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RESUMO 
 

Como olhamos para aquilo que nos atravessa? A cidade que acolhe meu olhar move 
essa busca abrigada nos processos de aprendizagem tecidos nas inter-relações 
culturais, ambientais e subjetivas da vida cotidiana. Neste percurso autobiográfico 
investigo como a trajetória cultural e os regimes de visibilidade operam em minhas 
possibilidades, maneiras e contornos de ver e viver através da cidade. Como pensar 
a cidade sem considerar os caminhos e arranjos que engendram meu olhar? A 
bricolagem convida a desterritorializar as extensas ligações entre corpo, imagem, 
memória e linguagens nos fragmentos e deslocamentos de tempo e espaço de minhas 
rotinas de trabalho, estudo e pesquisa. Vislumbro no intangível desses percursos a 
invisibilidade, o vazio e a incompletude que me aproximam do outro, chave de leitura 
para a questão: podemos apagar o passado de um lugar sem deixar vestígios? O 
tempo da cidade revela, no chão que a abriga, sintomas de seu passado de floresta 
convertido em ruína. Uma ruína que não nasce com a morte da floresta, mas dos 
desdobramentos de sua ausência nos modos como habitamos esse espaço. Nesses 
mesmos caminhos vivencio jardins, ilhas de resiliência na cidade como ruína da 
floresta, forma deslocada de habitar, em que se cultivam outros modos de existir. No 
cotidiano escolar, parto da transversalidade e me pergunto se existe algum dispositivo 
capaz de revelar outras paisagens num mesmo cenário. Componho práticas 
pedagógicas e ambientes de aprendizagem como formas de ver, viver e aprender no 
e com o espaço escolar. Por meio de meus deslocamentos a partir das fotografias que 
compõem meu processo investigativo crio uma narrativa visual em formato de livro de 
artista que denomino A cidade que me habita, no qual relaciono as visibilidades e os 
modos de subjetivação dessa caminhada. Sigo com minhas paisagens e proponho o 
Jardim dos pés descalços, trilha a ser aberta, onde a florestania é um modo de 
deslocamento e perspectiva educativa. Na cidade e na escola vivi a investigação dos 
temas e ideias que cercavam minha natureza e existência na floresta que virou ruína, 
cuja alma resistia em lugares como os jardins. Essa jornada de aprendizagem, 
encontros e reencontros sinaliza elementos para uma cultura ambiental, composta de 
alteridade, patrimônio imaterial e diversidade. Como extensão do organismo que nos 
concebe, a mãe Terra, meu corpo é parte dessa cidade que habito e que me habita. 
Onde a floresta é dor, sou ruína; onde a cidade é jardim me faço afeto e busca.                                    

 

 
Palavras-chave: Cidade. Cotidiano escolar. Arte. Educação ambiental. Estudos 
culturais.                                 
 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

How do we look at what crosses us? The city that welcomes my look moves this search 
concealed in the learning processes webbed in the cultural, environmental and 
subjective inter-relations of the everyday life. In this autobiographic way, I investigate 
how the cultural trajectory and the visibility regimes operate in my possibilities, 
manners and contour of seeing and living trough the city. How to think the city without 
considering the ways and arrangements that engenders my look? The bricolage invites 
to deterritorialize the extensive bonds between body, image, memory and languages 
in the fragments and displacements of time and space in my work routine, study and 
research. I glimpse in the intangible of these drives, the invisibility, the emptiness and 
the incompleteness that approximate me to the other, key to the question: can we 
erase the past of a place leaving no traces? The time of the city reveals, in the ground 
that houses it, symptoms of it’s forest past converted into ruin. A ruin that does not 
born with the death of the forest but from the outspread of it’s absence, in the ways 
that we inhabit this space. In this same paths I experience gardens, islands of 
resilience in the city as ruins of the forest, dislocated way to inhabit, in which other 
ways of existing are cultivated. In the schools routine I start from transversality and ask 
myself if there is a device capable of revealing other landscapes in the same scenario. 
I compose pedagogical practices and learning environments as ways of seeing, living 
and learning at and with the school space. Trough my displacements I create a visual 
narrative in the form of an artist book in which I relate the visibilities and the ways of 
subjectivations of this walk. I move on / follow with my landscapes and propose the 
garden of the bare feet, trail to be opened where the florestania is a way of 
displacement and educational perspective. In the city and at school I’ve lived the 
investigations of themes and ideas that surrounded my nature and existence at the 
forest that became ruin, which soul resisted at places such as gardens. This learning 
journey, encounters and reencounters signalizes elements for an environmental 
culture, composed of otherness, intangible heritage and diversity. As extension of the 
organism that conceives us, mother Earth, my body is part of this city that I inhabit and 
that inhabits me. Where the forest is pain, I’m ruin; where the city is garden I became 
affection and search. 

 

Key words: City. School routine. Art. Environmental education. Cultural studies.  
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PREFÁCIO DE UMA CAMINHADA 
 

A cidade como lugar que habito abriga minhas paisagens, escolhas e modos 

de vida. É na cidade que meus repertórios são elaborados, na circulação das relações 

que pratico, no cotidiano de rotinas, hábitos e acontecimentos por meio dos quais 

cultivo minhas visões de mundo.  

Ao olhar para a cidade minha primeira referência como professora artista é a 

visualidade. Na perspectiva do sensível, ela, a cidade, me instiga pela complexidade 

de elementos ali presentes.  Seus estímulos despertam diferentes sensações em meu 

corpo e meu olhar fotográfico. Como se houvesse várias cidades em uma só. A cidade 

dos encontros, da solidão, da pobreza e do abandono. E eu habito todas elas, ao 

mesmo tempo.  

No trânsito dessas ideias, sensações e impressões, sou movida pela dúvida e 

incerteza sobre como vejo e sinto na cidade.   

Trazer a cidade para a pesquisa é buscar compreender aquilo que me 

atravessa nesse espaço e como isso se reflete em meu olhar, minha forma de ler o 

mundo.   

Assim delineei a cidade que acolhe meu olhar como campo de investigação, no 

itinerário das relações culturais, ambientais e subjetivas que compõem meu cotidiano 

de professora artista, versado de buscas, criações e aprendizagens.  

Essa escolha veio acompanhada de muitos desafios, pois a temática da cidade 

apresenta diversas interfaces e abordagens.  

Qual perspectiva teórica é capaz de acolher o olhar cotidiano e fragmentado da 

pesquisadora, professora e artista? 

A natureza multidisciplinar desse campo de estudo encontrou na perspectiva 

pós-estruturalista dos Estudos Culturais seu lugar de pesquisa, o que permitiu o 

diálogo transversalizado com autores de áreas como a Arte e seu Ensino, a Literatura, 

a Educação, a Geografia, e a Filosofia.   

Para me aproximar teoricamente do tema que envolvia todos meus movimentos 

de vida cotidiana e poder definir minha grande conversa, por cerca de dois anos, 

formei uma pequena biblioteca. 

 Minhas prateleiras se transformaram em bairros que dividiam o objeto de 

estudo na perspectiva de seus autores e olhares. As pilhas foram se acumulando e 

minha cidadela se tornou um lugar convidativo de ideias de escritores, cineastas, 
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artistas, arquitetos, educadores, geógrafos e filósofos, mas aquela cidade prolixa 

ainda não hospedava meu olhar.   

Autores que abordavam o espaço do ponto de vista arquitetônico retratavam 

uma realidade urbana distante, que tornava a aproximação mera maquiagem. A noção 

de representação que remete aos mapas não cabia mais neste estudo. A cidade 

lentamente se mostrou incontornável.  

Essa abstração pedia outras formas de ver que diziam respeito ao espaço e 

seu conteúdo, e não ao conceito de cidade.  

 Esse enfrentamento permitiu o encontro com a perspectiva indígena na voz de 

Ailton Krenak, que preencheu aquela ausência e acolheu a narrativa de 

deslocamentos e contaminações.  

A perspectiva autobiográfica deste estudo demandou alguns encaminhamentos 

na forma e estrutura desta escrita. 

O encontro com alguns autores, especialmente Walter Benjamin, trouxe a 

impossibilidade de um diálogo muito recortado na composição desta escrita, uma vez 

que a beleza daqueles textos operava na unidade de seu corpo, de estrutura breve e 

coesa. Assim, para garantir a visibilidade do autor ao leitor e não romper a delicada 

membrana que separa e aproxima nossos olhares, fiz uso de citações mais longas, 

que permitiram os respiros e trocas dessa conversa.   

A presença de pensadores indígenas no diálogo teórico pedia uma formatação 

específica para a citação de seus nomes. Uma vez que o sobrenome adotado pelos 

indígenas em nossa sociedade não indígena é o nome de seu povo, seguir as regras 

de escrita da academia tiraria parte da identidade de seu autor. Assim escolhi, por 

respeito, citar o nome completo. Esse detalhe sinaliza a potência do encontro com a 

alteridade que a leitura de cidade permite. 

O desafio da imagem como texto visual constituiu um dos enfrentamentos deste 

trabalho. O percurso investigativo se realizou nas sobreposições, fragmentações e 

aproximações mediadas pelo registro imagético dos espaços vivenciados. A fotografia 

foi o principal instrumento de pesquisa, que envolveu coleta de dados, de leitura, 

análise e interpretação da cidade, em seus sintomas de deslocamento. No intuito de 

traduzir para esse formato parte dessa construção, foram realizadas algumas 

tentativas de narrativa autobiográfica imagética. Esse esforço se converte em mais 

um deslocamento, que permite que a tese seja acessada com diferentes entradas, 

percursos e tempos de leitura.  
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O formato de perspectivas e aproximações múltiplas com e na cidade habitou 

meu cotidiano de estudo e trabalho em suas interfaces de tempo e espaço envolvendo 

meu olhar na cidade. 

Este trabalho apresenta uma narrativa de meu processo de pesquisa no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC, no período entre 2016 e 2019.  

Na cidade e na escola vivi a investigação dos temas e ideias que cercavam 

minha natureza e existência na floresta que virou ruína, cuja alma resistia em lugares 

como os jardins.  

O trabalho se desdobra em dois tomos. O primeiro é composto de quatro 

capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado Panorâmica do olhar: territórios e itinerários de 

arte-vida, ensino e pesquisa, é composto da narrativa de vivências e práticas artístico-

pedagógicas nas arqueologias do olhar, movimento que desdobra o memorial 

descritivo e delineia os primeiros contornos da pesquisa e sua metodologia. Itinerários 

para pesquisa se estende para as visibilidades no cotidiano que abordam os 

conceitos, arranjos e estratégias que definem o chão pelo qual me propus a caminhar.   

No segundo capítulo, A cidade dos pés descalços, exploro e interpreto o espaço 

urbano configurado a partir de tramas narrativas formadas entre imagem, pensamento 

e palavra envolvendo a cidade sob o signo da fragmentação e da multiplicidade de 

seus cenários e relações. Nesse mergulho, em diálogo com Walter Benjamin e Ailton 

Krenak, subsidiada pelos conceitos da geografia sugeridos por Paulo Cesar da Costa 

Gomes e acompanhada de artistas visuais, investigo meu olhar em deslocamento. 

Esse repertório conceitual envolve o que ver, como ver, o que lembrar, as rupturas e 

descontinuidades sinalizadas nos regimes de visibilidade (GOMES, 2014) e modos de 

subjetivação (PARAÍSO, 2014) que operam em diferentes fluxos. A cidade sem bordas 

ou contornos, abrigada sobre o mesmo chão que era floresta, foi convertida em ruína, 

feita dos escombros de seus rios mortos, do vazio de suas árvores e do esquecimento 

de sua alma. A cidade é ruína da floresta não pela sua morte, mas pelos 

desdobramentos de sua ausência, na destruição do espaço e da vivência com a 

natureza, suas memórias e afetos. Paralelamente, os jardins que vivenciei naquele 

cenário se mostraram ilhas de resiliência, como negação da ruína, porque os mesmos 

valores que elaboram a ruína da floresta se desterritorializam na prática do jardim.   

No terceiro capítulo, intitulado Enquanto isso no cotidiano escolar, dialogo com 

o cenário concomitante da escola em que trabalhei durante toda a realização da 
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pesquisa. Trago desdobramentos de meu olhar em deslocamento pela cidade em 

observações e ações docentes, envolvendo repertórios culturais, interdisciplinaridade 

e transversalidade que trouxeram o tempo e o espaço como elementos dos processos 

de aprendizagem daquele contexto.  

O jardim dos pés descalços nomeia o quarto e último capítulo, no qual parto da 

diversidade cultural e da transversalidade nas relações culturais, socioambientais e 

de aprendizagem passíveis de habitar um jardim, a fim de sinalizar movimentos para 

uma proposta artístico-pedagógica de vivência do conceito de florestania (ALVES, 

2019) na cidade. A presença de Burle Marx (2004) segue nesse percurso como um 

dos autores do deslocamento, aliado às perspectivas de Ailton Krenak (2019). Isso 

me permite pensar o jardim como semente de floresta, porque ali pode ser cultivada 

outra forma de olhar e habitar a cidade.   

A cidade que me habita compõe a narrativa visual do processo investigativo em 

formato de livro de artista no Tomo II deste trabalho. O gesto de fotografar como 

dispositivo de diálogo entre imagem, pensamento e palavra ao longo do percurso da 

pesquisa configurou-se como porta para a escrita deste trabalho. A fim de permitir 

uma leitura simultânea de imagens e palavras, mantenho a numeração de páginas 

sequenciada ao Tomo I. Indicações no texto sinalizam encontros com as imagens ao 

longo dos capítulos, para que a tese possa ser acessada com diferentes entradas, 

percursos e tempos de leitura. 
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1 PANORÂMICA DO OLHAR: TERRITÓRIOS E ITINERÁRIOS DE ARTE, VIDA, 
ENSINO E PESQUISA 

 

O meio de naturezas múltiplas que envolve e atravessa nossas vivências 

cotidianas circunscreve a busca que sigilosamente move nossas escolhas e ações. E 

o que move essas buscas? O que vem antes da pergunta, da problemática, da 

pesquisa? 

Nossas histórias de vida. Esse caminho autobiográfico é ofertado com Mason 

(2001) na introdução da obra Por uma arte-educação multicultural, sob a forma 

acolhedora de uma visita a um conjunto de imagens que habitam a casa da autora. 

Naquele lugar, a leitura reflexiva de souvenires, pôsteres de exposições, desenhos, 

artigos de artesanato, obras de arte, entre outros objetos, tem “particular significado 

para minha consciência [dela] de ser uma arte-educadora” (MASON, 2001, p. 17). 

Assim, ao narrar conteúdo, forma e contexto, como um pôster produzido pelo National 

Museum of Black Art, com sua experiência de pesquisa e vivência ela nos conecta 

àquele país que a ensinou que “arte e arte-educação são fenômenos tribais” (MASON, 

2001, p. 30). Da mesma maneira alia-se à perspectiva da teoria da arte como teoria 

da cultura de Geertz (1983), “convencida de que as abordagens universalistas nos 

levam a nenhum lugar e que é mais importante estudar a diversidade de formas pelas 

quais os seres humanos produzem ou reagem ao que quer que eles chamem de arte” 

(MASON, 2001, p. 30). O circuito realizado daquele espaço oferece uma visão 

panorâmica transversalizada, na qual a autora desvela posturas e ideias envolvendo 

arte, conhecimento e experiência de vida. Na trilha ofertada por Mason, contar as 

histórias que envolvem essas experiências educacionais pessoais “desafia os leitores 

e o escritor a encontrar a individualidade e a sociedade, estando a história e a 

possibilidade no texto” (MASON, 2001, p. 43). 

Esse desafio habita minha busca. Partindo da perspectiva da autora, procuro 

em minhas histórias pessoais os territórios e itinerários para essa pesquisa.   

Assim, o memorial descritivo surge como o início desse percurso investigativo, 

que nomeio de Arqueologia do olhar e proponho na sequência deste texto. Uma leitura 

reflexiva de minhas pegadas de ensino, pesquisa, arte/vida, circunscrita num percurso 

em que ações, imagens e suas inter-relações tecem as vivências de professora, artista 

e pesquisadora que ajudam a elaborar o corpo deste estudo.   
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1.1 ARQUEOLOGIAS DO OLHAR  

 

Na escola de minhas séries iniciais três vivências inspiraram memórias que me 

acompanham e sugerem outras camadas nas práticas que compuseram meu caminho 

de estudante.  

Nas aulas de Artes da professora Regina, encontrei a redescoberta que a 

criação artística conferia aos objetos e materiais que trabalhávamos naquele espaço.  

A primeira conversa silenciosa da qual me recordo aconteceu em uma aula de 

Ciências da Dona Ângela, a partir de um desenho que ela fizera no quadro-negro e 

ilustrava onde depositar o lixo doméstico local. Reproduzi em meu caderno a cena da 

casa com o latão ao longe e acrescentei uma cerca separando o lixo do jardim da 

casa. Lembro da professora passando pelas carteiras, observando a construção de 

nossos trabalhos. Após ela olhar meu desenho, voltou ao quadro e desenhou uma 

cerca. Quando vi que compartilhara aquele detalhe de minha produção me senti um 

pouco incomodada, afinal ela não trocara uma palavra sequer comigo. Fiquei olhando 

para o desenho dela e depois para o meu, tentando compreender o que acontecera. 

Hoje compreendo que sem dizer uma palavra Dona Ângela se comunicou comigo, 

mostrando-me por meio daquele desenho que minhas ideias faziam parte daquela 

aula de Ciências.  

Nas leituras das histórias de Max und Moritz1, o leve sotaque alemão de Dona 

Maike era a passagem ao mundo imaginário daqueles meninos, intrépidos   

personagens do livro que trazia seus nomes no título. Foi com eles que aprendi aos 

sete anos de idade o primeiro conceito científico do qual me recordo. Era a fosforidade, 

aquele brilho irresistível do sol produzido nas águas dos rios e mares, gerado, 

segundo a história, por um imenso ímã em forma de ferradura e localizado no fundo 

das águas. Quando contei a uma prima mais velha o que eles tinham me ensinado, 

precisei defender arduamente esse conceito, totalmente desacreditado por ela. 

Lembro da solidão que senti por ela não compartilhar comigo da verdade de Max und 

Moritz. Mas também me lembro de meu sorriso refletido no vidro da janela do carro, 

ao olhar para o grande rio de minha cidade, movido pela beleza daquela imagem 

fosfórica. A cidade passara a habitar a geografia de minha aprendizagem. 

 
1 Max und Moritz é uma obra literária infantil escrita por Wilhelm Busch, lançada na Alemanha em 
1865. Considerada uma das precursoras das histórias em quadrinhos.  
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Nessas vivências escolares e cotidianas aprendi com o fazer artístico, a 

contação de histórias, o desenhar e as interações por eles agenciadas que o olhar 

pode ser um ato de singela liberdade e criação. Que o mundo imaginado e ficcional 

habita o mesmo lugar do mundo real. Que a linguagem se realiza em diferentes meios 

e formas.  

Tempos depois, a universidade trouxe novos contornos para meu caminho de 

aprendiz, mediados pela visualidade. Como bolsista de pesquisa na graduação2, em 

companhia de Danyelle Valente, colega de bolsa, fui conduzida pela professora Maria 

Lúcia Batezat Duarte e por Manuela, uma menina que não enxergava, a um mundo 

paralelo de representações sensoriais. Ao longo de dois anos o desenho, na 

perspectiva de seu ensino, foi a ponte entre o mundo visual e o tátil.   

Quando a vida cotidiana se tornou ponto de partida para nossos exercícios de 

diálogo gráfico, um mundo se descortinou, composto de imagens táteis e sonoras que 

demandavam movimentos de tradução e reinvenção de percepções e representações. 

Esse outro lugar habitado pela imagem provocou um deslocamento na compreensão 

que eu trazia até então do desenhar, na maneira de observar, compreender e 

compartilhar o que acontecia a minha volta.  

Como parceira nessa jornada de pesquisa pelo grafismo, a disciplina ministrada 

pela professora Maria Lúcia Batezat Duarte, dedicada ao estudo do desenho infantil, 

conduziu-me a um outro ambiente de pesquisa, amparado por Georges-Henri Luquet. 

Encontrei a perspectiva de um estudo do ato de desenhar da criança desvinculado de 

seu pressuposto artístico e de uma abordagem escolar. Dessa forma, o desenhar no 

contexto de vida doméstica de meu filho Enrico, ligado a um tempo e espaços 

específicos, gerou meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que se desdobrou 

em pesquisa de mestrado de mãos dadas com Lily, minha filhinha.  

As vivências gráficas observadas a partir do seu cenário doméstico, sob o ponto 

de vista comunicacional, evidenciaram processos cognitivos de significação e 

ressignificação das experiências vividas por Enrico e Lily. Uma ação que envolvia 

linguagens, processos lúdicos e de socialização, mediados por inter-relações entre 

memória, imagem e linguagem. Nas linhas do desenho de Enrico e Lily vislumbrei 

parte do aprender deles sobre os objetos do mundo.  

 
2 No projeto Esquemas e Iconotipos: o desenho de crianças e pré-adolescentes cegos, coordenado 
pela Prof. Dra. Maria Lúcia Batezat Duarte, no CEART/UDESC de 2002 a 2004. 
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O cotidiano como elemento da pesquisa deu visibilidade a posturas, 

descobertas e buscas que compunham a ação gráfica. Nesse território, “a maneira 

encontrada para poder de certa forma cercar parte desse cotidiano foi focar na direção 

do olhar das crianças, isso implicou perceber o que movia a experiência cotidiana de 

Enrico e Lily” (KLUG, 2007, p. 29). Ciente das limitações que o olhar do outro me 

impunha na leitura e interpretação daquelas produções e de meu papel híbrido de 

mãe/pesquisadora, adotei e desenvolvi procedimentos, instrumentos e 

posicionamentos tendo a interação como subsídio da pesquisa-ação. 

O sentido dialógico da metodologia foi alcançado pelos diários de campo que 

escrevi das crianças, nos quais as vivências relatadas ligadas ao desenhar foram se 

desdobrando em reflexões e procedimentos que me levaram à organização dos dados 

e estruturação das análises dos desenhos. Assim surgiram os quadros investigativos 

do processo gráfico das crianças, compostos por relatos, conjuntos de desenhos e 

referenciais visuais do processo, como imagens de objetos e lugares, cenas de 

animações e filmes, entre outros. Esses quadros, relatos de fragmentos da vida 

cotidiana de Enrico e Lily, habitam o texto da dissertação como parte indissolúvel dos 

desenhos.  

A passagem pelo mundo gráfico de Enrico e Lily me faz questionar: de que 

forma olhamos para aquilo que nos cerca e que nos atravessa? 

Ao término do mestrado, pouco mais de três anos depois da minha graduação, 

a urgência da prática de ensino me arrebatou. Precisava da experiência que me 

construiria como professora. Assim, voltei para meu primeiro território de 

aprendizagens, a escola.  

Ali minhas práticas se desenvolveram mediadas por propostas pautadas no 

diálogo criativo com estudantes de Ensino Fundamental II e Médio, partindo da ideia 

da arte como leitura de mundos, envolvendo ações que constantemente alcançavam 

a comunidade escolar por meio de mostras. O objetivo desses arranjos era provocar 

novas interações fora do espaço tradicional da sala de aula, para problematizar 

vivências transversalizadas da arte no espaço que nos hospedava, cercado por muros 

que nos “protegiam” da cidade. Essas produções artístico-pedagógicas relacionavam 

aspectos curatoriais, socioambientais e culturais via repertórios marcados 

constantemente pela copresença da cidade. 
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As pequenas mostras, resultantes de laboratórios criativos muitas vezes de viés 

interdisciplinar, eram compostas de exercícios envolvendo conteúdos curriculares 

transversalizados em processos artísticos contemporâneos nas linguagens 

audiovisual e plástica. Nesses processos, instalações ou intervenções eram respostas 

curatoriais constantes que ocupavam espaços inusitados da arquitetura escolar. 

Algumas dessas vivências chegaram a migrar para espaços além do muro da escola, 

como teatro, universidade, fundação cultural e ruas da cidade.  

A localização das exposições em espaços predestinados a outros fins na 

arquitetura escolar pedia um olhar cuidadoso na manutenção dessas estruturas, 

sujeitas a condições peculiares de clima e convívio com o público. Nessa prática de 

manutenção das obras fui atravessada por um movimento inesperado, ligado ao corpo 

discente, estudantes de cursos de especialização que a escola ofertava, membros da 

comunidade escolar e anônimos. Com um sorriso, simples olhar ou breves conversas, 

esses personagens se manifestavam sobre o que viam, gratuitamente. Essas 

abordagens eram recorrentes e aconteciam também com outros colaboradores que 

desempenhavam funções próximas aos locais das mostras e eventualmente me 

relatavam as singelas interações. 

Percebo que parte desse transbordamento do diálogo das mostras reverberado 

no olhar do outro pode estar ligada à localização daquela escola na cidade. Isso traz 

um novo personagem à cena: a rua de calçadas largas, convidada a participar da 

mediação pelos muros de vidro transparentes da escola, que convertiam aquele 

espaço em uma espécie de vitrine. Esse estranho arranjo envolvendo arquitetura, 

objetos e ações configurou uma outra forma de presença do ensino da arte na cultura 

escolar, mais viva e transparente.  

A disponibilidade daqueles olhares exteriores e anônimos no espaço escolar 

me aproxima da relação dos espaços de referência, o lugar no qual imagens são 

apreciadas. Essas demarcações geográficas para questões tradicionalmente ligadas 

à arte convidam à pergunta: onde começa e termina o público da aprendizagem?  

Foi na relação pedagógica com a arte urbana e seu espaço que a cidade me 

foi apresentada como campo de aprendizagem, em saídas a campo com meus 

estudantes. Percebi naqueles muros e paredes uma relação de partilha, na ação de 

entrega do olhar do artista para a cidade, que por sua vez se estendia aos olhares 

daqueles que ocupavam o espaço e transitavam por ele. Ali, artista, obra e público se 

misturavam como obra em processo, não havia protagonismo, e sim 
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compartilhamento. Os papéis de quem ensina e de quem aprende eram tão efêmeros 

quanto a obra. Encontrei ali uma relação de aprendizagem que me fez repensar a 

potência da cidade no processo de construção do olhar. Nesse sentido a prerrogativa 

do meu olhar investigativo no espaço escolar ganhou novos contornos. Aproximou a 

leitura de mundos, peculiar ao universo da arte, de exercício de alteridade. 

Mas na escola há sempre muros, e a prática reflexiva que sinalizou relações e 

interações ambientais e culturais criou fissuras que me levaram a versar a cidade em 

contexto não formal de ensino.  

Durante um ano desenvolvi um trabalho envolvendo a elaboração e aplicação 

de propostas de turismo ligadas à cultura local, na área de eventos do Parque Vila 

Germânica em Blumenau. 

Naquele período, por diversas vezes presenciei os transbordamentos que vivi 

com o público da escola. Dessa vez os participantes das oficinas reportavam com os 

mesmos sorrisos, breves conversas ou relatos escritos histórias familiares envolvendo 

as práticas que ofertávamos naquele espaço. As micronarrativas com as quais me 

presenteavam traziam momentos de reencontro deles com suas trajetórias de vida, 

pertencentes a um outro tempo. Abriam portas para ressignificações e resgates que 

redefiniram para mim o contorno daqueles eventos.  

Assim, a sala de aula se converteu em cidade, envolvendo espaços de 

exposição, circuitos educativos e oficinas3, e meu olhar de aprendiz mais uma vez 

encontrou novos territórios. 

Aqueles breves e preciosos deslocamentos expunham uma outra 

temporalidade. Suas bordas me remetem aos regimes de visibilidade que, nas 

palavras de Gomes, “nos informam sobre o que deve ser visível, como aquilo que é 

visto deve ser entendido e, simultaneamente, o que não merece ser visto […] Eles 

ditam também o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, suas 

continuidades e rupturas” (2013, p. 52). E assim, desavisadamente, vivenciei na 

esfera pública e lúdica da cidade o ensino-aprendizagem não formal, transversalizado 

em memória afetiva, identidade cultural e vida cotidiana.   

Isso tudo me leva à cidade imersiva e sensível que ensaiei anos antes na 

condição de comissária de bordo, quando meu trabalho me levava a pernoitar nas 

cidade-destino dos voos. Era quando eu vivenciava a cidade na prerrogativa do tempo 

 
3 Como o projeto Escritores de Rua, em parceria com grafiteiros; a Osterdorf (Vila de Páscoa) e a 
Weinaschtsdorf (Vila de Natal). 
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livre de maneira única, em estadias que duravam de 12 horas a quatro dias. Quando 

explorar os espaços urbanos se traduzia muitas vezes em longas caminhadas 

solitárias, sem roteiro preestabelecido.  

Na condição híbrida de turista/trabalhadora, queria ver como as pessoas viviam 

naquelas cidades, o que me levava invariavelmente a lugares fora da composição 

tradicional de cartão-postal. Nas ruas de bairros residenciais, supermercados, praças, 

estações de ônibus e metrô, cafés e mercados, desenvolvi uma forma de olhar ritmada 

pela disponibilidade de parar, observar detalhes. O estrangeirismo e a transitoriedade 

de minha presença naqueles lugares despertaram a delonga no exercício de 

observação, que, associada à pouca interatividade com as pessoas que compunham 

aquele corpo urbano, causava a sensação de certa invisibilidade. Esse movimento 

tornou a cidade o meio de interação entre as imagens que compunham o espaço e 

eu. Sem mapas ou roteiros, meu olhar era a ponte com aquele lugar.  

