA
Árido, com escassez de chuvas e ocorrência de secas. O acesso a água é, portanto, in�uencia-
do pelo regime de precipitações.

SOLO
Cristalino, pedregoso, pobre em matéria orgânica e com pouca capacidade de absorção da 
água da chuva, mas rico em minerais, permitindo o crescimento da vegetação nativa.

VEGETAÇÃO
Área coberta por vegetação de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas, 
formada basicamente por plantas xeró�las, ou seja, adaptadas às condições climáticas, com 
a presença da �ora e fauna característica deste bioma (a palma, o xiquexique, aroeira, 
umbuzeiro, caroá, juazeiro, mandacaru, cacto, etc.).

ACESSIBILIDADE
A topogra�a é plana e o acesso à área se faz por estrada, estando o asfalto e a energia 
elétrica localizados a aproximadamente 10 km da propriedade.  

POPULAÇÃO
A área é pouco habitada, existindo um pequeno povoado à 10 km da propriedade, com 
população em torno de 20 mil habitantes, principalmente de pequenos produtores e 
prestadores de serviços.

THISLANDYOURLAND
Grupo artístico formado desde 2010 pelas artistas Ines Linke e Louise Ganz, que vivem e 
trabalham em Salvador e Belo Horizonte, respectivamente. Nos seus trabalhos empregam a 
prática espacial como uma metodologia artística, utilizando procedimentos como 
intervenções no espaço urbano, expedições e jornadas em territórios a �m de conhecer os 
modos de vida, de ocupação, de produção do espaço e de gestão dos recursos naturais, 
produzindo obras em mídias diversas como fotogra�a, vídeos, publicações e desenhos.  
Para maior conhecimento do trabalho do grupo, acesse: http://thisland.tumblr.com/ 
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Jardim sem Governo  foi desenvolvido a partir da constatação da existência de uma 
dada situação na qual seria possível  fazer, em caráter experimental, um jardim.
 
Situação:
 
Um espaço vago no �nal de uma rua, um canteiro lateral com ponto de água de uso 
coletivo, utilizado para banhos, abastecimento,  lavagem de roupa e de carros.
 
Ponto clandestino de descarte e de comércio em torno do lixo, de acúmulo constan-
te de entulhos.
 
Lugar de consumo de drogas ilícitas.
 
Moradia �xa e/ou passageira para algumas pessoas em situação vulnerável.
 
Proximidade e vínculo da artista com o lugar.
 
   

Dada esta situação,  o jardim é constituído de prateleiras de ferro embutidas na 
parede do local, feitas para receberem vasos de plantas descartados e encontra-
dos pela cidade.

Os vasos de plantas são deixados ali normalmente pelos próprios habitantes e 
usuários do local, que por circularem pela cidade em busca de materiais descarta-
dos, como papelão e metais, acabam por encontrar vasos de plantas abandona-
dos em seu trajeto.
 
Para Fazer um jardim sem governo é importante contar com a benção e a gentile-
za das pessoas que guardam o lugar. Da pessoa que tem o porte da escritura á 
que vela por ele informalmente. É preciso tecer elos, articulações. Deixar o outro 
nos habitar.
 
De início é recomendável visitá-lo assiduamente, regar e amparar as plantas. Com 
o tempo poderão aparecer outros jardineiros. Frustrações serão encontradas, dias 
de desânimo e desilusão, contudo, sutis delicadezas surpreendem e regozijam a 
alma. 
 
Sem governo, um jardim para todos, de todos e de ninguém.

    

 

JARDIM SEM GOVERNO
Teresa Siewerdt
Beco da Rua Lopes Chaves, Barra funda, SP

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

008 CARTÃO TERESA.pdf   2   07/11/16   18:03



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

009 CARTÃO ENCONTRO E RODA.pdf   1   07/11/16   18:04



 

 

            
                          