Aquela prática de observação não formal reorganizou meus ângulos e pontos 

de vista da e na cidade, imprimindo uma outra forma de sorvê-la, baseada nas 

sensações que ela me estendia.  

E assim reencontro nesse espaço de reflexão meus processos de criação e 

produções artísticas, como elos de captura entre o visível e o sensível na leitura dos 

mundos que se moviam diante de meu olhar, transcodificados pela fotografia e pelo 

vídeo.   

As ruínas arquitetônicas desde sempre me causaram estranha fascinação na 

beleza melancólica de sua temporalidade. A partir de meu tempo de graduação elas 

foram meu ponto de partida para o embate poético, envolvendo a ideia de 

pertencimento e existência, entre passado e presente. Ao trabalhar com e a partir das 

imagens, escavei e tateei noções de tempo e espaço que me habitavam, para 

redescobrir, reconhecer e compreender territórios de identidade e memória.   

Essa problemática da memória versada na redescoberta de outro tempo se fez 

presente em trabalhos como o livro de artista Stilleben (KLUG, 2001). A relação entre 

morte e vida, passado e presente, é desmontada já no seu título.  

Porque Stilleben é uma palavra em língua alemã que, traduzida para o 

português, significa “natureza morta”. Mas os meandros dessa língua estrangeira 

oferecem uma outra tradução, literal, em que Stilleben pode ser lida como “vida 

silenciosa”.  
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O encontro que originou o livro de metal, que recebeu esse título e trazia fotos 

coladas e texto gravado na frieza desse material, aconteceu na imprevisibilidade de 

uma pausa para almoço durante a realização de um ensaio fotográfico.  

Foi nos fundos do estacionamento do restaurante de uma cidade do interior que 

avistei sinais de um antigo cemitério, cujas ruínas se encontravam em um peculiar 

processo de destruição e restauro simultâneos. 

O ensaio fotográfico que nasceu naquela ocasião no sítio efêmero trazia um 

enfrentamento entre tempo e espaço quase documental. Testemunhava os momentos 

derradeiros de uma estranha relação de simbiose vivida entre um pequeno bosque e 

seus habitantes silenciosos, antigas lápides dos imigrantes que deram início àquela 

cidade (ver Tomo II, p.251). 

         Em Caminhos do Coração (KLUG, 2001), sob a orientação do professor Esdras 

Pio, ensaiei o resgate do tempo de meus avós, presentificado pela distância que os 

separava antes de se casarem.  

          Por dois anos percorri a estrada que separava as duas cidades em que então 

residiam, em busca de imagens que eles hipoteticamente tivessem visualizado 

setenta anos antes.  Fui então capturada pelas estradas de barro que escorriam 

terrenos nas pequenas propriedades rurais. Pelas casas, árvores, jardins, hortas, 

jardins misturados com canteiros de vegetais na frente das casas, que me lembravam 

os jardins que adorava desde a infância, campos de arroz alagados, lagos e córregos. 

E pelas muitas varandas que adornavam as casas, mas estavam quase sempre 

vazias. 

O ensaio que se moveu entre o documental e a ficção me ofertava cartões-

postais daquele roteiro insólito. A sensação era de estar compartilhando naquele 

deslocamento o olhar de meu opa4 Leopoldo em busca de minha oma5 Lilli. 

Nesse mesmo tempo em que percorri aquele caminho, presenciei a lenta 

mudança de seus cenários, o que me revelou a impossibilidade de conclusão daquele 

percurso. 

No exercício de videoinstalação Lugares da alma (KLUG, 2001), sob a 

orientação do professor Yiftah Peled, escombros arquitetônicos espalhados pela 

cidade reuniram objetos simbólicos em narrativa de imagens fragmentadas e 

silenciosas, como um antigo vestido de minha mãe pendurado na soleira da porta de 

 
4 Palavra da língua alemã que significa em português avô. 
5 Palavra também da língua alemã que significa em português avó. 
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uma edificação condenada à demolição. O encontro daqueles objetos com lugares 

inabitáveis remete aos fantasmas que percorrem os cantos de minha identidade em 

estado de nostalgia e espera.  

Na proposta Um jardim para Lily, orientado pela professora Raquel Stolf (KLUG, 

2003) em laboratório de invenção de textos, parti das sombras de um jardim noturno 

no terraço de meu apartamento para construir um jardim de tempo imersivo que ofertei 

à minha filha recém-nascida.  

O trabalho envolvia dois dispositivos poéticos configurados como jogos, um de 

quebra-cabeça e outro de palavras. Os elementos do jardim ali trabalhados 

interligavam, despertavam, remetiam e contrastavam com plantas, sensações e 

imagens presentes na delicadeza dos jardins de nossas infâncias (ver Tomo II, p.318 

e p.336).  

Tudo isso para que Lily pudesse conhecer a arte por meio do brincar.  

Em Europa 301: iconografia residual, orientado pela professora Sandra Fávero 

(KLUG, 2004), questionei a memória afetiva impressa nos objetos de uma sociedade 

pautada no consumo e no descarte.  

A partir do tempo doméstico me propus a organizar uma espécie de iconografia 

para pensar sobre o lixo como subproduto da sociedade de consumo e suas 

reverberações. Assim, coletei brinquedos quebrados ou há tempos esquecidos por 

meu filhinho Enrico.  

O sentimento de apego tornou difícil me despedir do pequeno dragão sem asa, 

dos carrapatos e ácaros de plásticos fosforescentes em tamanho gigantes, do 

morcego sem cabeça e das asas coloridas da abelha de borracha.  

Propus então uma espécie de memorial que gerou um conjunto de gravuras 

digitais que se abrem em paisagens imaginárias de espacialidades híbridas. No 

exercício lúdico de metamorfose, brinquei com o tempo que se desdobrou em imagens 

intangíveis de espaços imateriais. 

Nunca antes eu tinha exercitado a imaterialidade como premissa da gravura, 

que ali me trouxe a verdade das imagens intangíveis que habitam nossos sonhos.  

Anos mais tarde experimentei o espaço como obra no contexto de cidade, na 

intervenção urbana Projeto Domingo sem Parque, proposta integrante do projeto 

Cartografias do Avesso (KLUG, 2010), sob a curadoria de Charles Narloch.  
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Tateando as incompletudes do espaço urbano, encontrei na ausência de 

parques o paradoxo da Cidade Jardim, como é comumente conhecida Blumenau. E 

assim pratiquei a cartografia na cidade pelo seu avesso. 

O pressuposto de intervenção urbana para a proposta me colocou diante de 

um outro ponto de vista na cidade. Havia uma corporalidade que eu não experimentara 

com a câmera fotográfica, que me mantinha na qualidade de observadora, como que 

diante de uma vitrine.  

Na prerrogativa de um tempo real e efêmero para a efetivação do trabalho, 

exercitei um outro tipo de espacialidade, de fricção com a realidade que me cercava. 

Na cartografia do avesso, a ausência era parte da vida daquele espaço, ocupando um 

espaço estilo cartão-postal da cidade: o cruzamento de duas ruas no centro histórico, 

que margeavam um monumento/ponto turístico, sítio para a ação.  

Com a realização de um pedágio solidário marcado para o mesmo dia da ação, 

fiz dessa prática um aliado para cartografar a ausência. Amarrei um balanço entre 

duas palmeiras, que emolduravam a rua, como objeto simbólico da proposta. Produzi 

panfletos que traziam alguns dados e perguntas junto à foto do balanço improvável. E 

me coloquei diante do semáforo, junto aos outros cidadãos que praticavam o pedágio. 

A abordagem era feita com os motoristas dos carros, sincronizada com o semáforo. 

Os panfletos eram ofertados às pessoas para que a ausência daquele Domingo sem 

parque circulasse pela cidade em busca de visibilidade (ver Tomo II, p.332-335). 

A intervenção marcada pelo sentido de avesso da espacialidade provocou em 

mim uma espécie de negativo da cidade.  

Dois anos mais tarde, para criar a instalação Jardins Imaginários, que compôs 

a mostra Cidade Adormecida, do projeto Arte e Cidade, sob a curadoria de Letícia 

Cardoso (SESC BLUMENAU, 2012), revisitei o jardim imersivo de Lily. 

E parti ao encontro da cidade em modo caminhada, à procura de rastros dos 

jardins que habitam minhas memórias. As imagens fotografadas deram origem a um 

novo jogo de quebra-cabeças, de dimensões agigantadas.  

Se no Jardim para Lily o brincar envolvia desencontros que investigavam cores 

e formas na composição de naturezas fragmentadas, nos Jardins Imaginários esse 

jogo de incompletudes reverberava na dimensão de suas peças. Ainda que o desenho 

das peças sugerisse a montagem de um quadro, a impossibilidade do encaixe de seu 

conteúdo imagético era sintoma de seu deslocamento (ver Tomo II, p.306). 



27 

 

 

 E o caminho povoado de afetos me levou de volta ao lugar em que parte de 

minha história teve início, para compor minha cartografia afetiva, orientada pela 

professora Juliana Crispe em oficina produzida como parte do doutoramento da 

referida artista/professora, realizado no PPGE da UFSC sob a orientação de Leandro 

Belinaso Guimarães. 

Depois de 11 anos revisitei a estrada que levou meu opa Leopoldo a minha 

oma Lilli. Dessa ação resultou o site specific6 Herzenweege(KLUG, 2012), cuja 

tradução do alemão para o português significa Caminhos do coração, no qual resolvi 

mapear a promessa de felicidade que aquele trajeto simbolizava (ver Tomo II, p.200). 

 Assim, com um carimbo que reproduzia suas assinaturas emolduradas pelo 

contorno do broche que ela tanto gostava de usar, gravei seus nomes pelo caminho: 

no poste à beira da estrada, na pedra ao lado do rio, no parapeito da ponte. Remapeei 

o romance de Leopoldo e Lilli, resguardado no estado de espera e encontro que 

aquele caminho representava. E dessa forma reencontrei meus avós naquele lugar.  

 

1.2 ITINERÁRIOS PARA PESQUISA 

 

No exercício de arqueologia do olhar revisitei parte das vivências de arte, 

ensino e pesquisa que me compõem como professora, artista e pesquisadora. Em 

conjuntos esses movimentos intercalaram, complementaram, ressignificaram, 

desconstruíram, sobrepuseram-se, dialogaram e se ampliaram em caminhos da vida 

cotidiana.   

Essas histórias emergem de episódios marcados pela imagem e seus trânsitos 

pela visualidade, contextualizados pelo espaço, o tempo e suas reverberações, que 

puderam ser interpretadas e compreendidas pelo ato de narrar (MARTINS; 

TOURINHO; SOUZA, 2017). Como afirma Torres Hernández (2017, p. 191), “na 

escrita autobiográfica recorremos ao olhar, ao visível como fonte de conhecimento. As 

imagens podem mostrar mundos sem nome, o que as palavras não dizem, o que não 

expressa a linguagem”.  

 
6 Remete a alguma obra realizada fora do espaço tradicionalmente ligado a ela, museu ou galeria. O 
termo conceitua obras de cunho escultórico, que têm ligação com o ambiente e criadas para um espaço 
determinado (SITE Specific, 2020). 
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Parte do tempo que abordei trouxe um pedacinho precioso da infância de meus 

filhos compartilhado no processo de vivência do mestrado, que remete à vida cotidiana 

como lugar de aprendizagens, segundo Brougère. Para ele: 

O cotidiano é aprendizagem, o lugar da aprendizagem das práticas e saberes 
do cotidiano, a confrontação, para alguns, com outros cotidianos, o lugar onde 
surgem acontecimentos que levam a construir o cotidiano, mas que oferecem 
a possibilidade de aprendizagens fortuitas (no sentido exato do termo, no 
sentido de que o acontecimento se define pelo fato de ser inesperado). 
(BROUGÈRE, 2012, p. 22)                                                                                                                     

 
O cotidiano é nesse sentido potência de encontro. A complexa vivência dos 

processos de aprendizagens em diferentes lugares e épocas de minha história 

participam nessa construção como meus modos de ver, “configurados pela nossa 

trajetória cultural ao mesmo tempo em que sofrem a interferência de poderosos 

regimes visuais” (TOURINHO; MARTINS, 2011, p. 64).  

No deslizar entre imagens e lugares experimentei um modo de vivenciar o 

ensino das artes que me reaproximou do processo de criação. Na concomitância dos 

processos artísticos e das práticas de ensino, construí ficções como Ranciére (2005, 

p. 59) sugere, na arte e saber como “rearranjos materiais dos signos e das imagens, 

das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode 

fazer”.  

Nesse contexto o aprender é conceituado por Marlucy Paraíso (2011, p. 147) 

como “abrir-se e refazer os corpos, agenciar atos criadores, refazer a vida, encontrar 

a diferença de cada um e seguir um caminho que ainda não foi percorrido”. 

O ato de ver surge como a possibilidade de “individualizar coisas dentro deste 

campo visual construído pelo olhar” (GOMES, 2013, p. 32). Esse ato de individualizar, 

familiar ao campo da arte e seu ensino, se aproxima dos modos de subjetivação aos 

quais Marlucy Paraíso se refere como “formas pelas quais as práticas vividas 

constituem e medeiam certas relações da pessoa consigo mesma” (PARAÍSO, 2014, 

p. 31). 

Como essas vivências atravessavam meu olhar e compunham meu modo de 

habitar a cidade? 

Por meio da narrativa percorri os territórios do olhar e da imagem em suas mais 

variadas vertentes de espaço e tempo, acolhidas por um único lugar, a cidade, definida 

por Ferrara como “um organismo, um corpo onde se tatuam vivências, experiências, 

dores e alegrias” (FERRARA, 2003, p. 126). 
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Assim, o território da cidade que acolhe meu olhar se define como o campo 

desta pesquisa, objeto de meu estudo, subsidiado por questionamentos que envolvem 

a imagem e o espaço e que Gomes (2013, p. 28), trata como “situações que nos 

interpelam a refletir diretamente sobre o papel da espacialidade, ou melhor, nos 

indagam sobre como o espaço pode ser um instrumento que faz ver, que torna visível”, 

considerando-se que para esse autor “o lugar físico e o enredo dentro dos quais um 

objeto é exibido são elementos estruturantes para a sua compreensão” (GOMES, 

2013, p. 30). 

Esse pensamento me leva novamente a Ferrara, quando afirma, sobre os 

modos de ver a cidade, que: 
O espaço é mutável na história do tempo, mas é possível pensá-lo 
deslocando-o através de espaços que se organizam de múltiplas maneiras, 
mas constroem representações que os identificam enquanto espaços de 
história [...] O espaço se concretiza no tempo, mas através das formas que 
nele surgem.  (FERRARA, 2003, p. 122)  
 

Esses agenciamentos do olhar se fizeram nos deslocamentos que marcaram 

meu cotidiano. 

Procurei olhar pelo buraco da fechadura, em busca dos sinais apontados por 

Marlucy Paraíso (2014, p. 18) para a metodologia nesta pesquisa, construída como 

“um certo modo de perguntar, de interrogar, de formular questões e de construir 

problemas de pesquisa que é articulado a um conjunto de procedimentos de coleta de 

informações” via “inspiração em diferentes textos, autores/as, linguagens, materiais, 

artefatos” (2014, p. 34-35).  

Nesse sentido, a arte e seu ensino no exame da espacialidade, “onde estão 

situados o “olhar” e o “olhado”, nos abre todo um campo inédito de análise”, segundo 

a perspectiva de Gomes (2013, p. 20). Consideram-se os regimes de visibilidade que 

nas palavras do autor são: 
[...] modulados pela espacialidade, ou seja, o “que” ver e “como” ver são 
completamente tributários de “onde” ver. Neste sentido, não seria nem um 
pouco surpreendente afirmar que há uma geografia do olhar. Essa geografia 
nos informa sobre o que deve ou não ser visto naquele lugar. Ela nos informa 
sobre o estatuto e a compreensão possível para as coisas que ali se 
apresentam, sua importância e seu sentido. (GOMES, 2013, p. 53) 

 

 

Cabe considerar que a visibilidade pode ser analisada minuciosamente 

segundo Gomes (2013, p. 32): 
[...] em relação às razões que nos levam a ver e a não ver. Ela traz à tona 
claramente o questionamento sobre os dispositivos que são acionados e por 
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que o são, para tornar determinadas coisas visíveis. Isso corresponde a dizer 
que existem elementos que, em determinadas circunstâncias, nos fazem ver 
coisas.  

 

Tais recortes potencializam os contornos para os caminhos deste estudo, 

porque, no cotidiano da cidade que me ensina, um caleidoscópio de questionamentos, 

becos e caminhos sinaliza um léxico de questões e conceitos ligados às relações 

culturais e ambientais subjetivadas pelo espaço e pelo tempo.  

E, assim como a cidade na sua pluralidade é berço poético e laboratório 

educativo, também são as ações e interrogações que me percorrem e me atravessam 

nesse espaço. Eu habito a cidade que me habita. 

Nessa condição e lugar de aprendizagens, a abordagem dos Estudos Culturais 

potencializou encontros, uma vez que estes “defendem que existe pedagogia, modos 

de ensinar e possibilidades de aprender nos mais diferentes artefatos culturais, que 

se multiplicaram em nossa sociedade” (PARAÍSO, 2014, p. 26).  

As teorias pós-críticas, das quais os Estudos Culturais fazem parte, apresentam 

a questão metodológica das pesquisas de forma muito particular. Nesse campo, os 

modos de fazer metodologia são desdobramentos de uma relação muito própria e 

artesanal com o objeto de estudo. A metodologia é elaborada de acordo com a 

problemática investigada (PARAÍSO, 2014). Esse enunciado dá conta do movimento 

aqui realizado. Afinal, como pensar a cidade sem considerar os arranjos, caminhos e 

descaminhos que modelam meu olhar?  

Neste espaço a pesquisa narrativa acolhe minha escrita autobiográfica, de 

abordagem investigativa. Esse recorte específico e instrumental é viabilizado pela 

natureza mestiça que essa opção metodológica oferta, uma vez que não se filia a uma 

linha teórica, mantendo abertos os caminhos para “contatos com diversas 

epistemologias e práticas investigativas” (MARTINS; TOURINHO, 2017, p. 161).  

A cidade de viés transdisciplinar convoca à desconstrução do olhar, pela 

natureza complexa dos elementos que produzem as imagens que nos alimentam 

nesse espaço. Os Estudos Culturais sinalizam a aproximação com outras áreas do 

conhecimento para compor esse diálogo teórico.  

Na maneira de versar esse campo, as articulações de saberes e bricolagens 

metodológicas respondem pela complexidade de papéis e territórios que envolvem o 

objeto de estudo e minha ação, que solicita que mais de uma teoria subsidie este 

trabalho: 
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A bricolagem é um momento de total desterritorialização, que exige a 
invenção de outros e novos territórios. Contudo, para articular saberes e 
bricolar metodologias, nos apoiamos em diferentes deslocamentos, “viradas”, 
explosões e desconstruções feitas pelas teorias pós-críticas. (PARAÍSO, 
2014, p. 35)     

 
Isso significa que as barreiras entre diferentes disciplinas são eliminadas. 

Deslocamos as linhas que separam ciência e literatura, conhecimento e 
ficção, arte e ciência, filosofia e comunicação. Explodimos as separações 
entre teoria e prática, discurso e “realidade”, conhecimento e saberes do 
senso comum, representação e realidade. (PARAÍSO, 2014, p. 35)                                                       

 

As interterritorialidades e interdisciplinaridades que envolvem a arte 

contemporânea e seu ensino (BARBOSA; AMARAL, 2012) são nesse cenário meu 

ponto de partida.  

A arte, como maior campo de referência na construção de meu olhar, equivale 

aqui a dizer que leio o espaço a partir de imagens. As imagens são meu meio de 

comunicação, canal de pensamento, lugar de encontros e dissonâncias. Nesse 

contexto a produção dos artistas visuais que me acompanham nos percursos de 

aprendizagem representa mais do que mero referencial. Esses autores trazem voz e 

silêncio para os diálogos de sensações e percepções que me permitem ver a cidade. 

Essa presença inscreve o primeiro deslocamento para o arranjo teórico deste 

estudo, no qual as obras de um conjunto de artistas visuais e textos que se relacionam 

são apresentadas ao logo da narrativa como janelas conceituais que abrem espaço 

para outras paisagens. Participam desse movimento Brígida Baltar, Boris Kossoy, 

Paulo Nazareth, Nazareno, Roberto Burle Marx, Gordon Matta-Clark, Joseph Beuys, 

entre outros. 

A cidade trabalhada a partir da perspectiva de uma pedagogia do olhar 

(GOMES, 2013) encontra na geografia coordenadas para as marcações de tempo e 

espaço. As vozes de Gomes, Ferrara e Yágizi dialogam conceitos envolvendo a 

cidade, o lugar, o olhar, visibilidade, seus regimes e desdobramentos a serem 

trabalhados no capítulo dois da tese. 

Na reterritorialização dessa cidade que transcende tempo e espaço, encontro 

o olhar fluído, semidocumental e intimista de Walter Benjamin, que me presenteia com 

uma escrita quase visual: Rua de mão única (BENJAMIN, 2013), que “representa uma 

virada na evolução do pensamento de Walter Benjamin” (BARRETO, 2013, p. 123), 

foi segundo as palavras do próprio autor “uma primeira tentativa de escrever a minha 



32 

 

 

[de Benjamin] relação com essa cidade” (BENJAMIN apud BARRETO, 2013, p. 123). 

O movimento de releitura fragmentada e sensível realizado por Benjamin nesta e 

outras obras atravessou meu olhar nesta pesquisa e reconfigura sua presença neste 

texto de forma transversal, não mais como autor, mas como um lugar para um 

deslocamento que me acompanha ao longo dos três capítulos seguintes. 

Quando narrei a cidade na arqueologia do olhar, percebi em sensações como 

ausência a natureza plural daquele lugar. Esse sentimento de incompletude se 

converte na busca por uma leitura que converse com parte dessas invisibilidades que 

compõem a cidade, como o conhecimento dos povos indígenas, resguardados em 

seus corpos e falas, que trazem outras formas de ler e existir no mundo. Nelas se 

encontram as matrizes da cultura e natureza desse lugar que se convencionou chamar 

de Brasil, onde nossa cidade nasce, cresce e vive. As palavras de Ailton Krenak 

sinalizam uma aproximação com o que fomos antes de nos tornarmos cidade.  

Como a perspectiva da antropologia histórico-cultural na visão de Wulf (2013), 

que permite versar o olhar na direção do outro, a alteridade e a aproximação dos 

contornos da aprendizagem transcultural e do patrimônio intangível. 

O itinerário que segue compondo essa trilha abriga espaço para aproximações 

com outros autores, de acordo com as demandas desse objeto de estudo, em um 

fazer que se aproxima da ideia da arte como invenção proposta por Pareyson (1997, 

p. 26), “um tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer”. 

  

 
1.3 VISIBILIDADES NO COTIDIANO 

 
A premissa da minha vida cotidiana na cidade traz o contexto do meu olhar, 

configurado em lugares e ações envoltas nos papéis que ali desempenho e que se 

intercalam nas extensas ligações e relações entre corpo, imagem, linguagem e meio 

ambiente. 

Nessas situações e desafios “trabalhar com o que sentimos, vemos, tocamos, 

manuseamos e escutamos em nosso fazer investigativo” (PARAÍSO, 2014, p. 35) 

configura o cotidiano como campo de pesquisa que abre, concebe e amplia 

repertórios, sem que haja necessariamente um roteiro fechado ou predeterminado.  

Assim as coordenadas para as observações nesse campo envolvem 

especificidades do cotidiano ligadas a espaços que abrigam minhas ações e seu 
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entorno no espaço da cidade. Como meu trabalho, minha casa e a universidade em 

que realizo meus estudos. Como a rua e lugares de afeto, sensações, ideias e 

percepções, e ainda trajetos de deslocamento entre a residência, o trabalho e a 

universidade.  

Os deslocamentos que realizo entre casa, trabalho e universidade abrigam e 

configuram boa parte das ações de sentir e viver a/na cidade, pelo tempo e espaço 

circunscritos nesses trânsitos. O que meu olhar capturou nesses trajetos, assim como 

as interações desencadeadas nos seus interiores e com seus interatores, constituiu a 

base da coleta de dados que resultaram nas narrativas de pesquisa que compõem os 

três capítulos a seguir. Essa captura e coleta envolveram registros imagéticos e 

verbais, em vídeo e áudio.   

Neste momento em que o itinerário ganha seus contornos, realizo minha 

primeira prática do bricolar neste texto, como obra processo, para considerar a coleta 

de dados realizada levando em conta toda sorte de informações e elementos 

presentes em campo. Para isso resgato fragmentos do exercício de Arqueologia do 

olhar, que abrigaram as vivências que desencadeiam esse trabalho. Considero como 

possíveis aspectos a serem postos em relevo ao longo desta escrita por conta dos 

acontecimentos, da rotina e das práticas que cercam o cotidiano do qual emergem as 

aprendizagens e modos de saber. Nesse sentido, operam como sinais dos quais a 

história e o texto desta tese emergem:  
A escola que me acolheu como estudante me despertou na 

condição de professora a interface mais generosa do aprender, a 

alteridade.  

Em Um jardim para Lily escavei a natureza plural que compõe 

o cenário desse artefato.  

Em Europa 301... a narrativa dos objetos se mostrou em tempo 

móvel.  

Nos Caminhos do coração ao percorrer a linha de uma estrada 

percebi que direção e sentido não necessitam de uma linearidade 

fixa, como os mapas que usava para me localizar. 

Aqueles caminhos me ofereceram desvios, contornos e pontos 

de vista aonde eu não conseguia chegar, indicando trilhas ainda 

não abertas. 

Em Domingo sem parque as ausências que habitam a cidade me 

indicaram que pode haver existências para além do vazio dos 

lugares.  

Com Stilleben vi serem desenterradas as camadas que compõem 

as noções de tempo, e elas não estavam sobrepostas. 
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Os quadros que desenvolvi na pesquisa com Enrico e Lily me 

apontaram no cotidiano, mais do que um caminho de pesquisa, 

aqueles conjuntos de imagens abrigavam um estado de jardim, o 

lugar onde a vida se processava com ritmos próprios e ao mesmo 

tempo interligados pela natureza de suas existências.  

 

Essa breve desconstrução permite que me reaproxime desses repertórios e 

perceba outros relevos em sua extensão, o que confirma meu propósito de bricolar 

para desterritorializar certos aspectos do cotidiano de meu olhar e me traz a 

problemática da tese: que cidades nascem nos deslocamentos cotidianos atentos de 

uma professora-artista-pesquisadora? 

Partindo dos conceitos de aprender e dos modos de subjetivação da/na cidade 

busquei neste percurso de pesquisa interpelar minhas relações de aprendizagem 

frente aos vínculos culturais, ambientais e subjetivos que compuseram minha vida 

cotidiana na cidade. 

No relevo da visibilidade e nas possibilidades da vida cotidiana colocada por 

Brougère, traduzir, interpretar e compreender como os modos de ver e os regimes de 

visibilidade operam em minhas possibilidades, maneiras e contornos de ver e viver na 

cidade. 

No espaço a seguir reúno alguns conjuntos de procedimentos, 

trajetórias/estratégias e instrumentos que sinalizaram ações e rumos para esse 

caminho.  

Os instrumentos de pesquisa compreenderam diário de campo, cadernos de 

esboços (caderno quadriculado para composição de listas, esquemas e esboços de 

textos e ações), câmera fotográfica e de vídeo; gravador de áudio.  

Os procedimentos envolveram a captura de imagens; vivência de jornadas 

fotográficas, leitura e estudo de textos literários, obras cinematográficas, letras de 

música, séries e programas de televisão; criação de perfil em rede social 

(Instagram/Residência Pedagógica); realização de viagens de estudo e entrevistas; 

composição de propostas e ações artísticas ligadas ao contexto de ensino; leituras e 

estudos teóricos; aquisição de acervo bibliográfico.     

Como trilhas para esse percurso observei elementos e aspectos culturais e 

ambientais da cidade no contexto de deslocamentos na vida cotidiana. 
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Compus a Residência pedagógica, uma proposta de ações pedagógicas 

multiculturais desenvolvida a partir do conceito de residência artística em escola 

presente no território da pesquisa.  

Relacionei cotidiano e imagens nas Micronarrativas do deslocamento, 

pequenos textos inspirados na relação de Walter Benjamin com a cidade, resultantes 

do encontro entre imagem, sensação e palavra envolvendo passagens da vida 

cotidiana na cidade.  

Articulei as Trilhas do Deslocamento – organização e proposição de trilhas de 

pesquisa e vivência cultural envolvendo ações, lugares e propostas desenvolvidas na 

perspectiva de aprendizagem no contexto formal e/ou informal. 

Também propus o desdobramento de exercício de pensamento visual em 

formato de livro de artista A cidade que me habita. Durante o processo de construção 

desta escrita, as imagens que produzi durante o processo de coleta de dados 

operaram como portas para meus diálogos. Por conta dessa relevância, procurei um 

modo de conjugar texto e imagem, num mesmo patamar. Trazê-las para esse texto 

me permitiu compartilhar com o leitor sua abertura de mundo. Nesse exercício, 

compuseram uma primeira tentativa de narrativa, casadas no mesmo espaço. As 

imagens perderam sua força e a narrativa tornou-se inchada e pesada. Foi no episódio 

de qualificação que o caminho para abrir a potência de seu encontro nesta pesquisa 

foi sinalizado pela banca, no formato de livro de artista.   

Assim as imagens que compuseram essa narrativa encontram-se no Tomo II 

deste trabalho. Em determinadas partes deste texto sugiro deslocamentos para A 

cidade que me habita. Entretanto, não se trata de uma bula ou modo de ler, mas 

apenas uma opção para visualizar cenários aqui descritos. 

Com os conceitos, itinerários e visibilidades apresentados nessa panorâmica, 

sigo em modo narrativo pelos percursos desta obra-processo.  

Os próximos passos dessa caminhada me levam à cidade, para explorar e 

interpretar seu entorno e seus cenários a partir de meu olhar, sensível e geográfico. 

 

 

2 NA CIDADE COM OS PÉS DESCALÇOS 
 

          Como olhar para a cidade que me envolve e me atravessa?  
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Para ler a cidade com olhar sensível, certos instrumentos são bem-vindos, 

como a sensação da terra úmida sob os pés.  

Essa imagem sensória me remete a Fritz Müller, cientista, naturalista viajante 

que na segunda metade do século XIX investigou a fauna e a flora de extensas regiões 

de Santa Catarina, percorridas por ele muitas vezes a pé. Em 1878 Müller descobriu 

“nesses pequenos aquários, suspensos entre os ramos das grandes árvores [...] 

animais que ninguém seria capaz de imaginar que ali tivessem fixado domicílio” 

(PINTO, 2000, p. 43). Eram as bromélias, plantas que atuam como micro 

ecossistemas. Imagino o encantamento que a visão daquele pequeno mundo paralelo 

e concomitante deve ter causado no cientista viajante.  

Atualmente na cidade de Blumenau, na praça que leva seu nome, encontra-se 

uma escultura que o representa. Do alto do pedestal que dá suporte à obra, em traje 

de dobras rebuscadas e pose intelectual, Fritz Müller moldado em bronze observa a 

cidade que ajudou a construir (ver Tomo II, p.214).  

Mas é na fotografia tirada por um fotógrafo anônimo antes de uma das saídas 

do cientista para as matas ao redor de Blumenau que alcançamos a natureza de seu 

convívio com a floresta e seus habitantes. Na imagem o traje do pesquisador é simples 

e descomplicado, e os pés estão descalços (ver Tomo II, p.214). O singelo conjunto 

traz a marca da interação e humildade com as quais Fritz Müller olhou para a natureza 

e a narrou em relatos que “revelam um mundo” (PINTO, 2000, p. 46). Parte da vida 

biológica por ele observada foi transportada para outras narrativas científicas, de 

colegas com os quais ele contribuiu intensamente. Além disso, foi também versada 

em elegantes desenhos científicos e delicados esboços, assim como o conjunto de 

poemas que escreveu para suas filhas.  

As questões de espaço e tempo que permearam esta pesquisa em campo 

encontram na imagem fotográfica singela de Fritz Müller uma pista sobre como olhar 

para a cidade, a partir do contato direto do corpo com o meio, com a terra, em 

interação. Um modo de ver com o corpo, traduzido no caminhar de pés descalços dos 

povos indígenas, habitantes originais daquele lugar.  

E assim, inspirada por esse modo de habitar, tiro meus sapatos e sigo para a 

cidade. Busco na trajetória de minha rotina, hábitos e acontecimentos inesperados do 

cotidiano dar visibilidade aos regimes de visibilidade e modos de ver que interagem 

nesses espaços com minhas subjetividades em diálogo com essas paisagens.  
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2.1 PISTAS PARA O DESLOCAMENTO    

 
Em 2004 tive meu primeiro contato com o trabalho do artista 

Lucas Bambozzi7 quando este apresentou uma série inusitada de 

cartões-postais em que colecionava lugares, situações e breves 

memórias, tentando sintetizar a experiência vivida em uma 

imagem, em sequências situadas entre obviedade e a 

particularidade (BAMBOZZI, 2000). Os cartões-postais eram 

apresentados em vídeo, em breves sequências que iniciavam com a 

imagem de uma mão segurando um cartão-postal em um lugar 

turístico para, logo em seguida, a câmera revelar que a imagem 

do cartão compunha a paisagem na cena filmada. Fotografia e 

vídeo. Uma imagem dentro de outra imagem mostrava um mesmo lugar, 

com dimensões e instantes de natureza diferentes. O artefato 

original redimensionado permitia a participação direta do 

observador. 

Certos lugares provocam experiências que redefinem nossa 

geografia interna. Diferentemente da aparente monumentalidade 

das imagens tradicionais dos cartões-postais, estes lugares são 

geralmente constituídos de breves momentos, cenas corriqueiras, 

falas ou percepções inesperadas, quase lapsos de um tempo que, 

caso não sejam capturados por algum artefato de linguagem, logo 

caem no risco de se tornarem invisíveis no baú de nossas 

memórias.   
 

O texto acima é um fragmento do prefácio desta caminhada, quando este 

trabalho era aspiração de um espaço a ser habitado no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFSC. Na ocasião, a fim de delimitar o problema de pesquisa 

esbocei um conjunto de 12 cartões-postais (ver Tomo II, p.216) como introdução 

poética. Meu objetivo era atrair para o campo da escrita o pensamento visual que as 

imagens ativavam em meu processo criativo enquanto linguagem.  

 
  

As cenas dos cartões-postais retratam relações de 

convivência e fruição com o espaço urbano ligado a aspectos do 

patrimônio material e imaterial da cidade, mobilidade urbana e 

meio ambiente de um cenário coberto por muitas áreas verdes. 

Paisagens de ordem multissensorial, que influenciaram e 

 
7 Em oficina ministrada por esse artista multimídia na Casa Victor Meirelles. Na ocasião o artista 
apresentou uma pequena parte da série Postcards (BAMBOZZI, 2000). 

http://www.comum.com/diphusa/postcards/
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ressignificaram minha sensibilidade, escolhas pedagógicas e 

geografia interna. 

Revisito este antigo artefato de representação, os cartões-

postais, de carga imagética cercada de simbolismo. Sigo o 

movimento de Lucas Bambozzi e de tantos outros artistas que desde 

Marcel Duchamp se apropriaram deste suporte, versando arte e 

comunicação, para criar minha série de imagens que trazem as 

margens borradas de cenários que compõem minha geografia 

interna. O código que utilizo é a visualidade imaginativa, 

alimentada e alicerçada na experiência cotidiana da cidade 

representada aqui por palavras... 

As imagens nos cartões-postais só são possíveis porque a 

cidade é meu cenário de encontro e ruptura decantado na vivência 

cotidiana desse espaço. Imagens que representam um cenário 

atravessado pelas contradições de uma terra invadida e 

colonizada... Alguns cartões se reportam a lugares reais, outros 

se constituem de sensações de desencontro e ausência.  
 

 
A cidade dos cartões-postais trouxe o intangível como elemento da paisagem 

que me escorria pelas mãos. As palavras acolheram a delicada densidade daqueles 

cenários, permeados de sensações de desencontro e ausência em lugares 

interligados por florestas, jardins, sons, rios, artefatos indígenas, nomes, estátuas, 

fotografias. Meu primeiro movimento de deslocamento nesta pesquisa. 

  Em recorte de jornal datado de 2001, a crítica de Luiz Camilo Osório sobre a 

exposição Maresia, neblina e orvalhos, de Brígida Baltar, revela:   
O fato de serem fragmentos, pequenos recortes de longas cenas, editados e 
projetados em looping, aposta no sentido ficcional, na autonomia da imagem-
tempo. Não se trata da documentação de uma ação, mas da contaminação 
entre a ação, a coleta realizada pela artista, e as imagens captadas e 
apresentadas na galeria. As sugestões poéticas convidam o espectador a 
entrar naquele mergulho particular e subjetivo da artista na natureza e 
vivenciá-lo a sua maneira. Ver e imaginar sobrepõe-se na duração do nosso 
olhar. (OSÓRIO, 2001, p. 6) 

 
O mergulho subjetivo da artista na natureza, sugerido por Osório, desperta em 

meu olhar uma delicada ponte com o desvelo com o qual olhei para os cenários da 

cidade quando realizei a “coleta” estética que gerou a introdução poética dos cartões-

postais no pré-projeto desta pesquisa.  

As relações de tempo e espaço descortinadas pelas imagens/palavras dos 

cartões-postais expuseram camadas de sobreposição e embate envolvendo 

personagens como a floresta e o shopping. A floresta ali espelhada nos postais faz 
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parte de um parque aberto à visitação no centro da cidade. Mas a longa linha de carros 

estacionados na via de acesso ao parque, aguardavam a volta de seus proprietários 

de visita ao shopping, vizinho daquela floresta.  

Em outro bairro não muito longe dali, o embate entre shopping e floresta 

acontecia de maneira mais explícita, na praça de alimentação. Embora a floresta 

estivesse do lado de fora, emoldurada pelo vidro da imensa janela que trazia a luz 

natural para dentro daquele espaço, eu percebia certa reticência naquele conjunto, no 

qual a floresta que eu visualizava como parte daquela janela era quase uma ilustração. 

Porque aparentemente nada ao meu redor se comunicava com aquela imagem 

exuberante.  

As luzes artificiais, o som ambiente, o movimento ruidoso de vozes e cadeiras, 

o deslocamento das pessoas e disposição das mesas, tudo parecia ignorar a cena 

que acontecia no exterior daquele espaço. Era a noção de paisagem que Yázigi (2001, 

p. 37) traz como “o momento comunicativo entre dois sistemas, o social e o territorial” 

e que não acontecia ali. A paisagem contida no interior daquela praça tornava a 

imagem exterior praticamente invisível.  

A questão que Gomes argumenta para os regimes de visibilidade enlaçam a 

complexa composição que envolvia a imagem da floresta dentro do shopping. Porque 

“o que deve ser visto e como deve ser visto são disposições espaciais, lugares do 

olhar, regulados por regimes de visibilidade” (GOMES, 2013, p. 241). Florestas e a 

vida na natureza não condizem com as dinâmicas de consumo previstas para os 

shopping centers.  

Isso me fez pensar que talvez aquela paisagem natural estivesse emoldurada 

dentro da paisagem do shopping e fosse outra camada da imagem que compunha o 

que eu via.  A questão da disposição espacial dos elementos e suas inter-relações, 

intimamente ligada à geografia e trabalhada por Gomes (2013), envolveu na 

perspectiva deste estudo a subjetividade que resguardava a possibilidade de outras 

camadas, com outros regimes de visibilidade ligados ao tempo. São essas 

construções e desconstruções móveis e invisíveis que me propus a enfrentar no 

cotidiano, a observação urbana, que traz consigo “um olhar que se desloca, vagueia 

e escolhe; um olhar que é reflexivo, que é parte daquilo que observa; uma narrativa 

que não está fechada, organizada para um tipo de olhar, orientada para uma posição.” 

(GOMES, 2013, p. 230).  
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Para contextualizar melhor essa relação do olhar na cidade, Yázigi (2001, p. 

45) traz a questão da personalidade do lugar que segundo o autor: 
[...] se apoia num amplo conjunto de identidades – história; costumes; 
arquitetura; urbanismo com suas ruas; barracos e bocas malditas; detalhes e 
adornos; tipos humanos e suas relações com o meio e a região; pertença; 
formas linguísticas; mitos; fantasmas e aparições da santa; esconderijos; 
sons específicos; astral; segredos e todos diferenciais próprios do meio 
ambiente (relevo, hidrografia, fauna, flora, clima, luminosidade etc.). Ainda 
que dois lugares possam ter os mesmos ingredientes, a disposição de suas 
formas pela comunidade produz algo necessariamente diferente.  

Ao transitar pelos lugares cotidianos da cidade ou ao frequentá-los, percebi que 

ela, a cidade, era um cenário de múltiplas identidades que se reelaboravam a minha 

volta.  

Aquilo que se apresentava diante da janela de meu carro ou do ônibus, no meu 

caminhar ou pedalar, eram elementos de espaço/tempo, marcas identitárias que 

configuravam somente parte daqueles lugares, pois segundo Yázigi (2001, p. 38): 

  
[...] mais importante do que a consciência do lugar é a consciência de mundo 
que se tem por meio do lugar [...] Reconheço o lugar como uma arrumação 
que produz o singular, mas estimo que de modo algum se poderá entendê-lo 
ou trabalhá-lo sem a consideração da extensão de seus sistemas. Ele tem 
uma personalidade sim, mas não é sujeito.  

 
No cotidiano da cidade, o tempo era cronometrado e operava em função das 

distâncias a serem percorridas para se chegar a determinado compromisso. Essas 

distâncias temporais entre um compromisso e outro decidiam em grande parte o 

território do que era visível naquele lugar. E essa dinâmica trazia boa parte da 

consciência de mundo que a cidade operava em mim. 

Desse modo, observar o entorno nas minhas andanças cotidianas se tornou 

quase um laboratório criativo do olhar. Cada lugar ofertava um conjunto de identidades 

que conduzia a arranjos específicos de personalidade para aqueles lugares 

resguardados em seus regimes de visibilidade intercambiantes. 

Mas para acessar esse cotidiano era preciso escavar sua superfície, como 

fizera no shopping. E isso implicou criar rasuras para poder seguir a indicação de 

Osório e “vivenciá-lo a sua [minha] maneira. Ver e imaginar sobrepõe-se na duração 

do nosso olhar” (2001, p. 6). 

Nos trânsitos e deslocamentos que realizei, porém, a ideia de perder-se como 

forma de mergulho e busca na cidade, recurso poético empregado por diversos 

expoentes da arte, tornou-se pouco viável, pois havia elementos sinalizadores demais, 
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ruídos demais, uma cacofonia de estímulos. Aquele repertório insólito envolvia formas, 

seres, signos e lugares que carregavam uma atmosfera de certa incompletude. E os 

aplicativos das telas portáteis operavam como bússolas indefectíveis que corrigiam 

minhas rotas, alinhavam meus sentidos e direções de maneira por vezes confusa e 

hiperfragmentada.  

Era como se as imagens que capturava trouxessem o avesso dos objetos 

perdidos que Benjamin relata em seus Perdidos e achados quando diz:  
O que torna irreparável e irrepetível a primeira visão de uma vila, de uma 
cidade no meio da paisagem, é o fato de nela o que está longe vibrar numa 
estreita ligação com o que está próximo. Ainda não se fizeram sentir os efeitos 
do hábito. Mal começamos a orientar-nos, logo a paisagem desaparece como 
a fachada de uma casa quando entramos nela. Ainda não ganhou 
preponderância através da constante exploração transformada em hábito. 
Assim que começamos a orientar-nos no lugar, nunca mais aquela primeira 
imagem poderá ser reconstruída. (BENJAMIN, 2013, p. 40) 

  

O efeito do hábito que Benjamin traz foi meu ato de demolição, disparado pela 

frequência com a qual eu percorria aqueles espaços. Havia a necessidade de 

desconstrução da imagem como um todo aparente e uníssono. Como se estivesse 

vendo a cidade sempre pela primeira vez. O diálogo com Benjamin me alertava para 

a necessidade desse movimento. 

Como certos elementos da cidade operaram na contramão das sensações que 

ela me despertava, considerei que suas possíveis matrizes e sinais não habitavam as 

tradicionais demarcações da cidade. 

As imagens de meus cartões-postais tiveram seu início na rua XV de novembro, 

no local em que uma placa sinalizava o nome daquela via e logo abaixo trazia seu 

antigo nome, Wurstrasee8 (ver Tomo II, p. 216). O som da língua alemã era um labirinto 

que se reportava a outros lugares e tempos, o que me fez imaginar: o que havia ali 

antes dela se chamar Wurstrasse? 

A invisibilidade do território originalmente indígena, mais antigo que a antiga 

Wurststrasse, que o lugar não nomeava, parecia invocar outro regime de visibilidade.  

Aquela e outras inconsistências do espaço urbano, levando em consideração 

os diferentes tempos que ali operavam, fizeram com que os mapas, minha primeira 

referência para pensar aqueles espaços, fossem abandonados como tal. Porque os 

mapas disponíveis traziam um desenho para aquele lugar a partir de sua constituição 

 
8Rua da linguiça, livre tradução. A principal rua do centro da cidade era um caminho de bois em seus 
primórdios. A troca de nomenclatura foi parte do processo de nacionalização que aconteceu na cidade 
na primeira metade do século XX. 



42 

 

 

enquanto cidade, menos de duzentos anos atrás.  

Nas palavras do arquiteto Jean Nouvel, “a cidade é um museu. Um livro de 

pedra que conta sua história por meio da petrificação dos desejos de diferentes 

gerações” (NOUVEL, 2016 apud RUBIN, 2016). Essa marcação e esse conceito 

invisibilizavam outras presenças naquele lugar. E outras histórias não contadas. 

A ideia de cidade essencialmente arquitetônica era um instrumento de 

colonização do espaço. Tudo que ali estava era de certa forma naturalizado e 

apaziguado na visão tácita da construção de um país. 

A triste constatação me levou à retórica: como conseguimos conviver com essa 

noção de desigualdade e desparecimento sem sermos consumidos por ela? 

Para me aproximar daquela camada da cidade, procurei perceber o que a 

cidade/museu que Nouvel trazia de vazio. E o que aquele vazio escondia. 

 

2.1.1 Pegadas 
 

Desde o início da pesquisa fui questionada nas esferas de meu cotidiano, a 

respeito do tema/objeto deste estudo: a cidade. Afinal, o que eu buscava na cidade 

que me atravessava?  

Na primavera de 2018 visitei o Museu de Arte de Joinville com meus estudantes 

de graduação. O espaço conhecido como MAJ era abrigado na antiga residência de 

um dos imigrantes que ajudaram a configurar a cidade como a conheço na atualidade.  

Eu já visitara aquele museu anos antes, quando seu jardim me convidara a me 

perder no tempo de suas árvores e em sua arquitetura, composta de pequenas 

escadas de tijolos vermelhos, que conduziam seu visitante pelo gramado, e terminava 

na entrada de um bosque. Este por sua vez, localizado nos fundos da propriedade, 

não era aberto à visitação. Talvez por isso tenha despertado minha curiosidade. Ficara 

imaginando como aqueles imigrantes teriam se relacionado com a mata densa e 

úmida. E, de outra perspectiva, o testemunho de que ela, a mata, presentificava um 

tempo em que não havia uma cidade naquele lugar. 

A visita guiada expôs pequenas joias em formato de micronarrativas ligadas à 

arquitetura, obras e objetos daquele acervo. No porão da casa nos foi apresentada 

uma fotografia daquela edificação. Sem datação ou autoria, fomos informados de que 

a imagem fora produzida por um fotógrafo viajante a serviço do então imperador do 

Brasil.  
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O plano de fundo daquela foto trouxe uma revelação para minha inocente 

noção de preservação da natureza nas cidades. No lugar da mata que me inspirava 

havia a imagem de uma vegetação jovem, que remetia a uma plantação. Ou seja, a 

mata que eu via não era testemunho de um tempo anterior ao da cidade. O conjunto 

que eu presenciara, de casa e bosque, envolvendo uma pretensa relação antiga da 

cidade com a natureza, era uma ficção que eu mesma criara. 

A esse descaminho do olhar juntou-se uma série de outras situações. 

A Cidade Jardim, codinome adotado para a cidade de Blumenau por um 

prefeito na década de setenta do século passado, tornou-se parte da personalidade 

daquele lugar, embora seu nome, Blumenau, remetesse ao sobrenome do 

empreendedor que na metade do século XIX iniciou naquele lugar uma colônia 

agrícola. Nesse cenário de jardins e colonização o projeto da pesquisa foi gestado.  

A ideia do jardim remete nesse caso à cultura de parte dos colonizadores de 

origem europeia que deram origem à cidade e praticavam jardins residenciais.  

Entretanto a forma cada vez mais verticalizada de habitar a cidade tornava aqueles 

jardins mais ausentes na paisagem urbana. A ideia da Cidade Jardim ia se 

convertendo lenta e irreversivelmente em mais um vestígio de outra cidade.  

Por outro lado, a cidade de Araquari, para a qual me mudei em julho de 2016 

trouxe outra dimensão para a simbologia dos nomes dos lugares/cidade, pois seu 

significado, de origem tupi-guarani, era o rio de refúgio dos pássaros (ARAQUARI, 

2020). E nos finais de tarde de céu limpo em Araquari, bastava que eu levantasse 

meus olhos para ver o nome da cidade pronunciado em seu firmamento, na imagem 

dos pássaros perfilados em bandos retornando aos seus ninhos. O rio que eu não 

visualizava era o caminho que eles seguiam. A presença daqueles pássaros era 

sintoma daquele rio.    
O sentido que a língua indígena produziu ao nomear aquele lugar inseria ali um 

sentido de pertencimento que arrebatou meu olhar.  

Em Joinville, cidade vizinha de Araquari, em que resido e que dá pouso a esta 

escrita, aquele rio refúgio dos pássaros é o horizonte que visualizo de minha janela 

nos finais de tarde, quando bandos de aves se deslocam no horizonte de volta ao rio 

invisível. Durante aqueles desenhos aéreos e efêmeros, perguntei-me diversas vezes 

se aqueles seres voadores não deveriam ser considerados patrimônio material 

daquela cidade, e o espetáculo de seu voo patrimônio imaterial.  



44 

 

 

Joinville, assim como Blumenau, é outra cidade iniciada como colônia de 

migração europeia na segunda metade do século XIX. Ganhou o apelido de Cidade 

das Flores. Nesse lugar de vocação industrial, o contraste visual entre o nome e seu 

território é diário, quando procuro em vão pelas flores que a nomeiam. 

As palavras que nomeiam os referidos lugares configurados com cidade se 

aproximam da ideia que Yázigi (2001, p. 47) propõe, de que a “memória, como 

sustentáculo da identidade, é ideologia, reconstrução permanente, e não um elenco 

de valores definitivamente classificados”. A Cidade das Flores e a Cidade Jardim são 

nesse sentido ideologias que parecem habitar outro lugar, ou um passado ausente 

daqueles lugares. Ao passo que o rio de refúgio dos pássaros circunscreve outro 

sentido para aquela cidade, de pertença e conexão com algo maior que nossa 

presença humana, algo ligado à terra, ancestral. 

Essas pegadas sinalizam uma desnaturalização da natureza que apontam para 

uma necessidade de outras formas de acessar o olhar para tratar da essência dos 

regimes de visualidade que compõem a cidade que observo. Wulf (2013, p. 41-42) 

elucida a relevância dessa interface para meu olhar quando diz: 
Imaginação é mais do que a capacidade de trazer o ausente para o presente, 
ela também permite adaptações e reformulações, a geração das diferenças, 
invenção e renovação. Através do olhar, os seres humanos transformam o 
mundo exterior em mundo interior e expressam sua relação com ele [...] A 
imaginação não está confinada ao visual. Em essência, ela é um poder sin-
estético e dificilmente menos crucial para a percepção auditiva, tátil, olfativa 
e gustativa do que para a visão.   

 
Na estrutura urbana na qual me encontrava, natureza, arquitetura e as relações 

de ocupação e presença eram intermediadas pela ação humana, que estava posta e 

operava em função de uma geografia do asfalto. Nesse sistema as palavras-chave 

são desenvolvimento, ocupação, planejamento. E a vida parece ser traçada a partir 

de vias de transporte, em que jardins e flores representavam paradas que 

contrariavam sua noção de movimento.  

Assim, o ver na cidade é relegado aos sinais de trânsito, e a imaginação não 

se alimenta necessariamente do tocar, cheirar, ouvir ou saborear as flores e jardins 

que habitam esses caminhos. Os deslocamentos e as vivências ocorriam ali em 

microrregimes de visualidade via sensações despertadas que eu resolvi operar como 

instrumento de leitura. 
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2.1.2 O tempo na cidade 
 

No jardim da Oma Lilli da minha infância havia um canteiro 

central imenso de rosas e dálias, frequentemente convertido em 

circuito de brincadeiras.  

Era a década de setenta do século passado e minha família 

se mudou para Blumenau. Pela primeira vez fui morar em um 

apartamento, bem no centro da cidade jardim. Ganhei o irmãozinho 

que tanto queria e a primeira bicicleta que me recordo. 

Foi num dos domingos em família, na casa do jardim das 

brincadeiras, que com a ajuda de Joca, meu primo mais velho, 

aprendi a andar de bicicleta sem rodinhas. Aquele jardim, que 

hoje existe somente em minhas lembranças, foi o cenário de minha 

primeira conquista pedalante. 

A partir de então eu explorava junto de minha bici a cidade, 

circunscrita na quadra em que morava. Imensa e repleta de 

desafios como o pequeno trajeto sem calçada. Ou o terreno do 

comércio de cimento onde parecia haver sempre alguém 

descarregando pesados sacos em nuvens de poeira. Havia uma casa 

antiga sinistra com um micro bosque que me fazia acelerar. Outra 

casa mais adiante em estilo enxaimel ladeada por pinheiros, 

parecia ter saído de uma floresta encantada. Ali eu pedalava 

mais devagar. Dava voltas e mais voltas naquela quadra, a minha 

cidade. 

O tempo passou, parti atrás de meu futuro. Retornei com 

minha própria família, para o mesmo bairro da minha infância, 

porque meus filhos poderiam ir a pé para a escola.  

Tempos depois fui trabalhar em outro bairro. Para fugir da 

solidão do carro, a companheira Caloi Konstanz. E nesse movimento 

descobri que uma das partes preferidas de meu dia de trabalho 

era pedalar de volta para casa depois do anoitecer, pelas ruas 

silenciosas e semiadormecidas.  

Eu cresci e minha cidade se expandiu. Mas meus desejos ainda 

pedalam pela sensação que resgato junto de Konstanz, quando o 

vento que bate em meu rosto é mais fresco e a paisagem se move 

lenta e deliciosamente sob minha direção e sentido.  

Neste pedalar, passado e presente se fundem no prazer 

infantil da descoberta e comunhão com o espaço urbano que me 

cerca, e encontro no trajeto percorrido há tantos anos junto de 

minhas bicis a cidade que habito e que me habita.  

 
Pedal ensinante foi o título do texto acima em sua versão original, escrita na 

época em que esta pesquisa era uma série de desejos e percepções sem um corpo 
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definido. O objetivo foi dar forma a minha vivência com a bicicleta, como contribuição 

à pesquisa de mestrado de minha colega Sheila Hempke Meyer.  

Aquelas linhas pertencem a um tempo em que minha relação com o espaço 

urbano resguardava o encantamento da criança que o desvelou. Na pequena narrativa 

a entrada da cidade foi oportunizada pelo andar de bicicleta, que trouxe uma outra 

dimensão para aquele lugar.  

A cidade sensível foi acessada no brincar com minha Caloi pelas beiradas da 

quadra em que vivia. O movimento do meu corpo em comunhão com aquela bicicleta 

produziu sensações, despertou meus sentidos, ressignificou os elementos da 

paisagem ao meu redor, que se tornou móvel e fugidia. O cotidiano daquele pedalar 

me oportunizou um aprendizado subjetivado na minha forma de olhar para o mundo.    

Quando escrevi sobre aquele pedalar, tive a sensação de escavar minhas 

memórias, mas esse tempo foi de certa forma perfurado produzindo uma consciência 

até então desconhecida sobre meu modo de existir na cidade. Mas o que aquele 

pedalar implicava até então? 

A resposta para essa questão me foi presenteada pelo cotidiano, três anos 

depois da confecção de Pedal ensinante. No documentário O Sonho da pedra, um 

certo menino que viveu sua infância num lugar povoado por outras naturezas foi quem 

me despertou para a potência daquela memória.  

No lugar da quadra da cidade, o menino versava seu tempo e espaço de 

brincadeiras num rio, em cujas bordas pedregosas ele, junto de seus primos e amigos, 

batiam peneiras e balaios para pegar os peixinhos que ali nadavam. A cena dos 

peixinhos nadando e de crianças se banhando no rio é reproduzida no filme, mas 

remete a um outro tempo. A descrição visual na voz do homem que abriga o menino 

em suas memórias revela:  
Aquele menino que batia balaio na beira da água, ele continua sendo o que 
vai na minha frente correndo, batendo o capim da beira da água pra eu ver 
aonde eu passo. Então sempre tem um menino me estendendo a mão. 
Minhas decisões são feitas guiadas por essa memória, não teve 
descontinuidade. Assim como o fluxo da cachoeira, o tempo para mim não 
teve interrupção, não teve grandes interrupções [...] (KRENAK, 2017) 
 

Quando o homem-menino Ailton Krenak fala do tempo que não sofreu 

interrupções, reconheço a sensação que me habita, de movimento e descoberta da 

menina que andava de bicicleta pela cidade.  
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O tempo das águas naquele rio era o mesmo tempo do pedalar na cidade. Uma 

imagem caleidoscópica, que desloca a ideia de um corpo fixo, preso em seu tempo, e 

transcende sua fisicalidade.  