São muitos os indivíduos, coletivos e movimentos que tem atuado no âmbito da arte e do ativismo e que se propõem a 
discutir e compartilhar re�exões a respeito de questões urbanas e ambientais que se relacionam ao tema do projeto como: 
experimentações estéticas e políticas envolvendo arte e natureza; jardinagem libertária; agricultura urbana e orgânica; 
ações em espaços vagos e áreas verdes da cidade; laboratórios gastronômicos com plantas não convencionais; entre outros. 
Deste modo, há um campo fértil para investigações e articulações teórico-práticas em meio às problemáticas comuns das 
grandes cidades brasileiras. O Encontro Jardinalidades além de compartilhar os processos e resultados do Projeto Jardinali-
dades proporcionou o debate sobre ações artísticas e ativistas que acontecem diretamente no espaço urbano, de modo a 
dar visibilidade a práticas já existentes e disseminar re�exões. Fortaleceu assim uma rede de relações e se articulou junto a 
outras iniciativas para potencializar trocas e ações de interesse comum.

Participaram da programação e da feira de publicações do encontro: Pipa (Da fabrica - geleias de PANCs), Projeto Zona da 
Mata, Rodrigo Bueno, Tatjana Lorenz, Lanchonete.org, Revista Abrigo Portátil, Andre Ruoppolo, Cidades Comestíveis, Muda 
SP, Clovis Oliveira, Gabriela Leirias, Faetusa Tezelli,  Newton Goto, Teresa Siewerdt, Grupo Thislandyourland - Ines Linke e 
Louise Ganz, Grupo Contra�lé, Jerusa Messina, Peter Webb, Victor Tozarin (Estudos para jardins de plantas ordinárias), Daniel 
Caballero, Adriana Nogueira (Cozinha orgânica).

 

 

      

Imagens  1      Roda de Projetos Jardinalidades
       2, 3 e 4      Encontro Jardinalidades:  Apresentação do Mapeamento de trabalhos sobre jardinagem, 
                           arte e ativismo no Brasil - Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias, Feira de publicações, 
                           Conversa aberta com os artistas do projeto.
           

    5      Roda de Projetos Jardinalidades
    6      Encontro Jardinalidades: Apresentação Projeções: 100 km2 de caatinga, 
             Grupo Thislandyourland

ENCONTRO JARDINALIDADES  
Casa do Povo, Bom Retiro, São Paulo, SP, 18 de junho de 2016

A Roda de projetos é uma iniciativa do Espaço Fixos e Fluxos, coordenado por Gabriela Leirias, que convida participantes que 
pensam e atuam para outras e novas solidariedades e sociabilidades na cidade. Nesta edição, sediou o primeiro encontro 
aberto ao público do Projeto Jardinalidades: jardinagem como prática artística e criação de territorialidades.  Do Projeto 
participaram também Faetusa Tezelli, que abordou o projeto Jardinagem: territorialidade, temporalidade e ato político, 
ocorrido em 2015 em Curitiba, e Newton Goto que apresentou o seu trabalho no momento em processo: Histórias de um 
jardim imaginário biodiverso e multicultural.

A partir do tema de investigação do projeto foram convidados artistas e ativistas para compartilharem seus processos e 
ações no espaço público. São eles: Bruno O. e Victor Tozarin com Estudos para jardins de plantas ordinárias; Wellington 
Tibério do grupo ativista Hezbolago; Daniel Caballero do projeto Cerrado In�nito; Pipa (Silvia Ambrozi) - Comida de Papel e 
Fernando Limberger.

    

 

RODA DE PROJETOS JARDINALIDADES  
Espaço Fixos e Fluxos, Instituto Previdência, São Paulo, SP, 03 de junho de 2016
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Os Laboratórios Jardinalidades são encontros em espaços públicos e abertos em que compartilhamos processos 
criativos, pesquisas e re�exões relacionados a arte, jardinagem, espaço e ativismo. Para tanto, criamos uma 
metodologia que busca evidenciar potências estéticas e políticas desse campo de investigação por meio de 
experiências práticas e aproximações críticas a trabalhos de arte contemporânea. Envolve diferentes etapas que 
se rearranjam de acordo com o contexto do lugar e o interesse dos participantes, como a realização de uma 
conversa-cartogra�a, experimentos sensoriais, plantios e investigações poéticas. 