O tempo narrado por Ailton Krenak habita um corpo fluído, mais livre, que 

permite viver o espaço de forma mais generosa.  

Walter Benjamin fala do escavar como estratégia de aproximação com o 

passado, trazendo o aspecto da presentificação da memória dos “fatos” como 

camadas plásticas quando diz: 
A língua tem indicado inequivocamente que a memória não é um instrumento 
para a prospecção do passado; é, antes, o meio. É o meio onde se deu a 
vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão 
soterradas[...] Pois “fatos” nada são além de camadas que apenas à 
investigação mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação. 
Especificamente as imagens que, desprendidas de todas as conexões mais 
antigas, ficam como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso 
entendimento posterior, igual a torsos na galeria do colecionador. E 
certamente é útil avançar em escavações de acordo com planos[...] 
verdadeiras recordações devem muito menos proceder informativamente do 
que indicar o lugar exato onde delas se apoderou o investigador. A rigor, épica 
e rapsodicamente, uma verdadeira recordação deve, portanto, também, 
fornecer uma imagem daquele que se recorda... (BENJAMIN, 2012, p. 245-
246) 

 
O texto anterior, intitulado Escavar e recordar, compõe a obra Imagens do 

pensamento. Nele Benjamin chama a atenção para a importância do “lugar exato onde 

delas [as recordações] se apoderou o investigador” (BENJAMIN, 2012, p. 246). No 

caso da menina e do menino, a quadra da cidade e a beira do rio. 

Quando o autor diz sobre a recordação que deve “fornecer uma imagem 

daquele que se recorda”, vêm a minha mente a bicicleta da menina e o balaio do 

menino. Porque o balaio era parte do rio daquele menino configurado como liberdade, 

busca e fruição pelas vivências que aquele lugar provavelmente lhes despertou, 

arrisco. Assim como a bicicleta era parte da quadra, minha cidade, configurada como 

liberdade, era a busca e fruição pelas vivências naquele lugar. No olhar pedalante que 

me acompanha, reconheço a menina que mora em mim.   

A entrada de Ailton Krenak na pesquisa coincidiu com a chegada da primavera 

de 2018, como um sinal de boas-vindas no cotidiano da tela da televisão, mediada 

pela rede social, que trouxera o anúncio da programação em uma de suas 

publicações.  

Há anos a pesquisa me despertara para uma visibilidade de não pertencimento 

e incompletude nos trajetos pela cidade encharcada de imagens e sensações, mas 
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muda em palavras. Naquela narrativa encontrei a ponte para um diálogo.   

A partir daquela primavera, Ailton Krenak passou a partilhar com Benjamin a 

delicada natureza de autor do deslocamento nesta pesquisa. Junto de suas palavras, 

permiti-me repensar a ideia do tempo e dos espaços que cercavam os elementos em 

que a subjetividade revela tessituras e modos de existência. 

 

2.2 TRILHAS DO DESLOCAMENTO   

 

Se no plano físico placas de boas-vindas e “volte sempre” demarcam as linhas 

que dividem perímetros urbanos, a vivência cotidiana desses espaços abre territórios 

efêmeros e de borda infinita. Até mesmo quando estamos em trânsito.  

 De dentro do ônibus, enquanto percorro a distância entre casa e trabalho sou 

escuta, presença e ação em outra margem da cidade, via tela de meu celular. Visito 

exposições, curto ações e jardins urbanos, aprecio detalhes arquitetônicos de casas 

pitorescas no interior da Austrália, participo de reuniões de trabalho, converso com 

amigos. A cidade abriga cidades em outras versões de tempo e espaço, que me 

remetem às cidades invisíveis de Italo Calvino, e me leva à questão: onde começa e 

termina a cidade que habito?  

Nos primeiros meses de 2016, durante viagens de carro entre Blumenau e 

Florianópolis, acompanhada da trilha sonora do rádio ou gravações para as aulas do 

PPGE, realizei ensaios fotográficos mentais, um passatempo que eu criara para 

longas viagens de carro anos antes.   

Em um tempo ainda mais distante, as viagens de carro para a casa da Oma 

aos domingos traziam o encantamento da mudança de paisagem do urbano para o 

rural, o que me fazia brincar de contar laguinhos e riachos nas pequenas paisagens 

idílicas ao longo da estrada de terra, margeada por jardins e pastos sempre gramados.  

Nas composições móveis entre Florianópolis e Blumenau do processo 

investigativo da pesquisa, nomear o que rapidamente desaparecia de meus olhos foi 

uma maneira de manter aquelas paisagens um pouquinho a mais comigo. Assim 

legendei paisagens enganadoras, símbolos do urbano no rural, silêncio, diálogo, 

ironia, desterro, entre outros. No deslizar da estrada a retórica me acompanhava: o 

que este caminho quer me dizer?  

O deslocamento físico entre as cidades que versava estudo, trabalho e vida 

pessoal gerou a sugestão de Leandro, meu orientador, de uma pedagogia do 
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deslocamento, como narrativa de sensações e percepções acerca do objeto central 

do estudo, a cidade. 

A prática fotográfica imaginativa das estradas alcançou os contornos do real 

nos exercícios de deslocamento entre minha casa e meu trabalho, e outras saídas a 

partir de 2016. Procurei uma forma de documentar o urbano em que estava inserida 

como forma de investigar e aprender sobre a cidade a partir de suas visibilidades.  

A série “antipostais”, de Kossoy (2010, p. 23), em que o autor realizou uma 

abordagem crítica das cidades, foi uma de minhas inspirações. É do mesmo autor a 

obra Viagem pelo Fantástico, em que imagens simbólicas foram reunidas em “contos” 

fotográficos que exploravam questões ligadas ao drama existencial, cenários urbanos 

e o político. Essas e outras experiências de Kossoy resultaram para o autor num 

“aprofundamento da minha [dele] percepção quanto ao papel da foto documentação 

sistemática no registro de cenários, personagens e contextos de outras culturas” 

(KOSSOY, 2010, p. 23). 

O fotografar nesse caminho de pesquisa buscou parte do sentido que Kossoy 

atribui à fotografia quando afirma: 
Nossas imagens visuais são marcas que deixamos, sobrevivem em geral a 
nós, perpetuam, afinal, a persistência de um olhar ao longo do tempo: o fio 
condutor de nossa travessia. Nosso caleidoscópio guarda segredos de 
mundos paralelos nem sempre percebidos. Construímos fragmentos desses 
mundos através das imagens técnicas. Depois elas nos tragam para dentro 
de si. Um mundo representado de onde somos observados, de onde 
observaremos. (KOSSOY, 2010, p. 27)  

 
A postura que adotei de trabalhar com o sensível na percepção da cidade pediu 

que eu deixasse a visualidade do cotidiano me atravessar. Tal movimento, como o 

mundo paralelo que Kossoy enuncia, se desdobrou nas micronarrativas, um gesto de 

narrar em palavras as vivências sensíveis do cotidiano. Esse gesto de coleta do 

efêmero me lembrava muitas vezes o trabalho de Brígida Baltar (ver Tomo II, p.215), 

pela delicadeza que pedia ao olhar, mas meu objeto era de natureza ainda mais 

transitória. Sua essencialidade residia nas camadas de visibilidade que o ato da 

escrita me permitia acessar, microdeslocamentos que geravam outras aproximações 

com as imagens fotográficas que documentavam aqueles caminhos. 

A composição imagética dessa caminhada teve Paulo Nazareth como aporte 

conceitual com sua arte de conduta, a forma como esse artista traduz seu fazer: “é 

como me comporto diante do mundo [...] O objeto de arte está na maneira como eu 
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decido me conduzir, me comportar diante do mundo [...] Não é um espetáculo, vai se 

misturando e se fazendo vida” (NAZARETH apud FURLANETO, 2015, p. 1).  

A natureza nômade desse brasileiro descendente do povo Krenak, negro e 

europeu, captura-me pela atitude de busca presente em seus trabalhos. Segundo 

Veneroso (2013, p.178), Paulo Nazareth busca em suas caminhadas “o seu lugar”. 

Como no projeto/performance Notícias da América, iniciado em 30 de março de 2011 

com a saída do artista de sua casa em Minas Gerais e finalizado em Nova York sete 

meses depois. A proposta era realizar uma residência artística na cidade destino. Para 

tal Paulo Nazareth partiu a pé de sua cidade, substituiu bússola e mapas pela 

colaboração de pessoas que cruzavam pelo seu caminho, e assim caminhou por sete 

meses. 

Em seu roteiro não planejado, o deslocamento se revelou como marca, e 

abarcou aldeias indígenas no Brasil e em parte da Argentina, antes que seguisse rumo 

à América Central. O simbolismo desses lugares ele carregou literalmente em seus 

pés, no único chinelo que o acompanhou na caminhada e guardou a poeira de seus 

pés latino-americanos para ser lavada somente na cidade de destino.  

Como registros dessa jornada, as fotos retratam o artista diante das mais 

variadas paisagens, em que geralmente segura pequenas placas com sentenças 

provocativas que indagam:  
Arte 

Agora é Arte 
Como é a cor de minha pele? 

Nós temos direito a esta paisagem 
O que você quer? 

Levo recados aos USA 
Postal 
Frágil 

 
Meu encontro inicial com a arte de Paulo Nazareth aconteceu antes da 

pesquisa. Nas páginas de uma revista aleatória disponibilizada em sala de espera de 

aeroporto, quando fui presenteada com a curiosidade de conhecer melhor sua obra. 

Talvez porque no momento daquela leitura, assim como ele, eu estava em trânsito, e 

aquela imagens fotográficas conversaram com as paisagens de janela do avião, 

inspirando outros encontros. 

Ainda que meu cenário de leitura da obra de Paulo Nazareth tenha se 

restringido aos materiais bibliográficos, que marcam um contato de vitrine, houve um 

encontro. Na sensação de deslocamento e busca ali despertada, que reforça para 
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esta trilha a vontade da procura como exercício de alteridade. Ambos percorremos 

caminhos de busca da alma do lugar em que nos encontramos. 
 

2.2.1 O encontro com a ruína 
 

Logo no início da pesquisa, ainda no primeiro semestre de 2016, realizei uma 

viagem para Belém do Pará com o objetivo de apresentar uma instalação artística em 

um encontro entre Arte e Ciência, o Focar. Tratava-se do esboço do inventário poético 

de minha produção artística ligada à pesquisa.  

A estada no lugar que eu conhecera no meu passado de comissária de bordo 

resguardava expectativa pela possibilidade do reencontro com a Floresta Amazônica, 

ainda que no seu cenário urbano.  

Aquela cidade vivia dentro de uma floresta, que assim podia ser sorvida em 

doses mínimas, por meio no seu ar úmido, do sabor das frutas nativas convertidas em 

sorvetes e do jeito hospitaleiro da gente daquele lugar.  

Assim, as trocas se estenderam com outras comunidades em caminhadas e 

passeios pela cidade em buscas por fragmentos da floresta.  

Na visita ao parque Zoobotânico, a coleção de plantas e animais era mediada 

por imagens informativas de personagens envolvidos nas primeiras leituras científicas 

da floresta que resultaram naquele lugar, um pedacinho de floresta urbanizada e 

reconstruída.  

Ali toquei em árvores que resumiam parte da história da cidade, como a 

seringueira, que tinha uma estreita ligação com as ruínas dos casarios que percorriam 

a cidade, decadentes e esquecidos (ver Tomo II, p.229). Diferentemente deles, a 

árvore permanecia viva (ver Tomo II, p. 222-223). 

Na mesma época em que foram plantadas as mudas das espécies coletadas 

na floresta e catalogadas pelos cientistas que ali trabalhavam, foi construído um 

monumento de estética de ruína, bem perto da entrada do parque; um tipo de 

elemento paisagístico em voga no início do século XX. Era um castelinho em miniatura 

com algumas partes em formato de ruína. Com o passar do tempo aquele castelinho 

fora tomado pela vegetação, o que lhe conferiu um ar de ruína extremamente original. 

O mesmo tempo que moldou a cidade configurou aquela pequena ruína de floresta 

dentro dela (ver Tomo II, p.226). 
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A imagem da foto em preto e branco de um indígena em tamanho natural, no 

meio de um dos caminhos daquele parque/floresta, causou-me a nítida sensação de 

um fantasma. A legenda do registro daquele habitante da floresta informava que sua 

comunidade desapareceu anos depois de ser retratado ali (ver Tomo II, p. 225).  

A sensação que revirava aquelas paisagens começava a movimentar uma 

outra alma para aquele lugar, que nas palavras de Yázigi (2001, p. 24-25): 

[...] seria o que fica de melhor de um lugar e que por isso transcende o tempo 
– mas não existe sem um corpo. Alma são materialidades, práticas e 
representações com uma aura que se contrapõe ao que chamaríamos de 
“desalmado” [...] Há alma quando há paixão correspondida das gentes com o 
lugar. A alma orbita além da ciência, e tem de ser entendida num plano mais 
elevado que o formato acadêmico. [...] A alma do lugar seria feita de homens 
com coisas.  

                                                                                                         
O ensaio fotográfico que foi despertado ali, na riqueza daquele repertório 

insólito, se estendeu por outros espaços da cidade.   

Ao tentar fotografar algumas das árvores do parque e mesmo depois, não 

importava a distância que eu usasse para enquadrá-las, não conseguia capturá-las. 

Me senti frustrada em não poder registrar a sensação visual que aquelas árvores 

despertavam envolvendo a dimensão amazônica e seu arrebatamento. 

Nas margens de um dos rios daquela cidade a mesma impossibilidade se 

repetiu. A cidade não cabia dentro de si mesma. As ruínas arquitetônicas eram os 

únicos enquadramentos garantidos naquele cenário denso e úmido (ver Tomo II, 

p.221).  

Nas caminhadas pelo bairro em que estava hospedada, deparei-me com ruínas 

arquitetônicas, a velha companheira de poética (ver Tomo II, p.229). O hábito de 

fotografar aquela estranha beleza, como retrato de abandono e saudade em Belém 

me causou inquietação. E o diálogo poético de Paulo Nazareth me revisitou. Senti a 

procura dele ali, nas ruínas que buscavam uma outra tradução. Naquele ambiente a 

materialidade do passado me provocava a enxergar além daquela beleza, em que as 

plantinhas que escapavam das fissuras indicavam que identidades análogas 

habitavam aquele espaço. 

Quando a professora Alik Wunder9 compartilhou sua vivência de pesquisa e 

extensão na universidade de Campinas, reproduziu parte de uma conversa que tivera 

com um indígena do povo Kariri-xocó do Maranhão. Ao ser questionado pela 

 
9 Essa conversa foi apresentada na Mostra FOCAR na UFPA, em Belém do Pará, em 8 de abril de 
2016. 
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pesquisadora sobre o motivo que o levara a participar da troca de experiências, tão 

longe de sua terra e de seu povo, respondeu segundo ela: “o que a gente vem fazer 

aqui é fazer vocês lembrarem que também são índios”.  

Lembrar-me de que sou índia. Essa afirmação me acompanhou durante os 

anos que sucederam. Embora tenha sido tocada, faltava-me a compreensão sobre o 

que significava ser índia dentro dos regimes de visualidade que construíram minha 

percepção de mundo neste lugar. 

A trilha produzida pelas imagens, sensações, leituras e escrita envolvendo 

tempo e espaço me conectou com outra visibilidade, que foi se manifestando aos 

poucos, como um abraço que acolhe e perdura.  

O diálogo imagético e as impressões rascunhadas no caderno durante a 

passagem por Belém se juntaram à posterior leitura de Arfuch (2013) envolvendo 

explorações nos limites da memória e da autobiografia, um dos textos previstos em 

disciplina do curso de doutorado. Assim consegui as primeiras traduções daquela 

vivência, em um exercício de texto e imagem apresentado como exercício na disciplina 

de Epistemologia da Pesquisa10 (ver Tomo II, p.221-229). 

A breve estada em Belém despertou aprendizagens desenvolvidas ao longo 

desses anos envolvendo a presença das árvores, a grandeza do rio, a empatia com o 

território e a imagem de um indígena desconhecido que retratava a invisibilidade que 

o cerca na cidade que me abrigava.  

A Belém que fotografei me revelou uma cidade de ruínas arquitetônicas que 

sugeriam deslocamento. Porque ali as árvores que não cabiam no enquadramento de 

minhas fotos evidenciavam uma noção colonizadora de beleza, que de tudo quer se 

apropriar.  As ruínas traziam um passado que me questionava: o que devemos 

preservar? O que esse passado feito de ruína atesta? 

Versar a floresta em Belém plantou em meu olhar um processo de demolição 

que reverberou por todos os caminhos que se seguiram na pesquisa, desconstruiu 

minha noção de cidade e alicerçou a tese deste trabalho. 

 
2.2.2 A ruína da floresta 

 

 
10 No referido diálogo, optei por realizar uma livre tradução dos trechos citados, originalmente em 
espanhol. 
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Poucos meses depois de retornar do Norte, o constante deslocamento entre as 

cidades de Blumenau e Florianópolis teve sua rota ampliada para Araquari e Joinville, 

por conta de meu trabalho de professora. Nesse cotidiano, morei simultaneamente em 

três cidades durante seis meses. Minhas estadas eram marcadas pelos arranjos que 

compunham as vivências de trabalho, estudo e família naqueles lugares. Blumenau, 

onde estava minha família, Florianópolis, onde estudava, e Araquari, onde trabalhava.  

A partir de julho de 2016 o cotidiano de deslocamento casa–escola e 

universidade trouxe o encontro com Araquari. 

No breve período em que ali residi, fixei-me no bairro do Porto Grande, em um 

pequeno apartamento a poucos metros da rodovia, a cerca de quinhentos metros da 

escola. 

A configuração daquele espaço remetia a uma cidade de beira da estrada, na 

qual a rodovia de trânsito intenso e pesado de caminhões se confundia com sua 

função de via central. Sem calçada para o trânsito de pedestres, o único espaço para 

transitar a pé de meu apartamento até a escola era no acostamento da pista, em meio 

a fumaça, ruído intenso, buracos e uma sensação de perigo iminente. Caminhar 

naquele contexto era sentir uma pesada massa de ar quente se chocar contra o corpo 

quando um caminhão passava ao lado com seu barulho de motor assustador. Era ter 

que apertar os olhos para a poeira que se formava em grandes nuvens quando o 

acostamento encontrava uma rua transversal de chão batido.  

Esse era o principal meio de acesso que cruzava e de certa forma distribuía o 

espaço naquela parte da cidade, assim como ligava bairros compostos por extensas 

áreas de Mata Atlântica.  

Nesse ambiente vi e cruzei com muitas pessoas durante os quatro anos de 

pesquisa. Mães empurrando carrinhos de bebês, ou de mãos dadas com crianças, 

crianças de mãos dadas com outras crianças. Muitas delas em frágeis bicicletas, às 

vezes transportando mais de uma criança na garupa ou na cadeirinha encaixada no 

guidão. Naquele ambiente me descobri numa paisagem impossível de ser traduzida 

em linguagem fotográfica. Pois o ato de fotografar implicaria um gesto estético incapaz 

de capturar a violência daquela cena.  

Em janeiro de 2017 me mudei para Joinville, vizinha do bairro de nome Floresta. 

O roteiro que cruzava aquele lugar chamado floresta se juntou aos outros 

deslocamentos regulares entre Araquari, Joinville e Florianópolis com idas menos 

frequentes a Blumenau.   
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Minha rota para chegar à escola agrícola, como é popularmente conhecido o 

IFC campus Araquari, atravessava naquela configuração os bairros ao sul de Joinville 

até encontrar Araquari.  

Foi nesses espaços de deslocamento que presenciei a floresta, que margeava 

parte do caminho, recuar e desaparecer significativamente ao longo da pesquisa.  

As árvores arrancadas, o solo nu e vermelho sem qualquer tipo de vegetação 

preservada transformaram muito do que eu inicialmente vira como floresta em deserto. 

Era o progresso e a pretensa urbanização, justificados nos outdoors dos condomínios 

residenciais que anunciavam a venda daquelas terras como se fossem promessas de 

lotes de felicidade. Bandeiras fincadas no terreno desértico ajudavam a compor o 

cenário com imagens de casa futuras e pessoas sorridentes. Naqueles espaços, 

indústrias também foram instaladas.  

A inserção de calçadas, passarelas e outros elementos urbanos que 

facilitassem a vida cotidiana do cidadão que por ali transitava a pé ou de bicicleta era 

algo incipiente. Nossa cidade reflete a noção de pertencimento que temos em relação 

ao espaço, tomado como refém desse modo de vida, em que os mapas indicam 

simplesmente lugares e limites para fincar nossas cercas. 

Aquele movimento deliberado de morte e destruição tornou o caminho 

desesperador. Comecei a fotografar da janela do ônibus ou do carro as cenas que 

compunham esse cenário. Em uma dessas ocasiões lembrei-me de imagens na TV 

de uma cidade bombardeada na Síria. Os espaços vazios representavam a ausência 

da vida que habitara aquele lugar antes da guerra. 

Semanalmente eu transitava por algo similar, cuja paisagem anunciava que 

para habitarmos um lugar era necessário destruir tudo em volta. O falso atenuante era 

que as vidas que tinham sido varridas dali não eram humanas. A ideia de posse e 

destruição para a nova configuração daquele espaço fazia parecer que 

desembarcamos ontem nessas terras, tamanha a ausência de conectividade e 

respeito para com esse lugar. Deixamos algum dia de colonizar essa terra? 

Mais adiante, depois de passar a entrada da escola, ainda na cidade de nome 

indígena com feições de rodovia, placas indicavam à esquerda o centro histórico e 

simultaneamente à direita as aldeias indígenas. De certa forma parecia que ali 

questões centrais relativas à ideia de território e seus conflitos se encontravam 

representadas em uma simples placa de trânsito. 

No artigo Terra: organismo vivo, elaborado por Fjelder e Nade a partir de uma 
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conversa com Ailton Krenak, encontrei parte dessa noção na ideia de que o lugar em 

que vivemos é um só:  
Mas as pessoas não conseguem ver isso, não conseguem apreender esse 
sentido. Elas ficam se espalhando, depredando tudo. Um dia todas as 
pessoas vão ter que perceber que tudo isso aqui é um lugar só. (KRENAK, 
2015, p. 40) 

  

Esse dia chegou para mim. O deslocamento constante por aqueles caminhos 

reconfigurara meu viver. Não existe continuidade no sentido do mapa, em que uma 

cidade se encontra com a outra, ligada por caminhos. A imagem desses territórios 

cartografados tornou-se vestígio de outra forma de ver a cidade. Os limites 

demarcados pelas placas, entre uma e outra daquelas cidades, desmancharam as 

bordas tangíveis e simbólicas de meu habitar. Assim como as placas nas fotografias 

de Paulo Nazareth (ver Tomo II, p.220), aquela sinalização não atentava a um lugar, 

mas sim à busca que me deslocava por aqueles espaços.  

Nos caminhos que percorri era claro o que Ailton Krenak dissera, o lugar era 

somente um. A cidade era caminho sem fim, uma triste trilha de morte da floresta pela 

qual me deslocava diariamente. 

Compreendi a transitoriedade do espaço que me cercava. Compreendi que a 

terra que nos abriga é a mesma que em outros tempos abrigou a floresta. E que nesse 

sentido vivo sobre uma ruína. Uma só terra, invadida, dividia e loteada em porções 

transformadas em mercadoria e propriedade. Uma cidade nada mais é do que a 

ocupação de um território previamente demarcado por outras formas de habitar e 

existir.  

A floresta e seu tempo, rasurados de seu espaço que em deslocamento produz 

a cidade como ruína. A cidade é a ruína da floresta. 

A ruína emerge na solidão do desencontro de meu olhar com o reconhecimento 

de meu estrangeirismo e das invisibilidades dos regimes de visualidade que não mais 

operam na cidade, pois os ritmos de tempo que regulam meus ritmos de vida e 

deslocamento na cidade são pautados na produtividade do mercado de trabalho. 

Encontram-se em descompasso com o ritmo biológico do meu corpo e da natureza 

que me envolve. A ruína não se constitui da simples ausência da floresta, mas o que 

se desdobra a partir dela.  

Certos elementos na cidade se configuram a partir de sua ausência, e não de 

sua invisibilidade. Porque o invisível não pressupõe o inexistente; existe a presença 
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no invisível. 

O senso de comunidade que pressupõe o outro como elo encontra na cidade o 

outro como ruína da alteridade, desencontro com a coletividade.  

Na ilusão de conforto e conectividade de nossos lares e carros as janelas das 

telas digitais nos bastam. Esse distanciamento com o espaço físico que nos cerca é o 

que nos torna habitantes dessa ruína. E ruínas não são convidativas ao habitar. 

Porque onde a floresta é conjunto na cidade somos isolamento.  

A cidade como ruína da floresta foi o personagem invisível em meu trabalho 

intitulado Stilleben (ver Tomo II, p. 251). As fotos dos túmulos em primeiro plano com 

um bosque ao fundo em segundo plano já traziam o sintoma da natureza morta. Os 

túmulos dos colonizadores daquela região e seus descendentes eram uma ruína 

observada de longe pela floresta. A tradução da palavra/título do trabalho, natureza 

morta ou vida silenciosa, reforça essa ideia. 

O vazio daquele terreno, sintoma da voltagem de posse e pertencimento que 

habita a cidade, ali, no entorno daquela composição efêmera, era espera e 

suspensão. A morte versava uma desconcertante visibilidade. Embora a fisicalidade 

da floresta estivesse representada por aquele conjunto de árvores ao fundo, a ação 

que desencadeou a pequena comunidade de árvores tinha sido obra do religioso que 

então cuidava daquele espaço. Mas o ciclo de vida e morte daquele espaço em que a 

cidade reconstrói parte de seu passado trazia outra floresta, ausente e anterior àquela 

que eu visualizava.  

Assim, a abordagem para a ruína nesta tese é ligada ao passado como via que 

me permite a aproximação e leitura com o presente habitado. A arqueologia do olhar 

permite a costura e reencontro com as vivências sensíveis que estabeleceram minhas 

relações de afeto com os elementos que percebo na cidade ficcional que habito.  

A breve vivência da floresta dentro da cidade de Belém desconstruiu e 

ressignificou qualquer proposta de inventário e conceito prévio que carregava comigo 

relativo ao urbano. Na captura e leitura fotográfica daquele espaço, fui abordada por 

uma árvore, um rio e um indígena que em tempos e lugares diferentes questionaram 

a noção colonizadora da beleza em meu olhar, que de tudo quer se apropriar.   

A tese deste estudo nasce deste embate, na cidade onde o rio é recurso e a 

árvore empecilho no caminho do progresso. Essa fratura do modo de existir ligado à 

natureza gera o desequilíbrio. Habitar o presente da cidade é continuar construindo a 
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partir da destruição, é elaborar nossa destruição, pelas formas incompatíveis de existir 

nesse lugar de natureza invisibilizada. 

 

2.3 SINTOMAS DO DESLOCAMENTO 

 
Fotos p/ aula. Esse é o título escrito à mão no envelope 

que meu colega geógrafo me apresentou em uma de nossas conversas. 

O envelope continha um ensaio fotográfico envolto em papel 

vegetal que produzia efeito nublado na imagem da paisagem 

retratada. As fotos datavam de 1998 e compunham um exercício da 

graduação que ele cursara na USP.  

O objetivo daquela captura não era de ordem estética. A luz 

era a que estava disponível no momento. O enquadramento moldurava 

a informação geográfica. Mas o resultado estético das fotos era 

bastante agradável, potencializado pela noção de profundidade 

que as composições apresentavam, especialmente as que retratavam 

água e montanhas. A mesma folha de plástico que abrigava a 

pequena coleção continha fotocópias dessas imagens em preto e 

branco, e desenhos em papel vegetal das mesmas cenas, devidamente 

divididas e denominadas em planos: primeiro, intermediário e de 

fundo. O conjunto trazia ainda como referência um breve texto 

intitulado 15 técnicas de desenho e elaboração de perfis. Palavra 

que me fez pensar em rostos. Na página seguinte do Xerox uma 

espécie de subtítulo: Praticando a geografia. Desenho e espaço.  

O geógrafo descreveu para mim parte dos elementos daquelas 

paisagens, em que a mesma imagem era objeto de olhares 

dissonantes. Onde ele via rochas eu enxergava texturas. Onde ele 

apontava relevo eu avistava linhas. Onde ele reconhecia rios eu 

contemplava reflexos. Onde ele visualizava vida eu enxergava 

forma. Em meio à viagem por aqueles cenários ele me apresentou 

o conceito de meandros abandonados, curvas de rio inabitadas. A 

partir daquela conversa uma outra paisagem começou a se mover em 

meus pensamentos de deriva.  

Algum tempo depois, dirigindo de volta do trabalho para 

casa, relembrei os meandros abandonados ao som da rádio local 

que, naquele momento, soaram fantasmagóricos, quase poéticos. 

Enquanto a estrada caminhava junto a mim as imagens do estudo 

geográfico de 1998 emergiram, fundindo-se magicamente ao léxico 

de formas do espaço que me cercava e me compunha, vivas e 

interdependentes. E quase de assalto me dei conta que sempre 

olhei para paisagens como se fossem um quadro. Ou uma fotografia. 

E assim a beleza que sempre me acompanhou diante deste formato 

me deixou. Meu olhar momentaneamente se perdeu. Percebi o quanto 
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era contaminado pela estética, enquadrado nos elementos da 

linguagem artística, enclausurado na poética da composição 

visual.  

Esse movimento inesperado me trouxe de volta um exercício 

de escrita imagética que criei em 2003 quando desmembrei uma 

paisagem fotografada do então recém-visitado planalto 

catarinense. Cortando as linhas do cenário natural criei uma 

divisão de planos unidos por linhas invisíveis do fundo da página 

de plástico transparente que compunha meu diário de pesquisa 

artística. Os planos cortados da paisagem delinearam formas que 

se assemelhavam a peças de um jogo de quebra-cabeça. A associação 

daquela paisagem com o estudo do espaço de meu colega geógrafo 

foi automática. Separadas pelo tempo e áreas de conhecimento 

distintas aquelas duas paisagens se uniram, num só plano, 

intermediário, imaginário e transgressor. 

 
Os caminhos de observação da pesquisa não aconteceram nos espaços 

públicos como praças, parques ou a região central. O deslocamento como módulo de 

observação ocorreu em ruas e estradas nas quais o movimento guiava minha 

presença. Cronometrado pelos fluxos de tráfego, em modo coletivo ou individual, no 

qual sinais de trânsito regulavam meu tempo de parar e de seguir, e isso determinava 

o que seria visto e apreciado. Os quadros emoldurados pela janela do ônibus ou do 

carro eram de estética videoclipe, com cortes rápidos e narrativa fragmentada. A 

visibilidade na cidade era guiada pelo trânsito e seus movimentos.  

Isso tudo me remete à mostra Experiência Geográfica, do artista Nazareno, que 

“indefine os contornos topográficos e encontra novas formas de representação 

espacial” (FORTES, 2017). Nesse recorte, a questão colocada pela obra Onde é fora? 

dialoga com as sensações provocadas pelo transitar da paisagem móvel pela cidade. 

Encapsulada do lado de fora pelas janelas que barram a chuva e neutralizam o calor 

nesses veículos, a cidade de cenário nômade torna-se intangível, de sensorialidade 

abafada, inodora e silenciada.   

O sentido de permanência nesses espaços da cidade se limitava à condição de 

espera, fosse no ponto de ônibus ou na sinaleira. Era nessa condição, em pé ou 

sentada, que a rua se apresentava como elemento perene daquele espaço e 

convidava à contemplação. Ali o ponto de ônibus e a sinaleira tornavam-se mirantes.  

Nas bordas dos perímetros urbanos, o encontro das áreas urbanas com as 

áreas rurais ocorria por contaminação. A separação entre essas duas interfaces da 
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cidade era cada vez menos visível. Condomínios de prédios e conjuntos habitacionais 

ao longo do caminho dividiam espaço com pequenas áreas de pastagem ocupadas 

por cavalos solitários. Microextensões de Mata Atlântica ficavam a uma distância 

suspeita das ruas que se alargavam despudoradamente. Singelas casas antigas de 

madeira acompanhadas por árvores imensas em seus terrenos iam aos poucos sendo 

engolidos pela urbanidade que se espalhava. E as edificações de dois andares, 

pequenos prédios que compunham uma linha contínua, com áreas de estacionamento 

para carros que tradicionalmente ocupariam os jardins. Somadas a este cenário, 

escolas resilientes à beira da estrada, vizinhas do ruído e da poluição gerados pelo 

intenso tráfego de automóveis e caminhões. 

Ainda que meu transitar na pesquisa não envolvesse as margens jurídicas 

relativas a questões do plano diretor da cidade, era impossível ignorar aspectos do 

desenvolvimento e expansão urbana ali presentes.  

A vida que eu via transcorrer naqueles espaços, em arranjos desarticulados de 

atividades como caminhar, permanecer (ficar em pé) e sentar, era afetada e limitada 

por esses arranjos (GEHL, 2018). Aquelas ruas com feições de estrada não 

convidavam à espera e permanência. As calçadas, que teoricamente ofertam mais 

autonomia ao corpo e aos sentidos, muitas vezes simplesmente inexistiam ali. 

Caminhar por aqueles caminhos era necessidade, e não escolha ou desejo. 

Por diversas vezes Paulo Nazareth esteve ao meu lado naqueles 

deslocamentos, acompanhado de imagens de seus trabalhos. Entre elas, uma em 

especial, feita no Arizona, Estados Unidos, parte de seu trabalho Notícias de América 

(2011). Na fotografia, (ver TOMO II, p.220) o artista está de pé, parado ao lado da 

placa de boas-vindas daquele estado. Em suas mãos segura outra placa, em que se 

lê we have right at this landscape11.  

Em um grande estudo que remete a 1968, as atividades de caminhar, ficar de 

pé e sentar foram categorizadas por Gehl (2018, p. 16) como necessárias e opcionais 

“para descrever a vida nos espaços urbanos”. Embora seu conjunto inicial seja de 

grande visibilidade para perceber as nuances daqueles caminhos que eu percorria, 

avançar nesse diálogo para desvendar o caminho que eu vivia implicaria uma 

transposição inviável, visto que a abordagem de viés urbanístico trazia outras 

densidades.  

 
11Nós temos direito a esta paisagem. Tradução desta autora. 
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Os estudos de Gehl apontam cidades de feições mais parecidas com a 

idealização de instrumentos como o plano diretor, que prevê as necessidades para os 

cidadãos referentes “à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 

atividades econômicas” (BRASIL, 2001, art. 39) E muito do que observei naqueles 

trajetos parecia acontecer na contramão daquelas necessidades.  

O que se sobressaía nos caminhos eram as atividades econômicas que 

perfilavam o caminho, na presença de pequenos estabelecimentos comerciais, 

sinalizados por placas ou simples pinturas na parede das construções. Essas últimas 

eu apreciava, pois remetiam à marca do gesto humano.  

Em certos lugares nomes inspirados davam sentido caleidoscópico aos 

estabelecimentos, como a floricultura Bosque das Flores, ou a casa de estética 

Espaço do Olhar. Essas fachadas e portinhas reinterpretavam sentidos e lugares 

reverberando micromundos para aqueles espaços. Os códigos de representação 

desdobrados naqueles fragmentos de linguagem me remetiam a parte do trabalho 

fotográfico Mapa-Múndi/BR (Postal), da artista Rivane Neuenschwander (apud 

DIEGUES, 2014, p. 170-173). (ver Tomo II, p.234) Porém, ao contrário da perspectiva 

cartográfica dessa artista, aquelas portinhas e sinais que eu acompanhava durante o 

caminho eram sintomas de um deslocamento que desconstruía a perspectiva de 

mapa, uma vez que o caminho ali se apresentava mais como uma sessão de 

classificados de jornal, na qual os verbos conjugados por aqueles arranjos eram 

comprar, adquirir, alugar.  

Até mesmo quando as construções iam ficando mais espaçadas por áreas de 

vocação rural, outdoors fincavam imagens de produtos à venda em áreas verdes 

improváveis para aquele tipo de publicidade, tornando tudo à volta uma relação de 

compra e venda. Árvores, pastos e até mesmo jardins, tudo versava o consumo.    

 No embate dos sentidos na cidade cotidiana, ora despertados, ora anulados no 

trânsito do corpo em gesto de “coleta de orvalho” (ver Tomo II, p.215), a relação de 

aprendizagem foi acontecendo.  

No caminho para a escola, encontrei outra densidade para a intangibilidade dos 

cartões-postais da introdução poética (ver Tomo II, p. 217). Ali eles não residiam na 

simples ausência de sentido ou afeto.   

Nesse contexto, a cacofonia dos elementos urbanos e precariedade nas 

estruturas que envolviam o movimento, locomoção e a permanência naqueles 

espaços se desdobrou em outro significado para a ação de deslocamento que ali 
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pratiquei.  

Certas invisibilidades ali se traduziam como impossibilidades do outro para o 

ver, o caminhar, o ouvir, o sentir, o partilhar. Eram pegadas de outro deslocamento, 

um sintoma de desarticulação, afastamento e remoção.   

Esse estranhamento cotidiano encontra sentido nas palavras de Ailton Krenak 

(2019, p. 22-23) quando afirma:  
 

A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivendo numa 
abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a 
pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. [...] O que é feito 
de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? 

Mesmo antes de ser acolhida pelas ideias desse autor, a pergunta dele morava 

em meu olhar, nas travessias daqueles caminhos. O que para ele refletia o 

descolamento para mim convergia em sintoma de deslocamento, o que tornava pouco 

a pouco a ideia da cidade com ruína da floresta cada vez mais tangível.  

Resgato a seguir camadas dessas vivências que compuseram minha trilha 

naquela ruína. 

 

2.3.1 Sobre o caminhar  
 

Embora o caminhar tenha sido abordado anteriormente nesta narrativa, 

apresento a seguir algumas situações específicas desses deslocamentos que 

sugerem algo aproximado de modos de existir na cidade. 

 

 
No final daquela tarde Lily voltou da escola a pé. Havia 

passado no shopping com a amiga, mas me trouxera um presente de 

outra natureza: um pequeno ramalhete de florzinhas amarelas que 

cresciam de forma espontânea em terrenos baldios no bairro onde 

morávamos. 

Ela me contou que passara por um daqueles terrenos 

infestados de minimargarida que cobriam o espaço como um tapete. 

E me confessou, animada, que o mais divertido naquele momento em 

que colhia as flores foi ouvir os grilos cantando 

descompassadamente. 
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Aquelas florzinhas tinham o perfume do canto dos grilos no 

final de um dia chuvoso de primavera. Naquele dia que era dos 

professores, celebrei o livre caminhar nos terrenos baldios da 

cidade! 

 
Naquele dia Lily me presenteou com um pedacinho de seu olhar caminhante 

sobre o mundo, mas a espontaneidade de colher as flores e ouvir os insetos era um 

exercício de liberdade cada vez menos frequente e espontâneo no cotidiano da 

cidade. E repleto de perigos, ligados especialmente à natureza humana naqueles 

espaços.  

Dentro do cenário urbano que intermedia nossas trocas sensíveis e moldam 

nosso olhar sobre o mundo, o caminhar se converteu em um ato cercado de protocolos 

de segurança, especialmente para nossas crianças. 

Ailton Krenak (2015, p. 190) reflete sobre sua própria relação com a natureza e 

seus ciclos na infância quando diz: “essas coisas são formadoras da identidade, da 

cabeça da pessoa”, e aprendizagem das coisas que aconteceu para ele “com a 

natureza, principalmente” (2015, p. 191).    

Na cidade que carece de espaços que não estejam cercados, tarifados e ou 

privatizados, até mesmo nossa relação de ir e vir é cerceada, cercada de cuidados. 

Singelezas como a coleta de flores de Lily refletem uma quase transgressão para este 

transitar, pela simples exploração da curiosidade, da liberdade e do tempo na relação 

com elementos do cenário natural desses espaços.  

Porque na cidade que habito caminhar pelas ruas, especialmente à noite, 

representa ameaça e perigo. Não é verbo de ação, mas um elemento da cultura 

urbana ligado à violência em que a simples presença do outro é sinal de ameaça. 

 
Em um outro lugar e tempo, no caminho para Oranienstrasse12, 

a escuridão era condição noturna cotidiana que não representava 

perigo para seus habitantes. Por esse motivo me propus a 

vivenciá-la.  

 

 Queria libertar meu corpo da tensão produzida com o espaço 

ao ar livre na noite da cidade. Se a rua naquele período tornava 

 
12 Rua localizada no bairro de Kreuzberg, na cidade de Berlim. 
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o visível menos acessível, outro conjunto de percepções tornava 

aquele lugar mais tangível. 

 Como os ruídos de meus passos na calçada. O ritmo de minha 

respiração. O movimento atento de meus olhos. O fio das conversas 

que escapava das janelas acessas nos prédios colados na calçada.  

O transitar a pé por aquele espaço despertou uma espécie de 

consciência corpórea em mim. Renegociei as sensações e 

desobstruí meu olhar.  

 

Esse diálogo com a escuridão naquele lugar distante foi 

retomado anos depois no bairro de Marzah, distante da vida 

cultural de Oranienstrasse.  

Por conta dessa distância, voltei mais cedo do compromisso 

no sábado à noite. No interior do trem, a conversa com um 

estudante estrangeiro me tranquilizou acerca da ausência de 

perigo na vizinhança naquele horário.  

Assim, ao desembarcar, meu corpo se sentiu mais à vontade 

quando encontrou a rua. Em vez de adotar o ritmo de caminhada 

atento e desconfiado, meus passos ficaram mais lentos enquanto 

atravessava as quadras desertas. 

 

Percebi detalhes do lugar que me cercava, ouvi o silêncio 

da noite. Sorri baixinho. Algo estava diferente. Um estado de 

liberdade inédito habitava aquela paisagem.  

Logo me dei conta de que nunca experimentara aquela sensação 

de liberdade noturna.  

 
 

Nos acostamentos em direção à escola que lecionei durante quase toda a 

pesquisa, o caminhar como forma de habitar o espaço expôs a fragilidade da 

existência humana na cidade.  

E o gesto de fotografar foi posto em xeque diante da impossibilidade de capturar 

o intangível daquelas cenas: o deslocamento como prática cotidiana de violência e 

desigualdade social.  

Afinal, como traduzir em imagem o incômodo da poeira nos olhos ou o odor da 

fumaça liberada pelo caminhão que compõe, nas paisagens cotidianas daquelas 

crianças, sua vivência de cidade e de mundo? 

Naquele lugar o caminhar se convertia em condição de ruína.  

Para que condições de deslocamento como esta não escapem ao nosso olhar, 

Gomes (2013, p. 20) lembra: 
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[...] um ponto de vista deve sempre ser contextualizado em relação ao campo 
onde estão estabelecidas as posições que o definem. O ponto de vista é a 
posição que nos permite ver certas coisas. O exame da espacialidade, onde 
estão situados o “olhar” e o “olhado”, nos abre todo um campo inédito de 
análise.           

        
Jamais teria compreendido aquele trajeto para a escola se não tivesse 

caminhado por ele na condição de moradora.  

Existem lugares que precisam ser vividos para serem vistos. 

Mas existia um outro caminhar, contemplativo e lúdico, que tinha endereço 

certo: o morro do mirante, ponto mais alto daquela geografia. Lá, a cidade se 

transforma em maquete de si mesma, de bairros silenciosos e inertes.  

Para chegar àquele ponto havia duas opções: de ônibus ou a pé. O caminho 

era o mesmo, asfaltado e com uma calçada larga. Porém, ao caminhante era 

reservada a companhia da temperatura refrescante da floresta que margeava a 

calçada em quase todo seu trajeto.  

Alguns metros antes de alcançar o mirante, uma passarela e uma trilha 

ofertavam caminhos alternativos. A passarela elevada que invadia a floresta cercava 

o mirante e nos permitia contornar o pico daquele morro em meio à copa das árvores 

em alturas de até 10 metros do chão.  

Lá eu passeei entre as árvores e abracei seus troncos. Embora quem se 

movesse fosse eu, as árvores a minha volta é que desfilavam, iluminadas pelos raios 

de sol que faziam suas copas brilharem. A trilha sonora era o ruído do vento batendo 

nas árvores e o som dos pássaros, entrecortados pelos pedestres que passavam 

entretidos em conversas por vezes ruidosas. Quase pedi silêncio para que eles 

ouvissem a paisagem. 

A sensação de paz interior que a mata provocou em mim só foi quebrada 

quando a vista da altura daquele lugar me fez lembrar que estava numa floresta no 

céu da cidade (ver Tomo II, p. 321). 

O estado de suspensão provocado pela altura em que me encontrava do chão 

permitiu que me aproximasse de uma parte das copas a que jamais teria acesso. A 

aparição da cidade ao longe, lá embaixo, provocava a sensação de que ali eu flutuava 

sobre a cidade, dentro de uma floresta.  

Quando desci aquele morro guardei com cuidado a sensação de acolhimento 

daquela vivência na memória. E caminhei de volta para casa com a promessa de 
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retornar, a fim de perceber o que o convívio mais contínuo com aquela floresta urbana 

despertaria em minha alma.  

Não me dera conta então que a alma daquele lugar já operava em mim. 

Tempos depois, em um final de semana de celebração familiar, hospedamo-

nos às margens de outra floresta. Na busca por um entendimento mais conceitual 

sobre a vivência com as árvores no morro do mirante, realizei diversas caminhadas 

pelas matas daquele lugar, quando o silêncio novamente me abraçou com ternura.  

No dia seguinte do retorno para a cidade, precisei ir ao centro e, caminhando 

dentro do ruído da paisagem urbana, para minha total surpresa me dei conta de que 

aquele silêncio ainda me acompanhava.  

Se com as árvores do caminho aprendi sobre a triste dimensão espacial da 

natureza na vida da cidade, com o caminhar compreendi que aquela mesma natureza 

residia em outros nichos de espaço.  

Quando Ailton Krenak, em uma de suas entrevistas, foi questionado sobre a 

existência da relação com o sagrado vivenciada por ele com a natureza na cidade de 

São Paulo e respondeu: 
Ela [a natureza] existe em cada uma das células do meu corpo. Ela existe em 
cada um dos pequenos, no ar que eu respiro, naquelas plantinhas que estão 
ali no quintal, na chuva que cai, nos raios de sol que atravessam todos esses 
concretos e cimentos e passam por esse buraquinho da janela aqui. E ela 
bate com a mesma força e intensidade com que faz uma cachoeira lá no meio 
do Amazonas ou uma geleira lá no Alasca. Porque a natureza é a vida 
mesmo. Não há natureza apenas num parque, num jardim. (KRENAK, 2015, 
p. 83) 

 
E assim compreendo que aquele silêncio que eu experimentara não pertencia 

à floresta. Não era territorial, como tudo que eu costumava identificar na cidade e fora 

dela. Sua densidade era semelhante à da neblina coletada por Brígida Baltar, que 

tornava tudo a sua volta uma só existência, irmanada.  

O caminhar, que se configurava para mim até então como uma simples 

atividade, foi se descolando e ganhando outros sentidos despertados por movimentos 

de aprendizagem envolvendo o outro e a alteridade.  

Não era mais somente finalidade, era também o meio para viver e sentir outras 

camadas da cidade, outras camadas de mim mesma.  

Naqueles caminhos pela ruína da floresta, a natureza persistia e sinalizava 

outra condição de habitar possível. 
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2.3.2 A natureza do outro  
 

Na cidade em que me criei, a noção do outro se aproximava da ideia do 

desconhecido. E o que não reconheço causa certo distanciamento. O outro é o 

estranho que no cotidiano muitas vezes representa um perigo, uma ameaça... A não 

ser quando ocupa as telas de noticiários ou redes sociais como protagonistas de 

tragédias individuais ou coletivas. Nesse caso, o distanciamento nos permite ser mais 

solidários e empáticos.  

No convívio cotidiano presencial, porém, o coletivo é mera forma de transporte, 

utilizada em sua maioria por aqueles que não possuem meios “próprios” de se 

locomover. Nessa ruína da floresta triste e solitária, a propriedade é mais do que um 

bem, é o conceito que define quem somos, aonde vamos, quem nos tornamos. E 

quem é o outro.   

Aqui o lar, a casa, se torna muitas vezes o único espaço de encontro com 

nossas afetividades. Nesse cenário de isolamento, o que o outro reserva? 

 

 
Quando mudei para Joinville em 2017 adotei um gatinho, que 

recebeu de meus filhos o nome de Sirius Black. A ideia de limitar 

a vida daquele animalzinho ao espaço do nosso apartamento me 

desagradava. Mas como era a única alternativa, e sendo uma 

constante cada vez maior na vida das cidades a presença de 

animais domésticos em apartamentos, acabei cedendo. 

Pouco mais de um ano depois, enquanto trabalhava na mesa da 

sala, um passarinho entrou voando pela porta da varanda. Foi 

quando a caçada de Sirius Black teve início. Embora eu tentasse 

direcionar o passarinho para fora, o felino foi mais rápido e 

abocanhou a ave.  

A violência daquela cena me chocou. Enquanto tentava tirar 

o pássaro da boca de Sirius, um estranho arranjo de forças foi 

posto à prova.  

De um lado, meu gato sendo gato. Do outro, eu querendo 

encerrar aquele episódio e salvar o passarinho, ainda que já sem 

vida.  

 

Quando finalmente consegui retirar o pássaro de sua boca, 

briguei com ele, que ficou imóvel ao lado do corpinho da ave, 

miando baixinho.  
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O lamento de Sirius me pedindo desculpas por ser gato 

desconstruiu a cena. Perguntei-me quem era a real agressora ali, 

pois ele somente exercera sua natureza. 

Foi quando percebi que olhava para ele sem enxergá-lo, a 

partir da minha existência.  

Em um lar de humanos Sirius era o outro. 
Os limites no modo de vida de Sirius já haviam me causado 

desconforto e tristeza em outra ocasião. Em um feriado prolongado 

viajamos para casa de meus pais, já no primeiro dia ele entrou 

no mato do outro lado da rua e desapareceu. Naquela noite choveu 

muito e, preocupada, saí a sua procura. A imagem que ficou 

registrada na minha memória foi de seu rostinho emoldurado pela 

moita, todo molhado, miando baixinho. Mesmo pedindo que ele 

voltasse comigo, permaneceu lá. Retornou dois dias depois.  

Outra cena memorável foi encontrá-lo confortavelmente 

deitado sobre o telhado da churrasqueira observando a vista 

panorâmica do bairro, que daquela altura oferecia uma paisagem 

em que tudo era distante, cercado de um certo silêncio e de um 

céu sem fim. O mundo de Sirius ganhara naquele feriado novos 

horizontes.  

Diante daquela imagem, por mais que o amasse quis deixá-lo 

viver com meus pais, em uma casa. 

 

Algum tempo depois meus pais o acolheram.  

O desejo de vê-lo praticar a liberdade da rua que eu tanto 

amava foi maior do que minha necessidade de tê-lo por perto. 

      

 
O episódio da caça vivenciado com Sirius me mostrou a pretensa hierarquia 

que praticava na relação com os outros seres vivos na cidade, em que a natureza se 

apresentava sob a prerrogativa do urbano, ou melhor, do humano. 

Na delicadeza inesperada do cotidiano o encontro de nossas diferenças me 

ensinou sobre o outro e a alteridade. 

Desde o início da pesquisa, Wulf (2013) sinalizava na ideia do outro e da 

alteridade um caminho para o horizonte educativo desta tese.  

À medida que a travessia da cidade foi se tornando uma rotina de pesquisa, o 

cenário árido daquelas paisagens foi tomando conta do meu olhar.  

Conforme fui despertando para a relação brutal do ser humano com a natureza 

na cidade, senti que precisava de uma outra escuta com a visualidade. 
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Aquelas paisagens cotidianas à beira da estrada se tornaram desfiles da morte 

que geraram em mim sentimento de luto, desconstruindo minhas noções de habitar. 

Até mesmo a ideia de sociedade ficou órfã, afinal tudo o que eu via era um espetáculo 

do qual eu fazia parte, pela minha aceitação tácita.  

Esse tipo de violência não encontrava abrigo nas leituras de educação e cidade 

que tinham me levado até ali. Precisava de uma fala que tornasse possível me 

redescobrir como parte daquele lugar.  

Nas palavras de Ailton Krenak (2019, p. 16) a natureza abraça a ideia do outro, 

e nesse encontro o sentido de unidade aparta a dicotomia natureza/humanidade: 

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos 
a humanidade. Enquanto isso – enquanto seu lobo não vem –, fomos 
nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e 
passamos a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a 
humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja 
natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu 
consigo pensar é natureza. 

 

     Quando Alik Wunder trouxe a fala do indígena Kariri-xocó em Belém sobre 

lembrarmos de que somos indígenas, senti uma espécie de verdade que não 

conseguia compreender. Levei anos, literalmente, para compreender o que ele queria 

dizia com a ideia de eu ser indígena.  

Foram as palavras de Ailton Krenak que contavam sobre a dimensão da 

natureza, e de Kaká Werá, outro pensador indígena, que me revelaram a simplicidade 

e amplitude daquela lição. Em um trecho do artigo A nudez de nossa essência, Kaká 

Werá (2019, p. 120) afirma: 
Eis aí nosso ponto de resistência: fazer com que o ser humano descubra que 
cada um, independentemente de idioma, etnia, raça, cor, continente, é, no 
sentido de ancestral, um filho da Terra. Todos nós trazemos a presença de 
uma natureza dentro de nós, todos nós somos índios no sentido de conexão 
com matrizes culturais que fundam o mundo e se nos inserem diversos 
ecossistemas, que os transforma e que também é transformado por eles.  

 
Essa relação de simbiose e encontro me trouxe paz. A realidade da minha 

essência era simples: sou filha da Terra, independentemente de minha nacionalidade, 

da origem de meus antepassados e da crença sob a qual fui criada.  

Essas diferenças eram mero sintomas do meu deslocamento, interfaces do 

ecossistema no qual eu, Sirius e aquelas florestas estamos inseridos. 

Sobre essa proximidade longínqua, Ailton Krenak (2015, p. 161) traz narrativas 

antigas que segundo ele:  
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[...] já falavam da vida desse outro nosso irmão, sempre identificando ele 
como alguém que saiu do nosso convívio e nós não sabíamos mais onde 
estava. Ele foi para muito longe e ficou vivendo por muitas e muitas gerações 
longe da gente. Ele aprendeu outra tecnologia, desenvolveu outras 
linguagens e aprendeu a se organizar de maneira diferente de nós.  

                                                                                                                
Essas narrativas da volta desse irmão apontavam para o fato de que não se 

sabia mais o que ele pensava ou buscava. Para Ailton Krenak (2015, p. 161) o retorno 

era comum a todas as narrativas antigas como algo aguardado para esses povos, 

“sempre nos lembrando a profecia ou a ameaça da vinda dos brancos como, ao 

mesmo tempo, a promessa de ligar, de reencontrar esse nosso irmão antigo”. 

Ainda segundo o autor, esse irmão “indo embora se retirou também no sentido 

de humanidade que nós estávamos construindo [...] esqueceu muitas vezes de onde 

ele é, e tem dificuldade de saber para onde está indo” (KRENAK, 2015, p. 162). 

É nesse sentido que Ailton Krenak recupera a fala dos mais velhos de sua 

sociedade, quando atentam para a noção de pertencimento ao dizer “você não pode 

se esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe quem 

você é e para onde você vai.” (KRENAK, 2015, p. 162).  

A humildade e completude que encontrei naquelas palavras me permitiram 

seguir na direção das outras margens para pensar o outro.  

É quando Wulf me revela: 
 

A melhor chave para ter uma atitude aberta para o outro é estar consciente 
da própria identidade. O confronto com outras culturas, com o outro em nossa 
própria cultura e com o estrangeiro em nossa própria pessoa, nos ensina a 
perceber e a pensar do ponto de vista dos outros. (WULF, 2013, p. 166) 

 
A cidade como ruína da floresta é também uma metáfora para se pensar a 

impossibilidade de convivência nos moldes de uma sociedade baseada no consumo 

e no individualismo. O outro é a chave para a compreensão do eu como parte de um 

conjunto indissociável de vida.  

A noção de alteridade nasce dessa premissa, de que estamos todos ligados 

uns aos outros. Ainda segundo Wulf (2013, p. 192): 

 
Se os seres humanos estão atentos à alteridade em si mesmos e a suas 
próprias culturas, isso pode abrir novas possibilidades para compreender a 
alteridade de outras pessoas e outras culturas e para desenvolver um modo 
de pensamento do ponto de vista do outro. 

 
   

Lembrei da fuga para a floresta do artista Franz Krajcberg aqui no Brasil, depois 

de sobreviver à Segunda Guerra Mundial. O movimento dele reverberou numa forma 
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de arte que desconstruía a noção de ativista, pois acredito que o sentido de comunhão 

e partilha de seus processos criativos não era um ato de defesa da natureza como 

sendo o outro, mas uma estratégia de sobrevivência na visão de um todo.  

Esse lugar do olhar em que me coloquei indicou que o caminho para dialogar 

com o indígena era muito mais longo. Talvez porque reconhecer essa porção de minha 

existência significasse assumir a ausência da alteridade como modo de vida na/da 

cidade. Não se tratava de encontrá-lo, mas de me reencontrar antes disso.  
 

 
Hoje regressei de Florianópolis após o último encontro na 

Nau incendiária, seminário que navegou em busca das 

potencialidades da ficção para a pesquisa em educação. 

 Com ventos de intervenção, no convés do prédio do PPGE 

convertido em escadaria, celebramos aquela última viagem com a 

leitura coletiva de contos produzidos por nós, seus passageiros. 

Meu texto tratava do espaço tangível na cidade. 

Já em Joinville, perto de casa, num dos cruzamentos da 

avenida São Paulo, o semáforo fechou. A poucos metros do carro, 

paradas na calçada, entram em cena duas crianças indígenas, um 

menino que aparentava ter menos de 10 anos e uma menina um pouco 

mais velha. Ao lado delas, igualmente imóveis, belos cestos 

trançados nas aldeias invisíveis da cidade. 