A partir da pesquisa e mapeamento de trabalhos que relacionam jardinagem, arte e ativismo no Brasil que 
realizamos entre 2015 e 2016 propomos na conversa-cartogra�a uma rede de conceitos, trabalhos, projetos e 
experiências para serem articulados em grupo. A eles são somados histórias, desejos e afetos que são mobiliza-
dos com o grupo de modo a elaborar coletiva e horizontalmente um mapa do encontro que se dá de forma 
única em cada laboratório.

Os participantes também são convidados a vivenciarem procedimentos experimentados no trabalho Jardina-
gem Baldia que realizamos em Curitiba (2015) e São Paulo (2016). Estes envolvem outras temporalidades e 
intensidades diante das relações entre corpo-terra-território nos espaços verdes urbanos: o exercício do silêncio 
e da escuta, micro-intervenções, pequenos ritos e catalogação poética de plantas.

Os laboratórios foram realizados no Parque Ecológico de Campinas em Campinas, na Casa Oswaldo Cruz em São 
Luis do Paraitinga, na Praça Ayrton Senna em Ubatuba e na cidade de São Paulo ao longo do Projeto Zona da 
Mata no Goethe Institut.

LABORATÓRIO JARDINALIDADES - ITINERÂNCIA
Faetusa Tezelli e Gabriela Leirias

 Imagens 1 e 2      Ubatuba, SP, Praça Ayrton Sena, agosto de 2016
                   3 e 4      Campinas, SP, Parque Ecológico, setembro de 2016
                   5 e 6      São Luiz do Paraitinga, Casa Dr. Oswaldo Cruz, agosto de 2016
                   7 e 8      Participação no projeto Zona da Mata, quintal do Goethe Institute SP, junho de 2016 
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OFICINA DE PLANTIO EM JARDINEIRAS MÓVEIS
Peter Webb
Vila Itororó Canteiro Aberto, Bela Vista, São Paulo, SP,  julho de 2016

A O�cina de plantio em jardineiras móveis com Peter Webb foi uma articulação do 
Projeto Jardinalidades com as ações que ocorrem na Vila Itororó: as produções da 
Marcenaria coordenada pelo pessoal do GAMB, os desejos de ocupar o espaço com 
cultivos de princípios agroecológicos e permaculturais (mesmo que numa situação 
provisória, num canteiro de obras em constante transformação como é a Vila) e a 
vontade de ter alimentos e temperos para a ativação da cozinha coletiva.

Entendemos a Vila Itororó como um importante lugar da cidade a ser conhecido e 
apropriado, pois problematiza o espaço da cultura e da arte, ampliando as possibili-
dades do seu entendimento para incluir a habitação como cultura. Um lugar em 
construção, aberto à participação e cujas rugosidades materializam e contam um 
pouco das histórias de ocupação e de construção da cidade de São Paulo.

Partimos, então, da realidade daquele espaço, que no momento passa por restaura-
ção e reconstrução, e o que poderiam ser algumas das suas atuais demandas, de 
modo que o cultivo em jardineiras móveis se torna uma solução viável de ocupação 
de espécies vegetais no espaço da Vila. 

 
   
 

Peter Webb traz a referência versátil de plantar e cultivar nos mais diversos 
contextos e condições com criatividade e poucos recursos. É um mestre que 
amplia nosso olhar para as relações entre os diferentes elementos do ambiente 
conectando sensibilidade, afetos, ciência, inteligência. Propôs conversas sobre 
plantios e cultivos de hortas e jardins em espaço urbano: ensinou como preparar a 
terra, quais espécies utilizar e como ocupar espaços na cidade com �ores e PANCs 
(plantas alimentícias não convencionais).

Além da montagem das jardineiras móveis e plantios grande parte da vivência se 
deu no contato direto com a terra, trabalhamos com reutilização de terra e as 
muitas formas de prepará-la para o cultivo. Para tanto, Peter coletou terra nos mais 
diversos contextos e nos apresentou uma diversidade de tipos, das argilosas a 
arenosas, como também elementos que podem compor a alquimia do trato de 
sua acidez e fertilidade: carvão, dolomita, humus… 

Foi uma incrível experiência estética que sem dúvida gerou percepções singulares 
sobre nossa relação com a terra no espaço urbano. A terra como um grande 
campo de investigação permacultural, agro�orestal, plástica, afetiva.
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