Em um movimento inesperado, em vez de agarrarem seus cestos 

em direção aos potenciais carros/clientes, as crianças deram-se 

as mãos e começaram a saltar. Pulavam juntas, sem sair do lugar, 

repetida e sincronicamente. Mesmo estando com o vidro do meu 

carro fechado, isolada dos sons da cidade, eu podia sentir suas 

gargalhadas. Seus rostos e corpos em movimento irradiavam 

alegria naquele lugar improvável para brincadeira. 

Logo o vermelho do sinal se converteu em verde. No que 

pareceu ser uma coreografia ensaiada, o menino e a menina 

soltaram as mãos, olharam para os carros e pegaram seus cestos. 

Movida pelo fluxo imposto ao trânsito, não consegui visualizar 

o que se seguiu. 

Indígenas, quase sempre mulheres acompanhadas de suas 

crianças vendendo artesanato em calçadas e cruzamentos são algo 

corriqueiro no bairro em que moro.  

Nesses encontros inusitados com o outro, vergonha e 

impotência tomam conta de mim. Seja pelo olhar mudo e quase 

constrangido que aquelas crianças invariavelmente me dirigem, 

seja pela depreciação que aquele lugar opera na riqueza de sua 

arte, materializada em cestos de cores intensas e tramas 
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geométricas sofisticadas. Objetos nativos a uma outra cultura, 

em que o fazer artístico atua como parte indissociável do viver. 

Quando o sinal de trânsito se fecha, a cidade se abre para 

outros movimentos, e a vida dessincronizada acontece. No desenho 

do cotidiano da cidade que habito, semáforos e calçadas indicam 

pontos e linhas de passagem.  

Permanecer por muito tempo ali implica uma condição 

marginal, que lança aquelas mulheres e crianças num outro lugar, 

de exclusão, segrega sua cidadania, mascara suas identidades.   

No primeiro momento em que vi o menino e a menina saltando 

sob o semáforo, sorri, movida pela ternura irradiada na 

brincadeira. Porém, logo a tragédia daquele instante se revelou, 

na pausa para infância roubada daquelas crianças. Sinais de uma 

geografia invisível. 

 
Nas representações espaciais do olhar que coloca a cidade na condição de 

ruína e a floresta como seu contraponto, segui em busca para repensar esses cenários 

de deslocamentos físicos e do olhar.  

O deslocamento que permitiu essa conexão não se atém à noção de tempo 

presente, da mesma forma que não parte de uma localização geográfica específica, 

mas trata do movimento que rege essas transformações.  

Como afirma Gomes sobre as diversas histórias que discutem a espacialidade 

do olhar, sua natureza, limites e condições:  

Essas formas de ver são diversas porque tornam visíveis diferentes 
coisas e possuem diferentes quadros espaciais para o olhar. Há vários 
regimes de visibilidade, construindo sínteses de experiências sensíveis 
e inteligíveis, elas também diversas e coabitando ente nós.  

(GOMES, 2013, p. 210) 
 

Na terra colonizada da ruína que habito, a floresta é alma penada. O solo que 

alicerça o prédio em que vivo permanece como o elo que existe entre nós. Como 

pensar a floresta antes de sua ruína?  

Sigo em busca daquele que sempre a habitou: o indígena. 

 

2.3.3 Sobre o indígena sem nome 
 

A imagem impressa em tamanho natural, recortada e fixada como um totem no 

meio da floresta urbana, dava ao indígena Irã’amrayire Kayapó feições 

fantasmagóricas (ver Tomo II p.225). A fotografia, datada de 1902, fora tirada na 
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ocasião da visita dele e de outros membros de seu povo ao parque Zoobotânico de 

Belém, acompanhados do missionário Gil de Vila Nova.  

Na ocasião o grupo deixou no parque alguns de seus pertences. Esses 

vestígios são a única prova de que um dia existiram, pois, segundo informações ao 

lado da imagem, seu povo foi extinto, desapareceu.   

O susto que levei com a presença inesperada daquela imagem em meio ao 

caminho que eu fazia na trilha do parque, seguido da informação do trágico destino 

de seu povo, me assombra desde então. 

 Naquele parque com feições de floresta urbana, muitas das árvores eram 

frutos de uma pesquisa de mapeamento das espécies nativas, realizada por cientistas 

europeus com a colaboração de habitantes locais.  

Nessa condição histórica, senti vergonha de quem eu representava ali, o não 

indígena, a filha do colonizador. Senti-me estrangeira. Herdei uma cidade que nunca 

nos pertenceu. 

A ausência com a qual me deparei em Belém já me habitava antes. No entanto, 

a partir de Belém, essa ausência ganhou um rosto.  

Ao longo dos anos da pesquisa, enquanto transitava por ruas e planos virtuais 

em outras margens da cidade, fui assombrada pela ausência do Irã’amrayire Kayapó 

sem nome, que passou a representar muito daquilo que não me era possível elaborar 

em palavras a respeito das visibilidades do lugar que habito. 

Essa incompletude me moveu na procura de pistas que pudessem me ajudar a 

responder: podemos apagar o passado de um lugar sem deixar vestígios? 

O nome da cidade em que trabalho, do rio da cidade em que esta pesquisa 

nasceu, do bairro que atravesso para chegar ao trabalho e tantas outras referências 

cotidianas me indicavam que a resposta era não. O passado de um lugar não se 

apagava sem deixar vestígios 

A presença indígena está gravada na língua oficial aqui falada, presente em 

outras tantas esferas de nosso repertório cultural. Mas nem por isso deixou de ser 

invisível nos regimes de visibilidade vigentes.  

Repito palavras de origem tupi-guarani desde antes de aprender a escrever, 

sem que nada dessa língua me tenha sido ensinado na escola. Fatos como esse me 

mantêm na ignorância da amplitude desse encontro e me torna parte dessa 

invisibilidade, dessa incompletude. 
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Na cidade de meu cotidiano o indígena ocupa basicamente dois espaços: da 

tela de celular e das calçadas das ruas movimentadas da cidade. 

No primeiro ele surge emoldurado pelas redes sociais, quando é versado em 

morte, violência e luta pela preservação da floresta; ou em beleza, pela forma de existir 

e habitar a floresta.  

No segundo espaço, das calçadas das ruas movimentadas, o mais triste dos 

lugares lhe é reservado para expor e comercializar sua arte. 

Em ambos os casos uma espécie de névoa encobre parte de sua presença, 

seja nos padrões de consumo cotidiano com os quais nos relacionamos com os 

conteúdos de rede, em cuja frequência reside o gérmen da naturalização, seja na 

vulnerabilidade social em que a posição da calçada imprime a sua presença.  

No caso da imagem nas redes sociais, os recortes de realidade ali expostos 

são tecidos muitas vezes como uma ou duas imagens e texto legenda, que trazem 

potência e visibilidade ao fato. Entretanto esse território de interação habita outra 

margem da cidade, virtual e intangível, que amplia e recria nossos repertórios culturais 

na solidão de uma ilha habitada por uma só pessoa. 

Não importa com quantos amigos compartilhe, o número de curtidas ou 

comentários, o encontro permanece na intangibilidade. Novas publicações surgem, 

em velocidade maior que a minha capacidade de leitura permite. E aquele fato que 

me comoveu, indignou ou entristeceu permanecerá ali caso seja armazenado em meu 

álbum de favoritos. Assim escolho as paisagens que desejo observar, os mundos com 

os quais pretensamente interajo.  

Mas nesses mundos de curadoria própria, as batalhas e estéticas não são 

necessariamente fruídas, permanecem a distância, se autorrepresentam. Carregam 

certa carga de invisibilidade. Na solidão desse encontro corro o risco de me tornar 

somente mais uma colecionadora de imagens.    

Já nas calçadas em que os indígenas do povo Guarani Mbya expõem, o que 

não está à vista é a injustiça social e ambiental daquela cena, pela desigualdade que 

imputa a simples posição deles ali, sentados no chão ao lado de sua arte. Imóveis, 

como se tivessem a mesma densidade do Irã’amrayire Kayapó com o qual me deparei 

em Belém. Sem nome, distantes de toda realidade que tanto me choca e comove nas 

redes sociais. E ironicamente na rua, o lugar tradicional do encontro na cidade  

Sobre a complexidade dessa trama de ausência, identidade e presença em 

nossos repertórios, o indígena Almires Martins, do povo Guarani, me ensina: 
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Nós sempre fomos invisíveis. O povo indígena, os povos indígenas, sempre 
foram invisíveis para o mundo. Aquele ser humano que passa fome, que 
passa sede, que é massacrado, perseguido, morto lá na floresta, nas 
estradas, nas aldeias. Esse não existe. Para o mundo aqui fora existe aquele 
indígena exótico: o que usa cocar, colar, que dança, que canta. Coisa pra 
turista ver. Mas aquele outro que está lá na aldeia, esse sofre de uma doença 
que é a doença de ser invisível. De desaparecer. Ele quase não é visto. Tanto 
para o mundo do direito, principalmente para o mundo do direito, como ser 
humano. Ele desaparece. Ele se afoga nesse mar de burocracia, no mar de 
teorias da academia, ele é afogado no meio das palavras. Quando a 
academia, os estudiosos, entendem mais de indígena, de índio, que o próprio 
índio. Ele é invisibilizado pela própria academia [...].  (MARTINS, 2012) 

 
O trecho do depoimento de Almires Martins é a transcrição de parte do vídeo 

intitulado Ymá Nhendehetama, cuja tradução é “antigamente fomos muitos”. Esse 

trabalho integrou a 31a Bienal de São Paulo, cujo tema era “Como (...) coisas que não 

existem” (BIENAL DE ARTE DE SÃO PAULO, 2014).   

Em 2016 visitei duas comunidades de Guaranis Mbyas nas terras indígenas de 

Pindoty, localizadas a poucos quilômetros da escola em que leciono em Araquari13.  

Na ocasião, dois professores de Ensino Médio me convidaram a estar com eles 

e auxiliar no transporte do pequeno grupo de pesquisa que envolvia mais quatro 

estudantes. Era uma saída de campo que integrava um projeto que investigava 

questões referentes à língua falada por aquele povo, o Guarani Mbya. Foi a primeira 

visita que fiz a uma comunidade indígena.    

Antes disso, naquele mesmo ano, conhecera alguns indígenas do povo Laklano 

Xoclén, que retribuíam a visita de uma turma de estudantes de séries iniciais à escola 

na qual então lecionava. Em uma breve conversa com um dos professores indígenas 

daquela comunidade, ele me falou sobre sua formação acadêmica e o desencontro 

de sua vivência com aquele repertório.   

Já dentro das terras de Pindoty, ainda na estrada que dava acesso às três 

comunidades, passamos por algumas pequenas propriedades que causaram a 

impressão de serem habitadas por não indígenas. 

Na primeira das duas comunidades que visitamos, fomos apresentados ao 

espaço e rotinas cotidianas de estudo e trabalho pela cacica Cecília, numa espécie 

 

13 “Em mais um ano Araquari foi classificada como a cidade que mais cresce no Estado. De 2018 para 
2019, a terra do maracujá teve um aumento populacional de 3,9%, segundo a pesquisa de estimativa 
populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município ocupa a 1ª posição 
entre 186 cidades de Santa Catarina e a 23ª, entre as cidades do Brasil” (RONSANI, 2019). Esse dado 
explica a mudança de paisagem drástica que observo à beira da BR-280, que corta o bairro onde 
trabalho. 
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de visita guiada. A certa distância, éramos acompanhados pelos olhares tímidos e 

curiosos de crianças da comunidade que ora se escondiam, ora se adiantavam ao 

nosso grupo. Havia ali uma pequena escola que recebia as crianças das três 

comunidades. A professora que lecionava era não indígena e dava as aulas em 

português, língua que as crianças aprendiam naquele espaço.   

Na companhia de Cecília seguimos de carro para a outra comunidade. Lá ela 

iria buscar mudas de mandioca para plantar e nos apresentaria a Mariano. O caminho 

até a terceira comunidade foi se tornando mais estreito e fechado. Em um trecho 

avançado cruzamos uma antiga floresta de pinheiros que ia desaparecendo num 

processo claro de reapropriação da Mata Atlântica.  

  A estrada de areia nos conduziu até a menor das comunidades de Pindoty, 

onde fomos recebidos pelo jovem Mariano, um dos poucos habitantes que 

permaneceram ali, numa pequena clareira cercada de árvores e mata fechada. 

Na longa conversa que tivemos, ele nos apresentou alguns dos espaços da 

comunidade. Mostrou-nos uma armadilha para caça (explicando como funcionava), a 

pequena plantação, a distribuição das moradias, inclusive as que estavam 

abandonadas, e apontou para a construção mais distante de nós, de arquitetura 

elaborada, em que eram realizados os rituais. Durante a conversa nos confirmou que 

as casas que vimos na estrada eram de invasores de fato, que mesmo denunciados 

não eram convidados a se retirar pelas autoridades.  

Na paz com a qual ele nos explicou os detalhes de seu cotidiano, senti-me 

inspirada para aprender o que significava se relacionar com a natureza daquela forma. 

Diante daquela paisagem, a vida urbana me pareceu encharcada de vínculos 

materiais alegóricos e superficiais. Pensei no monte de tralhas que colecionava.  

A gentileza e abertura com a qual fomos recebidos me deixou constrangida pela 

minha simples presença ali.  

Durante todo o tempo Cecília e Mariano falaram em português conosco, 

respondendo nossas perguntas e contando sobre seu modo de vida. Senti-me mal por 

estar sendo tão bem recebida sem dar nada em troca. Não houve menção deles em 

querer nos visitar. 

Quando Mariano, a certa altura da conversa, tranquilamente nos disse que viver 

lá naquelas terras em paz era a única coisa que buscava, fui tomada por um 

sentimento de vergonha e tristeza.  

Na contramão do modo de vida urbano que eu trazia dentro de mim, questionei-
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me como seria passar a vida ali. Imaginei como deveriam ser escuras e silenciosas 

as noites. E o frio que devia fazer lá. Foi quando encontrei nossas diferenças, deparei-

me com a diversidade cultural do outro. Compreendi que éramos dois tipos distintos 

de brasileiros. 

Quando deixei as terras de Pindoty no fim daquela tarde, levei comigo a certeza 

de ter vislumbrado uma forma de ver o mundo que eu desconhecia. Não somente 

pelas questões mais óbvias, como hábitos e linguagem, mas nas suas sutilezas, como 

o jeito silencioso de se comunicar e o sentimento de paz e acolhimento do encontro 

homem/natureza que aparecia nos gestos suaves de sua fala.   

Na volta à escola fui acompanhada pela sensação de paz e silêncio. Perguntei-

me se aquela ideia que o indígena Kariri-xocó tinha compartilhado com Alik Wunder, 

de que precisávamos nos lembrar, não trazia um pouco da serenidade que 

experimentara em Pindoty. Mas a serenidade daquelas terras terminava no 

cruzamento em que as placas sinalizavam as bordas da cidade.  

Percebi assim que estava do lado de fora, sem me dar conta exatamente do 

quê.  

O caminho a ser percorrido na direção do encontro com os povos originais 

daqui não foi encurtado com aquela visita, mas ganhou importantes marcações. 

Estava claro para mim que não se tratava de me aproximar daquelas 

comunidades, observar seus rituais e seus modos de vida, para então narrar campos 

de visibilidade em meu trabalho. Na verdade, carregava comigo a sensação de que 

qualquer ação que eu buscasse traria a marca da tradicional abordagem de troca, 

praticada nos moldes da colonização, em que não havia troca de fato. 

A possibilidade de versar aquela parte desconhecida da cidade que resistia 

enquanto floresta me pareceu redentora, mas novamente eu não buscava uma troca, 

e sim uma possibilidade de encontro.  

Aquela visita em Pindoty permaneceu muito tempo em meus pensamentos. 

Sentia cada vez mais que tinha muito a aprender até poder realizar esse encontro. 

Especialmente sobre a alteridade, diante da fragilidade e do histórico de nossas 

relações, como Almires Martins apontou.  

Precisava do gesto delicado do ensejo. 

Curiosamente, conhecer melhor a natureza da cidade nessa pesquisa era parte 

do caminho que me permitiria algum dia seguir em direção a eles, pois a comunhão 

que visualizara no espaço/tempo daquela terra indígena era a marca de minha 
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incompletude na vida na cidade. 

 

2.3.4 Sobre a terra  
 

Quando visitei Pindoty, levei comigo a ingênua compreensão de que a 

demarcação realizada em 2009 naquelas terras fosse algo pacificado do ponto de 

vista jurídico. Afinal, a placa de terras indígenas estava fincada lá. Mas uma breve 

pesquisa que realizei me mostrou uma situação em aberto, envolvendo decisões 

judiciais e longos períodos de tempo. 

Dentro de uma classificação de fases para o procedimento demarcatório, 

Pindoty se encaixa como Terras Tradicionalmente Ocupadas, segundo o site da Funai. 

E dentro de uma categorização se encontra entre as Declaradas, ou seja: “Terras que 

obtiveram a expedição da Portaria Declaratória pelo Ministro da Justiça e estão 

autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos marcos e 

georreferenciamento” (BRASIL, 2014). Resta ainda, segundo os trâmites dos 

processos administrativos, ali sinalizados, serem homologadas para então serem 

regularizadas. Somente nessa última fase as terras serão registradas em cartório em 

nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União.   

Com a sensação de ter perdido um capítulo da história, comecei a me dar conta 

da amplitude da invisibilidade que Almires Martins relatava no vídeo Ymá 

Nhandehetama (2019). Essa condição de procedimento demarcatório das terras 

indígenas como algo que se estende por tantos anos vem ao encontro de outro 

elemento da invisibilidade levantada no referido vídeo, posto em evidência por Ailton 

Krenak na série Guerras do Brasil.doc, (2018) quando fala em entrevista do Brasil 

como uma invenção que nasceu de uma invasão protagonizada por diferentes atores 

e que se perpetua até o presente momento.  

Nesse conjunto de dados e fatos que lembra uma obra ficcional, acesso uma 

outra densidade envolvendo a ideia de país e cidade, transitória e perversa. Pois essa 

face de país e cidade parte da fala do invadido, o outro. Sem o exercício da alteridade 

essa compreensão permanece invisível. 

Ao tratar do período anterior às invasões que demarcaram este país, Ailton 

Krenak concede visibilidade a outra questão na mesma série Guerras do Brasil.doc: 
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Tinha gente aqui com história, alguns desse povos com história de dois mil 
anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham quatro mil anos, digamos assim 
de, compreensão de si como povos e que se relacionavam com os povos 
andinos, e que reivindicavam diante dos andinos, uma territorialidade e um 
respeito pelos povos andinos desse território que é uma parábola, dessa 
parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato 
Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma 
cosmogonia onde os guarani circulam, caminhando em busca dessa tal de 
terra sem males. Uma cosmovisão guarani que busca um lugar que é um 
espelho da Terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da Terra. É um 
lugar melhor do que a Terra, que é a terra sem males. (KRENAK, 2018) 

 

A ideia de pertencimento que a cidade imprime em meu modo de habitar torna 

a perspectiva de deslocamento nos povos indígenas uma quase abstração para mim.   

Em minhas séries iniciais aprendi que certos grupos indígenas eram nômades, 

e desde então meu olhar padecia naquelas paisagens de infância, em que o 

deslocamento acontecia em razão da disponibilidade de alimentos ou da busca por 

temperaturas mais dóceis. A cosmovisão desses povos era algo completamente 

invisível para mim.  

A contextualização introdutória que Ailton Krenak faz sobre o sentido do 

deslocamento para o povo Guarani me desperta para a dimensão trágica que reside 

na impossibilidade de realização desse ato para aquele povo.   

Ainda em 2016, houve na escola em que leciono um encontro local de 

Sementes Crioulas, no qual um pequeno grupo de indígenas da comunidade que não 

visitamos na tarde em Pindoty expôs trabalhos de arte para a venda.  

Um deles, de nome Luís, que falava português, conversou comigo e me contou 

sobre o trabalho que uma professora da escola realizara anos antes com eles. 

Segundo ele, um estudo de plantas e ervas colaborativo, que reverberou no jardim de 

ervas da escola, e um espaço de exposição formal temporário na cidade intermediado 

pela professora. Para ele aquele espaço de venda na cidade tinha ajudado muito sua 

comunidade. O encontro com a diversidade cultural e com o outro propiciado por 

aquela professora era parte da busca que eu almejava.  

 
 
2.3.5 Sobre as árvores ao longo do caminho 
 

As árvores da minha infância habitam lugares de afeto na 

minha memória.  
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Como o pé de ameixas amarelas e azedas da casa de minha avó 

materna, que dava suporte ao balanço que meu avô construiu para 

mim.  

Ou a parreira de uvas na casa de minha avó paterna, um 

telhado verde de sombra fresca. E o pé de pêssegos, arsenal de 

munição para a guerra de frutas entre primos.  

Mas a árvore que eu mais amava era o pé de carambola, porque 

depois que minha Oma fazia compota seus frutos eram convertidos 

em estrelinhas com um suave sabor de cravo.  

Já a jabuticabeira provocava reações adversas. Sua copa era 

linda, leve e imensa, o que contrastava com aquelas bolinhas 

penduradas que se diziam frutos mas que me remetiam a uma doença 

de pele rara.  

Essas e outras árvores desfilavam margeando o pomar e a 

horta do caminho que me levava com meus primos até o rio. E a 

trilha era adorável porque ficava na extremidade do terreno em 

que a cerca de madeira era acompanhada por uma plantação de 

amorinhas silvestres. Eu atravessava aquele caminho sempre 

procurando pelas bolinhas vermelhas, e olhando as flores e frutos 

ainda verdes, planejando minhas próximas colheitas.  

 
A cronologia de tempo e ordem em que essas árvores habitam minha memória 

é a mesma que organiza um Fragmento sem título, de Benjamin, na obra que reúne 

os textos desse autor:  
As coisas não se passam como se o passado lançasse a sua luz sobre o 
presente, ou o presente sobre o passado; a imagem é o lugar em que o 
passado converge com o presente para formarem uma constelação. 
Enquanto a relação do outrora com o agora é (contínua) puramente temporal, 
a do passado com o presente é dialética, descontínua e irregular. 
(BENJAMIN, 2016, p. 188) 

 
Resgatar a memória daquelas árvores me permite entender a tristeza que me 

acompanha ao ver a floresta que margeava os caminhos da pesquisa desaparecer. A 

compreensão dessa potência é Ailton Krenak quem escava: “Eu poderia descrever 

muitas outras coisas da minha infância, mas acho que o mais importante foi o que 

essas coisas deixaram para mim, como a minha alma traduziu aqueles eventos” 

(KRENAK, 2015, p. 194).  

Essa tradução na perspectiva de Benjamim é contínua. É essa relação que 

exprime o sentido de deslocamento que foi se apresentando em meus trânsitos 

cotidianos.   

Outra árvore marcou o início desse intercâmbio do olhar com o espaço na 

pesquisa, na figura de uma antiga figueira vítima do plano diretor. No início de 2016, 
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uma figueira de mais de quarenta anos foi condenada à morte por sua localização na 

entrada de um prédio, planejado sem que fosse dada visibilidade à presença daquela 

árvore. 

 A tentativa de um grupo de ativistas locais estendeu o drama da luta pela vida 

naquele espaço. Virou notícia e embate sem sucesso. Ao final a árvore foi ao chão.  

O passado daquela árvore dizia muito sobre nosso presente. Ela fora plantada 

no quintal da casa que havia no lugar em que o atual prédio foi construído, como gesto 

de celebração de um pai pelo nascimento do filho. 

Mas nem sua longevidade nem o vínculo afetivo com aquela paisagem eram 

fatores que justificavam sua permanência ali. Sua origem estrangeira, como espécie 

exótica, acabou sendo um dos argumentos que enfraqueceram a causa daquele 

pequeno grupo de pessoas que queria que a árvore simplesmente continuasse ali. Na 

verdade aquela árvore já deixara de existir no momento em que o projeto residencial 

foi desenhado, em que ela era invisível. 

A morte anunciada daquela figueira me deslocou para a abstração civilizatória 

sobre a qual Ailton Krenak falou e que me cerca na cidade que habito. 

 Mas a ruína que habito não traz lápides para esse tipo de vida ceifada. A elas, 

as árvores, resta a minha memória afetiva. 

O impacto que as árvores da Floresta Amazônica provocaram na 

impossibilidade de serem fotografadas “de corpo inteiro”, ressignificou os 

enquadramentos e bordas da paisagem para mim.   

Mas na observação dos arranjos vegetais da cidade em meu cotidiano, um dos 

aspectos que me chamaram a atenção foi a condição ora fantasmagórica, ora 

decorativa de muitas árvores ali. Especialmente as de maior porte.  

Elas se revelavam, em sua grande maioria, personagens solitários de terrenos 

baldios remanescentes de casas inexistentes. Árvores que simbolizavam o tempo de 

uma cidade materializada no vazio.  

Uma cidade em estado de espera, porque não era mais ruína, nem floresta.  

Algumas daquelas árvores permaneciam naqueles espaços por determinação 

legal, protegidas do corte pela sua origem nativa. Mas na aridez daqueles terrenos eu 

me perguntava: que tipo de existência era aquela?  

Do que elas estavam sendo protegidas na ruína que as envolvia e privava de 

sua interligação com as demais formas de vida?  
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Vidas dali apartadas por conta do valor mercadológico daqueles espaços 

vazios demarcados novamente pela onipresença humana no urbano.  

Essa noção de propriedade e demarcação encontra seu lugar nas palavras de 

Ailton Krenak sobre o descolamento da humanidade em relação à Terra como 

organismo vivo. Segundo ele, “os únicos núcleos que ainda consideram que precisam 

ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficam meio esquecidos pelas bordas do 

planeta[...] caiçaras, índios, quilombolas” (KRENAK, 2019, p. 21).  

Durante os anos em que transitei pela cidade, a presença latente e solitária 

daquelas árvores me acompanhava, desafiando a falsa noção de qualidade de vida e 

respeito pela natureza tantas vezes anunciada na cidade. 

A questão não era ser espécie nativa ou exótica, ali a natureza era sempre uma 

estrangeira, porque a cidade era ruína da floresta.    

Assim, o reconhecimento do outro pela sua ausência foi uma das chaves de 

leitura para a cidade como ruína da floresta, uma vez que segundo Yázigi (2001, p. 

44):      
[...] a afirmação da personalidade do lugar, composta do arranjo de múltiplas 
identidades humanas e do mundo natural, se justifica como significativos 
referenciais para a vida cotidiana; como meio de vida e de sentimento de 
pertença que permitem resistir a diversos aspectos da globalização.  

 

Mas como pertencer a um lugar e resistir à morte indiscriminada como aspecto 

da globalização? 

Foram vivências em outros territórios que permitiram dar visibilidade a essa 

questão.  

Em 2017, na Residência Pedagógica em Berlim14, uma das ações de pesquisa 

era perceber as relações cotidianas da cultura urbana envolvendo processo de vida 

cotidiana e aprendizagens na cidade. A ideia era capturar na vivência urbana imagens 

e relatos que permitissem traduzir e reinterpretar sensações e conexões com a alma 

daquele lugar.    

Em um desses ambientes, encontrei por acaso as crianças de bronze da 

estação de trem de Friedrichstrasse, no aguardo dos “Trens da morte, trens da vida”.  

A obra de arte remetia ao Kindertransport, ação humanitária que retirou da 

Alemanha nazista cerca de dez mil crianças judias antes da guerra, salvando-as do 

 
14 Essa ação de pesquisa integra as narrativas apresentadas no capítulo três deste trabalho. 
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destino que outras encontraram naquela mesma estação, no embarque para os 

campos de concentração.  

A obra retrata os dois destinos na figura das crianças que, sozinhas e em 

direções opostas, partiram dali. Realizada pelo arquiteto e escultor Frank Meisler, ele 

mesmo uma das crianças do Kindertransport, a escultura se encontra no meio da 

calçada, lugar de passagem que não previa o tradicional silêncio contemplativo dos 

museus (ver Tomo II, p.203).  

Ainda assim aquele espaço foi convertido em um pequeno altar, pelas velas e 

flores ali depositadas. Próximo à escultura, painéis com textos e imagens fixados na 

parede da estação atuavam como instrumentos mediadores da história de crueldade 

inimaginável e seus desdobramentos envolvendo os personagens aos quais a 

escultura se remetia (ver Tomo II, p.274). 

Embora eu já conhecesse parte daquela história, encontrar as crianças que 

tinham partido para a morte e para a vida, ainda ali, sozinhas e com expressões de 

medo e tristeza, me paralisou.  

O conjunto da obra formado pela escultura de traços realistas e expressivos, 

no exato lugar em que tudo ocorrera, somado aos painéis, presentificaram aquele 

passado de tal forma que por alguns momentos me senti convidada a compor a alma 

daquele lugar. Foi quando chorei em silêncio, pois era como se as crianças 

permanecessem naquele lugar, imóveis, aguardando o futuro que lhes fora roubado.  

Ali o silêncio que rondava no barulho da cidade era de outra ordem, profundo, 

um silêncio de morte.  

Isso me traz a questão: o que desaparece, o que de fato desaparece quando 

os lugares deixam de existir? 

Em outro lugar da mesma cidade, a torre de uma igreja bombardeada, 

convertida em ruína de fogo, é uma das cicatrizes da arquitetura da guerra. Ali o tempo 

do relógio parado sinaliza o momento exato em que aquela igreja deixou de ser templo 

para ser convertida, lenta e irreversivelmente, em ponto turístico.    

Noutras marcas de uma mesma narrativa, os buracos de bala nas paredes dos 

edifícios pontuavam a cidade. Ora fantasiados com bolinhas de gude coloridas na 

fachada não restaurada, ora recobertos por pequenos quadrados de pedra recortada 

em prédios revestidos de tempo presente. 

Havia lugares notórios daquele capítulo da história da cidade em que suas 

ruínas foram varridas, mas ainda assim esses lugares exibiam placas discretas que 
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sinalizavam o passado nefasto. Em outros sítios, a morte se apresentava de forma 

mais explícita, com as ruínas macabras à mostra.   

Em Berlim o tempo como fator de mudança da paisagem operava em 

frequência e modos variados de deslocamento. Na morte que encontrei habitando a 

alma daquele lugar, o verbo deslocar não era ação, mas transfiguração.  

O passado não se fazia presente para que revivêssemos seu horror. Estava ali 

porque era parte do presente daquele lugar, e dessa forma não podia ser esquecido.  

A conjugação do deslocar acontecia para que a partir daquele passado outros 

caminhos possíveis para a vida fossem configurados.  

Mas os caminhos cotidianos dessa pesquisa trouxeram a presença da morte 

em estado mais latente. Nas estradas pelas quais viajei de carro, passei diversas 

vezes por cruzes de madeira que sinalizavam o local onde alguma pessoa havia 

perdido a vida em acidente automobilístico. Eram locais de memória e culto, 

sinalizados pelas flores artificiais e fitas coloridas que prestavam homenagem aos 

mortos. Mas no ambiente natural que se desvanecia a minha volta desde as florestas 

de Araquari, as árvores anciãs nos terrenos baldios, a morte permanecia na condição 

de invisibilidade.  

Esse trânsito de morte e vida nos caminhos da pesquisa foi lentamente 

reconfigurando minha concepção de natureza. Comecei a perceber nos ciclos de vida 

e morte de outros seres que compartilhavam o espaço urbano uma hierarquização 

desconcertante. Sem ritos de passagem, placas de memória ou o deslocar de Berlim, 

que permitiam repensar caminhos para a vida.   

 
2.3.6 Sobre a chuva 
 

Nos fins de tarde de verão, em um canto de minha adolescência, 

um riachinho se formava na frente da janela de meu quarto. Intenso e 

simpático, encostava no meio fio e se espalhava em pequenos veios até 

encontrar o outro lado da rua, onde a parede de Mata Atlântica resistia 

no terreno intocado.  

Aquela vizinhança efêmera era sempre reunida pela chuva, 

inseparável dos ventos e dos trovões. Juntos orquestravam ali uma 

paisagem sonora curiosa, na qual o barulho reverberava em silêncio 

interior. E assim desenhavam na rua percursos que rasuravam os limites 

entre a cidade e a florestinha. 

 

Aqueles encontros ruidosos mediados pela chuva eram meu programa 

de fim de tarde, quando a janela de meu quarto se convertia em tela 
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de uma sessão exclusiva de cinema. 

 

 
Algum tempo depois, naquela mesma ladeira, levei meu filho de 

cinco anos para tomar banho de chuva. Queria apresentar a ele uma 

parte da sessão de cinema da minha janela. Porque a florestinha já se 

fora. 

Eu buscava compartilhar com ele a alegria curiosa despertada em 

mim por aqueles riachinhos. Queria que ele sentisse a força da 

correnteza daqueles veios de água gelada nos seus pés, e o ar frio 

envolvendo a pele como um cobertor. Para que ele compreendesse que 

aquelas chuvas violentas não precisavam ser temidas, mas respeitadas. 

Pela grandeza delas que me permitiam visitá-las quando as rajadas de 

vento se tornavam mais amenas, depois que a trovoada ia embora.  

E assim, quando o ruído ensurdecedor da água caindo tornou aquele 

ambiente imersivo, brincamos com a chuva, dentro dela.  

 

As chuvas de verão de minha adolescência foram para mim janelas 

de encontro com a natureza que eu quis que fizessem parte da concepção 

de mundo de Enrico. 

 
No primeiro verão trabalhando no IFC, o banho de chuva dos 

estudantes no pátio da escola me levou de volta àquelas sessões de 

cinema. 

Ali a chuva se converteu em miniparque aquático para os poucos 

estudantes que faziam estágio no período de recesso escolar15. Correr 

livremente pelo espaço encharcado convertido em espelho d’água era uma 

das brincadeiras que eles performaram com a chuva. No canto do telhado 

antigo do bloco A, a calha jurou ser cachoeira e ofereceu o mergulho 

em sua queda.  

Naquela tarde observei de longe as brincadeiras daqueles 

estudantes e suspirei a natureza de nossas infâncias. 

Um deslocamento no tempo e espaço escolar deles, e no meu também, 

provocado pela visita daquela chuva. 

 

   
As aproximações sensíveis com a natureza pelo caminho de suas águas me 

ensinaram a respeitar e amar a chuva. Criaram um tipo de definição para as 

tempestades de verão que parte sempre do afeto, pois foi gravada em meu corpo na 

alegria daqueles encontros. Mesmo que morasse na terra das enchentes, que 

assolaram o vale em que eu morava durante toda a minha existência. 

Mas na ruína que habito hoje essas vivências lúdicas de aprendizagem de 

 
15 Não mais do que dez deles, pois era época de férias escolares, mas eles realizavam estágio. 
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natureza são cada vez mais fantasmagóricas.  

O silêncio imersivo da chuva que conheci se converte muitas vezes no grito de 

socorro, amplificado na violência crescente das chuvas e seus desdobramentos. O 

termo “castigo”, tantas vezes utilizado pela mídia para descrever esses eventos, como 

“as chuvas que castigam”, mascara o cenário em que a forma como vivemos na cidade 

é a verdadeira vilã da narrativa.  

As coordenadas desses trágicos eventos urbanos geralmente operam em 

função do número de deslizamentos de terra e inundações envolvendo moradias e 

ruas. E os dados são contabilizados em número das trágicas perdas humanas e não 

humanas. 

O desmatamento, primeiro dos crimes, é muitas vezes invisibilizado pelas 

ocupações irregulares e zoneamentos urbanos.  

Nesse entorno de chuvas apocalípticas, a vida como um sistema em rede é 

protagonizada pela figura da morte, ligada ao humano. 

 As árvores são computadas somente em casos específicos, quando por 

exemplo habitam as calçadas nas cidades, tornando-se mera estatística para leitura 

da violência desses eventos. 

Lembro-me das árvores habitadas pelos aquários suspensos que Fritz Müller 

estudou, e o incalculável número de perdas que levam consigo quando vem ao chão. 

Mortes de uma comunidade invisibilizada pela cidade como ruína da floresta.  

Contratos, leis e acordos desconsideram esse lugar como uma comunidade de 

vida. Os eventuais restauros florestais ocorrem muitas vezes sob outra prerrogativa, 

na desapropriação de áreas consideradas de risco, quando estas são classificadas 

como inabitáveis.  

Que tipo de habitar praticamos na cidade?  

Perpetuamos o modo de colonização no espaço na cidade, versado desde seu 

princípio, em que não há um sentido de encontro e compartilhamento para o coabitar. 

Sem lugar para o outro e a alteridade, na cidade em que a natureza é invisível “a 

chuva mata”.  

   

2.3.7 Sobre o rio 
 

Foi no céu de São Paulo que conheci o mais triste dos rios. 

Um corredor de águas cor de chumbo, atravessado por esgotos, 
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margeado pelo concreto que o emoldurava entre duas avenidas 

lotadas de carros e que à distância pareciam uma longa trilha de 

formigas. 

Lá de cima me lembrei do menino robô no filme Inteligência 

Artificial, programado para amar uma mãe, mas sem a noção 

cronológica de tempo, que era para ele sempre presente. Dessa 

forma, o confronto do ciclo da vida humana com sua natureza 

tornou a saudade provocada pela ausência da mãe eterna. Da janela 

do avião avistei, no contorno perene das águas cor de chumbo, a 

infância do rio abandonado na selva de pedra.  

Já em solo nos dirigimos ao belíssimo mercado público, 

vizinho de um rio cuja aparência despertava um certo ar de 

família. Como os galpões na margem oposta praticavam preços menos 

turísticos para as iguarias que nos levaram àquela parte da 

cidade, cruzamos a ponte. Na travessia o odor forte das águas 

veio acompanhado da sensação apertada no peito. Era o cheiro da 

morte.  

No dia seguinte, o encontro mais inusitado. A visita entre 

duas cidades, São Paulo e Nova Iorque, na exposição de Michel 

Basquiat, grafiteiro de grande renome nas Artes, realizada no 

CCBB.  

Lá o arranjo cenográfico favorecido pela arquitetura do 

prédio abriu uma fenda, pela qual tempo e espaço fluíram e se 

aproximavam, estabelecendo um diálogo estético na pulsante e 

dramática cena artística das duas cidades. O mediador desse 

encontro foi o olhar curatorial, que capturou a potência da 

geografia humana daquelas cidades.  

A experiência imersiva não se limitou às paredes daquele 

museu, prolongando-se até a localização de nosso hotel, no baixo 

Augusta. Lá revivi o encontro de Michel Basquiat com a arte na 

cidade ocorrida 30 anos antes e descrita pelo artista no filme 

exibido na mostra. 

 Nunca Nova Iorque esteve tão perto de São Paulo, como o 

próprio texto de abertura da exposição sugeria. Na experiência 

urbana inebriante de sons, arte e humanidade, queria capturar os 

ruídos, as filas imensas diante das casas noturnas, as fachadas 

tristes dos hotéis, as casas-ruína, as paredes de mansões 

convertidas em muros de estacionamento. Fotografei e filmei a 

paisagem com liberdade curiosa, mediada pela experiência do 

olhar de Michel Basquiat. 

Antes de entrar no avião na viagem de volta, lembrei-me do 

mais triste dos rios. No silêncio do voo, a lembrança de 

fragmentos do filme projetado na exposição me fez companhia.  
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Finalmente compreendi a natureza da arte urbana, como 

expressão que pulsa na alma da cidade. Lá o grafite é quase 

vestígio que redesenha a arquitetura e repotencializa 

imaginários.  

Meu desejo foi de voltar e oferecer a mão àquele rio. Dizer 

para suas águas que seguissem viagem comigo.  

Mas como o embarcaria no avião? Despacharia no porão de 

cargas ou iria carregá-lo na bagagem de mão?  

Sim, na bagagem de mão, pertinho de mim, para que assim ele 

pudesse apreciar o caminho de nuvens que nos leva ao sul. 

 
No tempo em que a floresta e seu povo, os Kaigangs, Xoklengs (BLUMENAU, 

2020), habitavam livremente a região hoje denominada de Blumenau, no Vale do Itajaí, 

o rio Itajaí-Açu foi a estrada que conduziu meus antepassados para essa terra. 

Nessa cidade erguida como um empreendimento colonizador, conheci na 

infância um rio vilão. 

Na trama cidade/enchente, o “rio grande do pássaro de pedra” (ANANDA, 2010) 

tinha seu significado invisibilizado pela cultura local. Itajaí-Açu era somente um nome 

estranho para aquele rio barrento, de margens distantes e perigosas.  

Somente quando transbordava aquele rio se tornava mais presente em nossas 

vidas. Eram nas enchentes que conhecíamos sua força, convertida em desequilíbrio 

no tempo e espaço da cidade. Dias de medo e apreensão, em que nos tornávamos 

reféns de um modo de habitar, confinados em nossos lares ou desabrigados em outros 

lugares, literalmente ilhados. Sem abastecimento de água ou energia, o mundo 

ganhava novos contornos naqueles dias de espera pela água baixar. 

Havia o perigo das doenças e da água contaminada. Voltar para casa depois 

da cheia significava um trabalho extremamente árduo, pois as ruas tinham se 

convertido em lamaçais repletos de entulho e de cheiro de enchente. Os jardins das 

casas atingidas se transformavam em tristes ruínas que expunham a fragilidade 

daqueles arranjos. A água potável virava artigo racionado e, dependendo da amplitude 

do evento, levava dias para retornar às torneiras. 

Alguns episódios desses eventos na minha infância, adolescência e vida adulta 

permanecem comigo. Como o espírito solidário que tomava conta da cidade logo 

depois que as águas baixavam.  
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Quando o tempo de espera no interior das residências e lugares não atingidos 

se transformava em um ritmo intenso de limpeza em que famílias, vizinhos e 

voluntários se reuniam em mutirões, num espírito de comunidade único. 

Naqueles dias de partilha e interação, o exercício de solidariedade nos tornava 

cidadãos de fato, a alteridade era verbo que circulava pelas ruas em nome de um 

espaço e seu bem comum: a vida cotidiana.  

Poucos dias depois daqueles eventos findarem, o lixo e entulho nas calçadas 

eram em muitos lugares as únicas evidências que restavam do mundo de água que 

tinha passado por ali. 

Mas lentamente a cidade retomava seu ritmo, e aquela sensação de 

humanidade que nos aproximara de maneira profunda retornava ao seu endereço 

invisível, no aguardo da próxima visita, na próxima enchente.  

As enchentes foram uma constante não somente porque chovesse demais, 

mas porque, relembrando Gomes (2014), essa era parte da personalidade daquele 

Vale, antes de ser chamado de europeu.  

Aquelas cidades eram tomadas pelas águas porque foram edificadas em 

lugares habitados por rios de margens móveis, desconhecidos por nossos 

antepassados de outras terras, que ali derrubaram a floresta e fizeram nascer a 

cidade, em descompasso com os habitantes originais daquele lugar.  

O rio vilão também se manifestava nos dias quentes, quando se ouvia no rádio 

ou na TV a notícia de que alguém se afogara em suas águas. 

 A tragédia dos banhistas, que se repetia ao longo dos anos, me fez imaginar 

mais de uma vez por que não se pensou em ensinar onde e como se banhar naquele 

rio. A quem caberia esse ensinamento? 

Da mesma forma, quando as ruas eram invadidas por suas águas anos após 

anos, imaginava se alguém levara em conta que algumas daquelas ruas eram 

simplesmente áreas de várzea de seu leito e, portanto, seu berço natural em tempos 

de maior incidência de chuva, que iriam voltar a “encher”.  

Nesse rio, que vez por outra representa perigo e ameaça à vida cotidiana da 

cidade, navegavam os ecos de uma narrativa colonizadora, de olhar estrangeiro para 

a natureza daquele lugar.  

Um olhar que não vê o outro, o rio, como parte de sua existência naquele lugar.   

No bairro que habito atualmente, as ruas vedaram partes do ribeirão. Em vez 

de pontes e contornos, túneis e canalizações dos quais ele, o ribeirão sem nome, 
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surge às vezes, em pequenos trechos, como minhocas, sem sentido ou direção. Ou 

em verdadeiras valas, cercado por muros e paredes, em condição de encarceramento.  

É quando esse ribeirão transborda nas chuvas de verão mais intensas que sua 

presença é reclamada. Literalmente. Nessas visitas em formato de alagamento, a 

invasão das terras que protagonizamos é por ele performada. Como se essa relação 

de incompatibilidade entre nós, os cidadãos, e ele, o rio/ribeirão, tivesse sido 

estabelecida por ele, o rio, e não por nós cidadãos.  

Acredito que talvez a reverberação mais negativa da triste associação do rio e 

ribeirões com suas cheias, tenha sido o distanciamento que a ideia de cidade criou na 

forma de compreendermos e nos relacionarmos com essa força da natureza.  

A maneira como poluímos o rio ilustra a meu ver parte dessa desconexão 

imposta por nós, pois os rios, ribeirões e córregos da cidade, quase sempre poluídos, 

nada mais são do que o reflexo de nossa presença na paisagem. 

Os rios subterrâneos compõem mais uma parte da ruína da floresta. 

O rio de Belém foi aquele que desconstruiu a noção que eu carregava comigo 

do rio como elemento subserviente da paisagem. Revelou-me na beleza de suas 

margens infinitas a condição de habitante da cidade.  

Quando visitei os canais da Baía da Babitonga, em Joinville, pensava estar 

alcançando a paisagem mais limítrofe da cidade (ver Tomo II, p. 248), mas o labirinto 

caprichosamente recortado daquelas terras contornadas pelo mar não era fim, e sim 

lugar de encontro. Nele as águas de natureza diversa se confundiam em canais que 

eram quarteirões encharcados de uma parte da cidade, cercada de paz, sem ruas ou 

calçadas. Ali o rio morava e tinha alma. 

Na busca por esse reencontro, inspirei-me na infância e adolescência de meus 

pais, envolvendo aventuras e brincadeiras que traziam o rio como protagonista. E 

assim meus dias de calor intenso do verão foram apaziguados pelas suas águas 

refrescantes, em longos banhos em que ele, o rio, ainda fazia parte da floresta.  

Essa vivência me trazia uma alegria quase infantil, reaproximando-me de uma 

porção ainda um tanto estrangeira de mim. Para compreender essa aproximação 

recorro a Ailton Krenak, que trata da natureza “como uma imensa multidão de formas, 

incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo: 70% de água e um monte de 

outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o 

homem como medida das coisas” (KRENAK, 2019, p. 69).  

Banhar-me naquele rio era travar outra forma de contato comigo mesma, numa 
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dimensão ampliada de meu corpo, materializada numa partilha na qual ele, o rio, me 

apresentou a gentileza de suas águas no contato com minha pele. E a generosidade 

de sua presença na correnteza que embalava meu corpo.  

Arrisco aqui uma aproximação com a fala de Ailton Krenak (2019, p. 69-70) 

quando diz: 
Esse contato com outra possibilidade [nós como parte de tudo] implica 
escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da 
gente como “natureza”, mas que por alguma razão ainda se confunde com 
ela.                                                                         

 
 

Parte de mim corria livre naquele leito. Aqueles banhos eram reencontros. 
 

 
A casa de minha tia avó Vera ficava em uma rua sem saída, em que 

o único habitante que tinha trânsito livre era o ribeirão Retiro. Era 

ele que estabelecia o limite entre o final da rua e o morro que seguia 

em modo floresta.  

Naquele ponto, o vizinho de Vera comprara um terreno e, para 

ligar a casa que construiu ali à rua, edificou um pontilhão.  

Era somente dali que se avistava o ribeirão, camuflado por 

plantas nativas de caules longos e folhas esvoaçantes, que 

acompanhavam gentilmente suas margens até desaparecerem juntos na 

curva logo adiante.  

Aquele foi o jardim mais mágico de minha infância, feito de águas 

que se moviam silenciosamente seguidas pela linha da mata ciliar. Um 

jardim móvel. 

 
2.3.8 Como nasce uma ruína? 

 

 A cidade que habito é um conjunto de múltiplos arranjos e deslocamentos 

performados no cotidiano de práticas e vivências que nos constituem como parte da 

natureza que habita este planeta/lugar.  

A ruína nesse sentido se faz em diferentes configurações, ora mais latente, ora 

mais singular. Como a escuridão e o cinema de rua, interatores na minha experiência 

urbana.   

Em 2017, num outro tempo e lugar de caminhadas pelos bairros berlinenses, 

fui surpreendida pela presença de pequenos cinemas, espalhados em diversos locais, 

o que me fez questionar: o que aquelas portinhas tímidas queriam me dizer?  

Seus letreiros singelos habitavam outro tempo, outra cidade, quando ir ao 

cinema implicava submergir na sala escura para depois emergir no céu aberto da 
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cidade e ser acolhida pelo escuro da rua. O caminhar até o carro ou ponto de ônibus 

que compunha esse deslocamento implicava deixar a cidade sorver a imersão do 

espaço/tempo da sala escura, que lentamente se esvaía do corpo. O cinema de rua é 

um dos exemplos de vivência urbana que se entrelaçava ao mundo de luz e escuridão 

da cidade, produzindo e reproduzindo um diálogo de sensações com o espaço/tempo 

daquele lugar.  

Reencontrar a presença discreta do cinema de rua nas caminhadas da 

pesquisa foi quase melancólico, pois me dei conta de que o laço de afeto que nutria 

por aquela lembrança fazia parte da alma do lugar que eu conhecia como cidade.  

Esse tipo de vivência e sua memória se fazem praticamente ausentes no 

imaginário de meus filhos, pela simples inexistência dos cinemas de rua na realidade 

cotidiana da cidade que eles conhecem como mundo.  

A escuridão também produziu visibilidades nas noites em que as ruas 

silenciosas se transformavam em rios na cidade das enchentes, quando o cotidiano 

da cidade ilhada e sem energia elétrica ficava em suspenso. E o tempo ganhava outro 

ritmo. Depois do anoitecer cada som era amplificado pela escuridão que nos envolvia. 

Lembro da sensação de união com a família proporcionada pelas longas conversas à 

luz de velas. Do sentimento de insegurança despertado pelo grito de um animal 

ecoado no pequeno vale que se formava na vizinhança. E do ruído do movimento das 

águas produzido pelas canoas que transitavam nas ruas naquelas noites. A escuridão 

e o silêncio como parte daquele triste evento da natureza produziram vivências no 

meu lar que despertaram novas paisagens e aprendizagens com e a partir do espaço.  

Talvez hiatos como as enchentes sejam lembretes enviados por nós mesmos 

para nossa vida cotidiana a fim de que nos lembremos de quem somos e de onde 

estamos. Estrangeiros em nossa própria casa.  

Muito embora tivéssemos sido recebidos pelos indígenas como mais um na 

diferença segundo Ailton Krenak (2018), percebo que a diversidade que encontramos 

não foi incorporada a nossa forma de viver. 

 Escolhemos alguns aspectos, como palavras que nomearam coisas e lugares 

que desconhecíamos. Ignoramos ou refutamos outros, como a cultura da natureza 

praticada por esses povos e sua própria existência aqui. Moro na cidade ficcionada 

por cenários de outras terras, que reproduzem conforto, progresso e prosperidade 

segundo seus modelos estrangeiros. 
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A noção de pertencimento nessa cidade tem o mercado como identidade e a 

propriedade como personalidade. E assim criamos mapas para nossas formas e 

lugares de habitar, nos tornando reféns de nós mesmos.  

Na leitura das falas de Ailton Krenak fui informada sobre o contato com a 

natureza, seus ciclos e embates que lhe deram a compreensão de mundo que me 

faltava.    

As enchentes nos assolam aqui porque na arrogância de nossa existência a 

natureza permanece muda para nós. Porque não aprendemos a compartilhar esse 

espaço e ouvir seus sinais como a fala do outro que nos recebeu na sua casa antes 

de nós a tornarmos cidade.   

Nesse lugar vou me redescobrindo, a partir de meu olhar. Procuro por outras 

formas de habitar esse espaço. Só assim poderei deixar de ser mera habitante de uma 

ruína e fazer as pazes com meu passado de colonização.   

Mesmo diante do desaparecimento da natureza e suas práticas, e de vivências 

culturais, percebo que existem frestas na vida cotidiana da cidade que desvelam 

outros cenários e modos de existir para além da ruína.  

E, nesse processo ininterrupto de construção e demolição de visibilidades e 

seus regimes, a ruína ainda pode virar semente. Essa é minha caminhada. Pois, 

antes que a ruína existisse, esse lugar não era floresta. Já era um jardim.                                           

 
 
2.4 SOBRE O JARDIM  

 
Muito antes de a pesquisa ocupar esse lugar na cidade que habito e que me 

habita, sempre houve um espaço em que minhas lembranças eram mais ternas e 

minha imaginação corria mais solta. Era no jardim, independentemente de onde se 

localizasse ou a quem pertencesse. Porque ali o exercício de liberdade acontecia por 

caminhos diversos, desde entrar e participar dele, ou somente visualizá-lo à distância 

através da cerca. De perto ou de longe, ou mesmo nas contas do Instagram ou pastas 

do Pinterest o jardim me acolheu.  

Nos meus deslocamentos cotidianos pelos caminhos da cidade, os jardins 

tecem uma sutil aproximação com a ideia do Jardim de caminhos que se bifurcam, de 

Jorge Luis Borges (1986, p. 80): 
[...] é uma imagem incompleta, mas não falsa, do universo tal como o 
concebia Ts’i Pen. Diferentemente de Newton e de Schopenhauer, seu 



94 

 

 

antepassado [Ts’i Pen] não acreditava num tempo uniforme, absoluto. 
Acreditava em infinitas séries de tempos, numa rede crescente e vertiginosa 
de tempos divergentes, convergentes e paralelos. Essa trama de tempos que 
se aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram, 
abrange todas as possibilidades. 

 
Na ficção desse autor, o jardim era uma parábola cujo tema era o tempo, que 

na trilha desta pesquisa foi conjugado em diferentes paisagens. 

O jardim é lugar, e lugar para Yázigi é elemento que intermedeia uma 

consciência de mundo, como essa “arrumação que produz o singular” e só pode ser 

compreendido ou trabalhado levando-se em consideração a extensão de seus 

sistemas (2001, p. 38). 

E a cidade como sistema era um labirinto de singularidades.  

 
Naquela borda da cidade, em Berlim, um dos cartazes na 

entrada da ocupação punk pedia para que fotos não fossem feitas. 

Outro dizia algo como: abaixo aos yuppies, estamos bem com nossos 

ratos16.  

Estar diante daqueles portões equivalia a ir ao cinema e não 

conseguir ingresso na sessão lotada. Ao longo de nove anos, estive 

naquele lugar em três ocasiões. Mas foi somente na última incursão em 

2017, num impulso transgressor de pesquisa, que fotografei aqueles 

portões.  

Mais de 20 anos depois da queda do muro, a ocupação persistia 

próxima ao lugar em que este dividira a cidade. A atitude que ocupou 

aquele espaço e o tornou transgressor versava um tempo divergente, 

distante da especulação imobiliária e do turismo.    

A presença punk desterritorializava a noção de público e privado 

na divisão anárquica da terra. A invisibilidade que encontrei naqueles 

portões era relativa, na verdade uma condição de reconhecimento de uma 

forma de resistência à noção de urbano que eu conhecia.  

Porque ali o lugar da moradia era uma escolha, enquanto nas 

comunidades que se espalham de forma irregular nas cidades mais 

próximas, o lugar invadido é muitas vezes a ausência de alternativa. 

A permanência daquele lugar em Berlim atenta para a alteridade como 

elemento de um sistema político na forma de habitar e compartilhar o 

espaço. 

O punk que não queria ser fotografado/visibilizado na era da 

hiperexposição pela rede social resiste como gesto de visibilidade. E 

confronta os regimes visuais de nossa cidade, operados na forma de 

ocupar os espaços e o tempo, sejam estes reais ou virtuais.  

Em outra margem, à espera do horário do trem na livraria do museu 

de arte, reencontrei Gordon Matta-Clark. Personagem caro na construção 

de meu olhar, foi o artista/arquiteto que desconstruiu minha concepção 

 
16 Livre tradução da autora.  
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escultórica de espaço em 2010, numa visita que fiz à mostra17 de seu 

trabalho.   

O olhar curatorial daquela mostra trouxe o registro das 

intervenções realizadas em “ruínas urbanas (ou suburbanas... sem 

atributos nem valor estético. Daí a importância de seu gesto alegórico 

efetuado em lugares destinados, por sua função e história, à 

desaparição” (CUEVAS; RANGEL, 2010). 

Ao desfazer a estrutura arquitetônica daqueles espaços, promoveu 

um gesto que “desmantela as noções do que se considera e se valida 

como histórico e a ideia de monumento” para “mostrar as camadas 

invisíveis de formação histórica a partir de espaços anônimos, 

fantasmáticos e sem memória” (CUEVAS; RANGEL, 2010). 

Gordon Matta-Clark habitou uma cidade que se destruía sob o 

pretexto de se reconstruir. O arquiteto/artista/ativista levou para 

prédios e casas que se encontravam na zona limítrofe entre o vazio e 

a existência, uma abertura, o tempo materializado em cortes 

improváveis. Promoveu o que antes pertencia somente ao tempo, um outro 

encontro entre o vazio e o espaço.    

O vazio de Matta Clark escavou como minhoca no espaço-tempo 

dos lugares e apresenta certa aproximação com a ocupação punk. 

Ambos eram aberturas que traziam no vazio e ausência sua 

essência, como um hiato no corpo da cidade, como define o 

Dicionário Houaiss, “uma interrupção de continuidade em um 

corpo” (HOUAISS, 2001, p. 1526). 

 
Nos terrenos de casas antigas das cidades da região onde vivo, existe um tipo 

delicado de jardim, que carinhosamente chamei de jardim da Oma. Esse formato de 

jardim despertou como cena de cartão-postal (ver Tomo II, p.216) ainda no pré-projeto 

da pesquisa.   

Trata-se de um jardim híbrido que contrasta drasticamente com a estética 

paisagística contemporânea, habitado por um certo caos de cores e formas, flores, 

ervas, vegetais e frutas que ali se misturam, criando arranjos únicos. Percebi que 

estes ocorriam tanto na área urbana quanto na rural da cidade. Nas paisagens em 

movimento, eram uma espécie de cartão de visitas das residências que abraçavam.  

Esses conjuntos ecléticos de vida vegetal performavam criação, desabrochar e 

morte em harmonia com seus autores jardineiros. Assim que partiam deste mundo o 

jardim fenecia junto com eles. Não necessariamente porque não houvesse alguém 

 
17 Intitulada “Gordon Matta-Clark: desfazer o espaço” sob a curadoria de Tatiana Cuevas e Gabriela Rangel 
no MAM de São Paulo. 
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que assumisse a poda das plantas ou sua rega, mas porque aqueles jardins eram 

pequenas obras de arte efêmeras. 

No decorrer dos caminhos da pesquisa percebi algumas estratégias de 

sobrevivência sendo adotadas nesses jardins. Pequenas mudanças que iam 

transformando lentamente aqueles espaços, como a substituição da forração, 

geralmente de grama, pela cobertura de pedra brita. Era provavelmente o tempo 

urbano ditando a estética desses jardins, que sem grama para cortar, ou ervas 

daninhas para limpar, tornava sua manutenção mais fácil.  

Como as gerações que cultivavam os jardins da Oma se tornavam menos 

visíveis em seus espaços de representação, sem que aparentemente o peculiar estilo 

fosse passado para a próxima geração, esse tipo de jardim me parecia quase uma 

espécie em vias de extinção.  

Somam-se a esse fato as reconfigurações da cidade: as mudanças nos hábitos 

de caminhar e habitar, as jornadas de trabalho e lazer, a violência urbana. 

Assim, os jardins que conhecia desse a infância iam lentamente 

desaparecendo. Surgiam as placas de Vende-se, e na sequência o vazio do terreno, 

invariavelmente varrido, às vezes literalmente da noite para o dia, para evitar 

embargos da prefeitura nos casos de construções tombadas pelo patrimônio histórico.  

Ainda que aquelas casas representassem um eco da cidade como ruína da 

floresta, o jardim representava uma conexão com o mundo natural. 

A cidade apagada e soterrada como ruína de si mesma se redesenhava no 

vazio daqueles terrenos, no entanto, no vazio em que jazem aqueles jardins, não há 

o respiro de Matta Clark ou o hiato dos punks.  

Em seu lugar, invariavelmente surgem prédios, que sobem como formigas 

recortando e limitando o céu. Na entrada de muitos desses prédios residenciais, 

pequenos jardins são organizados como vitrines. Produzidos em série, por empresas 

de jardinagem, atendem à demanda estética do mercado. Ali cor e forma obedecem 

a padrões.  

Ao longo da cidade esses jardins de feições muito parecidas se repetem com 

uma frequência assustadora, causando a impressão de que foram criados por um 

único jardineiro. Mas, ao contrário dos jardins da Oma, a relação com seus criadores 

ali é comercial e mercadológica. E assim aqueles pequenos recortes de paisagismo 

se convertem em jardins sem alma.  
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No contraponto desse cenário, reconheço nos jardins da Oma as mesmas 

sensações que percebi no vazio criado por Matta-Clark e no respiro da ocupações 

punk, que abriam fendas no espaço/tempo dos lugares aos quais se remetiam.  

Durante os anos de trânsito pelos espaços da cidade, de pés descalços, os 

jardins foram meu recanto. Eram a pausa para o olhar cansado da morte e violência 

que testemunhava no ataque à natureza ao meu redor. Eram a possibilidade da busca 

de uma pedagogia do deslocamento.  

Apresento a seguir oito momentos dessa caminhada que envolvem a ideia do 

jardim da Oma em uma perspectiva de deslocamento, pois sua ocorrência não se 

restringiu a um formato fechado, podendo ser composta de fragmentos, traços que 

dialogam com a retórica: o que os jardins representam como potência no tempo da 

cidade? 
 

2.4.1 O jardim de Ivo 
 

Embora um muro de tijolos delimite o espaço da casa de Ivo e a rua, seu jardim 

não tem bordas. As cotias que moram em frente à casa é que me revelaram esse 

segredo.  

O endereço desses roedores naquela rua é a estreita faixa de mata que 

lentamente reocupa o espaço em frente à casa de Ivo. No morro em que essa rua foi 

desenhada ocorreram deslizamentos de terra ao longo dos anos, fruto do 

desmatamento e enchentes que condenaram a casa na qual agora aquela mata volta 

a ser o que era antes da cidade. 

O jardim que Ivo criou circula toda sua casa, em níveis e caminhos que tornam 

aquele espaço um pequeno roteiro sobre o olhar daquele engenheiro mecânico. 

Método e organização marcam a autoria daquele espaço.  

Como na escolha, localização e manutenção de plantas. Como nos tipos de 

grama, de diferentes tons e textura, na verdade experimentações de forrações com 

menor incidência de ervas daninhas. Na casinha da árvore o projeto sofreu tantas 

reelaborações que deixou de ser na árvore e se mudou para o lado do tronco do 

limoeiro.  

Mas a lógica de espaço e tempo de Ivo encontrou ali respiros que nos convidam 

a imaginar a essência dos vazios de Matta Clark e da ocupação punk de Berlim.  

Como nos caminhos pavimentados por delicadas lajotas por ele projetadas, de 
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concreto e pedrinhas de rio, colocadas uma a uma no bastidor antes de secar. Sentia 

o gesto dessa montagem cada vez que caminhava por elas, na delicada textura das 

pedras arredondadas que massageavam e faziam cócegas nos meus pés descalços. 

E diante das exuberantes bromélias gigantes que invadiram o corredor das 

ixoras na entrada da cozinha, subvertendo a curadoria do espaço, o que gerou um 

delicioso conjunto botânico de estranhamento.  

As mais novas amigas de Ivo naquele espaço, as cotias, eram fruto desse 

respiro, na relação diária que envolvia o ritual de alimentação desses animais, quando 

ele preparava porções de repolho e batata-doce e as deixava na beirada do terreno 

do outro lado da rua. Recentemente elas, as cotias, começaram a retribuir a visita, 

fazendo caminhadas pelo gramado de Ivo e lanchando as flores do canteiro de Vera, 

sua esposa.  

Esses pequenos gestos de acolhimento traziam de volta o menino Ivo, sensível 

e curioso, em atitudes singelas que abrigavam pequenos exercícios de liberdade que 

desmanchavam as bordas daquele jardim. Gestos como aquele em que Lily colheu 

flores ao som do canto dos grilos no terreno baldio da cidade.   

O jardim de Ivo, meu pai, teve início na minha adolescência. Acredito que ele 

tenha escolhido aquele lugar como forma de conversar com o mundo. Para isso usou 

como linguagem seu amor pela natureza, marcado pela delicadeza, atenção e 

respeito com os quais me ensina, nos gestos cotidianos de aprendizagem, a abraçá-

la em seus detalhes. 

 

2.4.2 O jardim de Ema  
 

Naquele domingo de pesquisa, fotografar os canteiros do jardim da simpática 

casa de madeira perto da casa do namorado de minha filha era meu objetivo. Logo 

que comecei, a artista daquela obra se dirigiu até mim. 

Apresentei-me e contei sobre a pesquisa, perguntando se autorizava as fotos. 

Ela se apresentou, seu nome era Ema. E logo me convidou a conhecer seu jardim.  

O espaço da frente da casa continuava na lateral e nos fundos do terreno, em 

que produzia mudas de diversas espécies, quase aleatoriamente. Ali se encontrava 

também uma estufa de orquídeas, cantinho do afeto de Ema.  

Havia flores das mais variadas formas e origens em toda a extensão do espaço, 

um verdadeiro lugar de encontro. Bem no fundo da casa, ela me disse que em breve 
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mudaria o conteúdo do canteiro grande, tornando-o um espaço só de plantas 

comestíveis. Naquele jardim tudo era movimento, uma convenção de vida.  

Depois da visita guiada fui convidada a me sentar na varanda com ela. Lá Ema 

me contou sobre a importância daquele jardim para ela, do quanto gostava de sentar-

se ali e observar a vida que desfilava pela rua. Disse-me que cuidava também do 

canteiro principal do jardim da vizinha. E me levou até lá para apresentar a população 

adjacente. 

 Imediatamente percebi na curadoria daquele espaço sua assinatura. Embora 

as rosas fossem as protagonistas, quem capturou minha atenção foi o alface tímido 

que crescia entre as gérberas. Ela me explicou que aquele tipo de arranjo paisagístico 

era herança cultural de seus antepassados alemães. Ema praticava o jardim da Oma. 

De volta à varanda mirante, ela me confessou seu descaso com o novo formato 

de vida social que a tecnologia ofertava. Depois de muitos outros assuntos, nos 

despedimos com um abraço sincero de agradecimento pela oportunidade do encontro. 

Como se todo aquele presente de vida cotidiana não bastasse, ela me ofertou várias 

mudas e me convidou a retornar, para me presentear com uma de suas rosas quando 

estivesse em flor. 

A conversa na varanda permaneceu em meus pensamentos. A partir dali Ema 

observava, como de um mirante, o tempo na cidade. Mas o conjunto de cadeiras da 

varanda sinalizava que para estar completo um jardim precisa do outro. Ema dá 

sentido à ideia de jardim como lugar no qual recriamos mundos.  

O hábito de sentar-se na varanda de frente para o jardim era algo que eu já 

trazia da casa dos meus pais, o que me lembra Wulf (2012, p. 192), pois “o que é 

experimentado como alteridade sempre depende de nós e é relacional por essa 

razão”. A conversa de varanda naquele jardim foi um encontro de diversidade, cultura 

e vida cotidiana. As trocas que ocorreram ali, envolvendo os conhecimentos e as 

práticas de jardinagem de Ema, mediavam suas percepções e relações com o outro.  

Na breve visita daquela tarde fiz parte daquele exercício em que “processos de 

trocas recíprocas permitem desenvolver relacionamentos entre pessoas e suas 

alteridades e ampliar os horizontes de suas vidas e experiências nesse processo” 

(WULF, 2012, p. 193).  O gesto do abraço resumiu a gratidão pelo breve encontro que 

acontecera quando experimentamos um pedacinho do olhar, uma com a outra.   

No dia seguinte, enquanto andava pelas ruas desertas do bairro América, me 

peguei pensando naquela varanda. Benjamin veio então ao meu encontro com suas 
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feições transculturais, relembrando-me sobre o que elas, as varandas, reuniam na 

cidade que ele habitou: 
                         Varandas 2 
   [...] 

As varandas mudaram menos desde a minha infância do que as outras 
divisões. Mas não é só por isso que as sinto mais próximas. É antes pelo 
consolo que a sua inabitabilidade traz a quem, por assim dizer, já não 
consegue viver em lugar nenhum. Nelas a habitação do berlinense encontra 
a sua fronteira. Berlim – o próprio deus da cidade – começa aí. Está aí de 
forma tão presente que nada que seja transitório se pode afirmar a seu lado. 
Sob a sua proteção, o lugar e o tempo encontram-se a si mesmos, e um ao 
outro. Ambos se deitam aí a seus pés. Mas a criança que um dia se aliou a 
eles instala-se, confundindo-se com o seu grupo, na sua varanda como num 
mausoléu que havia muito tempo lhe estava destinado. (BENJAMIN, 2013, p. 
72) 

 
Eu estava no caminho certo, o tempo naquela varanda era de fato um tempo 

convergente. Mas, ao contrário da cidade de Benjamin, havia muitos prédios a minha 

volta, e aquela lembrança, somada ao relato do autor, me revelou a impossibilidade 

desse encontro no formato de habitação que predomina na cidade: os edifícios 

residenciais. 

Nos caminhos da pesquisa as varandas foram sendo apresentadas como 

fósseis, um estilo de vida em extinção. Uma nova ruína para a cidade.  

Da varanda do jardim de Ema, pela proximidade e uso que permitiu nosso 

encontro, a rua assistia à vida desfilar, e tinha os contornos entre o público e o privado 

rasurados.  

Da varanda de meu apartamento a vista guardava outra perspectiva. As 

conversas ao cair da noite no décimo andar não traziam os sons delicados da rua 

próxima. Àquela altura transformava tudo em ruídos a distância. A solidão da 

verticalização do espaço a que eu me submetera tornara meu corpo refém de outro 

vazio, composto de ausência. 

A segurança propagada pelos condomínios de prédios residenciais, como 

condição primária para a vida urbana, encontrava no muro singelo do terreno de Ema 

uma provocação.  

Quando conversamos naquela tarde senti vergonha de falar sobre meu medo 

de habitar uma casa na cidade. No exercício de alteridade visualizei outra forma de 

habitar a cidade. Porque o jardim de Ema se abria para o mundo, o que permitia que 

ela exercitasse outros regimes de visibilidade e vivesse em um tempo divergente do 

meu.   
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2.4.3 O jardim de Romi  
 

A casa com mais de cem anos era cercada por um jardim de beleza 

melancólica, com muitos canteiros inabitados e árvores imensas. Eu já passara 

diversas vezes por aquele portão, mas naquele dia parei para fotografar.  

Enquanto checava na câmera do celular o resultado das imagens, visualizei ao 

fundo de uma delas uma senhora que simultaneamente se deslocava em minha 

direção. Era Romi, a guardiã daquela propriedade cercada de prédios no centro da 

cidade. Perguntei se poderia utilizar as fotos, explicando sobre a pesquisa e os jardins 

que eu investigava. E o que seria somente um registro logo tornou-se uma conversa 

amistosa de portão.   

Romi me explicou sobre a difícil manutenção do jardim, numa atitude humilde 

de quase desculpa pela não atualização estética do espaço, mas os pequenos 

detalhes arquitetônicos originais sinalizam sua maior riqueza, seu passado.  

As árvores do jardim de Romi eram de uma majestade que me remeteu a 

Belém. Tudo naquele terreno era belo e sutil. O tempo que atravessa a cidade parecia 

ocorrer ali de forma mais lenta. 

Era um jardim de muitas sombras em movimento, o que causava a sensação 

de ser habitado por fantasmas. Provavelmente das árvores e outros seres que ali 

viveram antes de aquele terreno se tornar casa e jardim. Quando tudo ao seu redor 

era floresta. Tentei imaginar como era o ar naqueles tempos, com quem dividiam a 

sombra que agora gentilmente refrescava nossos corpos no calor daquela calçada.  

Enquanto ainda estava lá, muitas ideias sobre a utilização comunitária daquele 

espaço começaram a se manifestar em minha mente. Era como se aquelas árvores 

sussurrassem em meu ouvido: queremos compartilhar nossa sombra. 

A personalidade daquele lugar me levou a outro tempo, quando a cidade e 

aquele jardim eram ainda muito jovens. Assim me dei conta de que aquele jardim era 

de certa forma parte da transição, um personagem do tempo em que a floresta virou 

ruína na cidade.    

Então o cachorro que acompanhava Romi começou a reclamar a falta de 

atenção dela a ele. Ela se despediu me convidando a voltar para outros registros 

imagéticos.   

Nenhuma imagem que eu produzisse poderia reunir a troca que houvera ali, 

como no jardim de Ema, no dia anterior. A abertura desconcertante com a qual 
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aquelas duas senhoras me receberam confirmou algo que pressentira desde o início 

da pesquisa, quando comecei a fotografar aqueles espaços. As fotos dos jardins 

reuniam a mesma incompletude das fotos das árvores da Floresta Amazônica em 

Belém. A beleza ali era resguardada em outra dimensão estética. 

O encontro com Ema e Romi me ensinou que jardins não cabem em imagens, 

porque são de outra ordem. O tempo naqueles lugares de alma generosa me ensinou 

sobre a beleza fugaz que reside no encontro com o outro.  Lembrei-me novamente do 

indígena da floresta de Belém.  

 

 2.4.4 O jardim do professor invisível  
 

A escola em que estudei na infância e adolescência foi a mesma na qual vim a 

lecionar entre 2007 e 2016. Durante todo esse tempo convivi com a doce presença do 

Sr. Luiz, zelador e guardião daquele lugar, que trabalhava lá havia mais de sessenta 

anos. 

Hoje, com mais de 90 anos, Seu Luiz é patrimônio afetivo da escola. Discreto, 

atencioso, respeitado por todos. E de uma humildade desconcertante.   

Com o passar dos anos, sua generosidade e beleza foram se espalhando por 

outros espaços. Até que, ao lado da cantina, em um cantinho escondido nos fundos 

da escola, o depósito de materiais recicláveis que coordenava foi sendo discretamente 

invisibilizado pelo jardim que ele começou a cultivar lá.  

Inicialmente habitado por roseiras, logo o cantinho expandiu seus contornos. 

Vieram as árvores frutíferas, as ervas e plantas dos mais variados tipos que iam 

ocupando lenta e discretamente os mínimos espaços livres. Quando surgiu um banco 

de jardim, a sombra da árvore ganhou outro sentido, e a borda do quiosque virou curva 

para aquele jardim, de onde se avistava ao longe a jovem pitangueira que usava 

brincos de bolas de enfeite de Natal. 

Ao caminhar por aquele pequeno labirinto de corredores estreitos e quase 

invisíveis do lado de fora, eu me sentia como se estivesse em uma floresta. Porque 

Luiz regava suas plantas com amor. Um ecologista que me ensinou que o jardim é do 

tamanho do olhar de quem o cultiva.  

Descobri que poucas pessoas além de mim visitavam aquele espaço.  Em vez 

disso o jardim ia até elas, em forma de delicados buquês de rosas em vidros de 

conserva que Seu Luiz deixava discretamente sobre as mesas de colegas.  
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Um jardim sem nome, que existia num tempo paralelo, criado pelo professor 

invisível daquela escola, em pleno exercício de deslocamento. 

 

2.4.5 Os jardins da outra margem da cidade 
 
2.4.5.1 Tempelhofer Feld 

 
Na caminhada pela vizinhança berlinense do bairro de Neükeln, lembrei da foto 

de Karim Aïnouz no aeroporto de Tempelhofer Feld, localizado naquele mesmo bairro, 

que eu vira anos antes em uma revista. Eu já lera sobre aquele lugar como exemplo 

do conceito de Protótipo Urbano proposto pelo arquiteto alemão Raoul Bunschoten 

(MOSTFAVI et al., p. 618). Visitar o antigo aeroporto convertido em parque fazia parte 

da agenda da pesquisa em Berlim, mas naquele dia a pauta era a captura de material 

para as aulas da Residência Pedagógica para meus estudantes de Ensino Médio18. 

Desse modo, em aparente movimento de espera pelo horário de encontrar o artista a 

ser entrevistado em sua galeria naquele bairro, segui imaginando onde se encaixaria 

naquele emaranhado de prédios baixos uma pista de aeroporto.   

 A loja de conveniência de clima lúgubre me fez parar para mais um café, a fim 

de sorver a identidade visual ali presente da cidade que tanto me instigava. 

Na saída avistei uma rua sem saída. Parecia terminar em um espaço aberto 

que se abria para o céu, indicando um aparente declive no relevo a sua frente. Do 

ângulo em que me encontrava não conseguia visualizar o lugar. Segui ao encontro 

daquela espécie de linha do horizonte.  

Quando encontrei a linha imaginária fiquei sem fôlego. A cidade se abriu num 

campo plano e vasto. A pista de asfalto deitava sobre o vazio do terreno. Ao longe, 

pessoas-formiga em movimento. Uma excursão de bicicletas parou perto de mim e a 

guia iniciou a apresentação: estava em Tempelhofer Feld. 

A mudança brusca da paisagem urbana verticalizada, somada à noção de 

liberdade projetada pela vista parcialmente superior do espaço, provocou a sensação 

de um ar mais rarefeito. 

Logo na entrada, a placa resumia em versão gráfico-verbal aquele espaço, cuja 

livre tradução do texto segue abaixo: 
 

 
18 A proposta de Residência Pedagógica, desenvolvida na escola em que lecionei durante a tese, é 
trabalhada no capítulo seguinte deste trabalho. 
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 Caro visitante! 
Tempelhofer Feld é uma história em movimento. Foi base militar, parque de recreação local, 

aeroporto, campo de concentração e trabalhos forçados. Hoje o antigo aeroporto Tempelhofer é um 
campo de experimentação, com renovada harmonia e natureza preciosas, projetos pioneiros, usos 
criativos e uma vasta gama de esportes e atividade de lazer - no coração da cidade. O local histórico 
se tornou um lugar vibrante caracterizado pela variedade cultural, inovação e harmonia entre a natureza 
e as pessoas. 

O objetivo do planejamento compartilhado é manter isso e continuar a se desenvolver de 
maneira consciente e sustentável. A lei de preservação do Tempelhofer Feld, efetivada após um 
referendo em maio de 2014, busca a preparação participativa de um plano de desenvolvimento e 
manutenção do espaço. O povo de Berlim foi questionado para dar voz às suas ideias e necessidades 
para ajudar a desenhar e formalizar o projeto. Este projeto será tão mais bem-sucedido quanto maior 
for o número de pessoas participando – isso inclui você e suas ideias. 

Informações sobre o processo de planejamento: http://www.tempelhofer-feld.berlin.de. 
 

 Em outra placa estavam as atividades agendadas para o espaço e o convite 

para a Caminhada Intercultural com Refugiados. Lembrei de Careri (2013, p. 132) 

quando diz que “um dos principais problemas da arte do caminhar é transmitir sua 

experiência em forma estética”.  

A possibilidade de imersão na cidade se expandiu quando me deparei com 

Allmende-Kontor, o jardim comunitário e comestível que habitava Tempelhofer Feld.  

A pequena colônia de engradados que contava com treze membros em seu início, em 

2011 (LAMBERCK et al., 2016, p. 82), abrigava em 2017 mais de seiscentos ativistas 

que trabalhavam em pequenos espaços individuais.  

Enquanto me deslocava pelos cantos singelos e pitorescos do jardim labiríntico, 

crescia a percepção de que cada espaço era uma pequena ilha que formava um 

arquipélago de jardins.  

À medida que caminhava, os espaços iam sendo revelados, e a sensação de 

invasão por estar no jardim de seiscentas outras pessoas se dissolvia lentamente, 

junto com a noção preconcebida de público e privado.  

Naqueles jardins quase secretos, os bancos e pergolados serviam de abrigo e 

descanso para qualquer pessoa que precisasse de um lugar para se sentar. Não havia 

portões ou muros. As frutas e ervas podiam ser colhidas pelos visitantes. Encontrei 

num pé de amoras um bilhete que dizia: “por favor não coma as amoras antes de elas 

se tornarem pretas e deliciosas!”19  

As pessoas ali presentes conversavam nos nichos em tom de segredo. Um 

skatista descansava enquanto tomava um refresco e olhava o celular. Em outro 

 
19 Livre tradução. 

http://www.tempelhofer-feld.berlin.de/
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espaço, um casal jogava cartas. Logo adiante outro casal namorava. Em mesas 

singelas sob um caramanchão, um pequeno grupo fazia uma refeição. Avistei pessoas 

lendo e outras sentadas no silêncio das pequenas ilhas. Pensei que estavam sós, 

como eu, mas me dei conta que ali ninguém estava só. 

Levei quase uma hora para encontrar alguém que fosse responsável por uma 

daquelas pequenas joias. Todos que avistara simplesmente visitavam e desfrutavam 

do convívio com a natureza e o silêncio.  

Senti-me como Alice quando encontrou seu país de sonhos, encantada. Filmei 

e fotografei meus movimentos. Gravei em áudio minhas impressões, mas nada 

parecia dar conta do que ali se processava. Cantinhos secretos e convidativos não 

paravam de surgir. Nos corredores estreitos, as plantas se comunicavam comigo, me 

perguntando: “a quem pertence mesmo o espaço, qualquer espaço da natureza?”.  

A noção de posse e pertencimento se desmanchava diante de meus olhos e, 

em movimento paradoxal, contrário à ideia de quão imóvel eu era na cidade que 

habitava. E então compreendi os dizeres da placa na entrada, que propunham um 

jardim que não era de festa, mas de encontro.  

Em Temperhofner Feld, lugar descolado de sua função e origem, o jardim 

encontrou em Allmende-Kontor uma forma do deslocamento, um instrumento 

transgressor da vivência comunitária no espaço urbano. Meu desejo era abraçar 

aquele lugar. Ali, intangível, rondava o convite para uma forma deslocada de habitar, 

na qual o outro se encontrava em primeiro plano. 

Quando visitei IGABerlim, a exposição internacional de jardins que me levara 

àquela cidade buscava um significado para o jardim na paisagem urbana, mas me 

desencontrei nas suas dimensões museológicas.  

Lá Roy, paisagista que criara um pequeno jardim urbano, me falara dos 

personagens que habitam o jardim: aquele que o realiza e aquele que o aprecia. Em 

Allmende-Kontor esses papéis foram transmutados e, como apreciadora, me percebi 

realizadora de outro jardim, pelo simples fato de estar ali. Era o jardim em que o outro 

habitava.  

 

2.4.5.2 Prinzessennengärten 

 

Em 2009, num terreno baldio do bairro de Kreuzberg, em Berlim, nasceu o 

jardim nômade Prinzessinnengärten, ou Jardim da Princesa. Fundado por Robert 
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Shaw20 e Marco Clausen, o espaço alugado trazia caixas de plástico e sacos de arroz 

como cama para as suas plantas e mudas, o que viabilizava seu transporte caso 

houvesse a necessidade de mudança e definia sua natureza. 

Nesse jardim no qual quase tudo era móvel e comestível, plantavam-se e 

colhiam-se centenas de espécies de alimentos, sob os cuidados de voluntários 

dedicados e fortemente comprometidos com a questão ecológica. Excursões 

semanais gratuitas mediavam a experiência do visitante para fruir o espaço. A prática 

de plantio e colheita era ofertada ao público como atividade paga, como estratégia de 

manutenção financeira do espaço.  

O corpo de trabalho do jardim em 2017 era essencialmente formado por 

voluntários e ou estagiários.  

Heinz era o cuidador das abelhas, que residiam em colmeias de formas e 

design curiosos no pequeno bosque do jardim. Muitas delas pertenciam a moradores 

da cidade, que encontraram ali condição de abrigo. Heinz ainda realizava tours e 

workshops envolvendo a criação de abelhas. Sua proposta de educação ambiental 

era considerada por alguns dos colaboradores do espaço como o projeto de maior 

abrangência educativa do jardim. Lembrei de Joseph Beuys, artista alemão que 

utilizava o mel das abelhas como um dos materiais de suas performances para 

remeter à sociedade organizada desses seres.  

Michaela cuidava do berçário das sementes. Foram as longas conversas sobre 

nossas culturas, vida e arte na cidade que gestaram minha aproximação com o jardim.  

Mathias, peça-chave na logística do espaço, tinha ali um viveiro comercial de 

mudas e plantas de sementes crioulas, transgressoras como sua alma de jardineiro 

urbano. A contrapartida de sua presença comercial ali era seu trabalho de curador do 

espaço. 

Hans era o engenheiro mecânico que mantinha em um dos contêineres uma 

oficina de conserto voluntário e criação de bicicletas. Ele emprestava suas 

ferramentas para os visitantes do espaço que tivessem prática, estendendo o raio de 

ação da oficina que não cobrava por seus serviços.   

Hanna, a única colaboradora que tinha ali uma relação formal de trabalho, 

realizava visitas guiadas que propagavam a postura e identidade sustentável do 

 
20 O projeto era inspirado em uma proposta que Shaw, cineasta, conhecera em Cuba. 
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espaço, versada também em diversos projetos abrigados em contêineres ou 

minicasinhas espalhadas pelo jardim.  

No simpático café, o único local comercial dali, junto do viveiro de Mathias, o 

cardápio de alimentos e bebidas era orgânico, elaborado diariamente a partir da 

colheita diária de alimentos em pequenas propriedades localizadas às margens da 

cidade e que abasteciam a cozinha do espaço.  

Um armário de roupas doadas permitia outra forma de consumo, colaborativo 

e sem custo. Na biblioteca igualmente comunitária, os bancos abrigavam 

composteiras em que o preceito de reciclagem se desdobrava.  

Nas sextas-feiras, ao redor da mesa de pingue-pongue sob a sombra de uma 

árvore, ocorriam as reuniões semanais, que tinham como prerrogativa a gestão 

colaborativa e ecológica do espaço. Assuntos relativos à vida cotidiana do jardim e 

apresentação de novas propostas de participações eram apresentados e discutidos 

pelo pequeno grupo. Foi assim que, convidada pela doce Hanna, me apresentei a eles 

e fui acolhida com simpatia e generosidade pelo grupo.  

E o que seria uma visita de uma tarde tornou-se quase um ritual diário que 

durou uma semana. Nos fins daquelas tardes de verão percebi que alguns dos 

colaboradores simplesmente apareciam ali depois do trabalho para conversar. Era um 

lugar de encontro no qual cada um deles, mais do que desempenhar uma função, 

agregava alma àquele lugar.   

Embora a horta fosse extremamente generosa e bela, era a presença delicada 

daquelas pessoas que dava personalidade única àquele espaço.  

A presença de cada um deles potencializava outros sentidos para a noção de 

espaço público enquanto coletivo. Aquele jardim era um ato político que versava 

alteridade.  

Se em Allmende-Kontor o espaço era coordenada para o outro, em 

Prinzessinnengärten as pessoas eram a coordenada no espaço.  

Ambos traziam a potência criativa que habita os processos de criação artística. 

Ali intervenção, instalação, site specific, obra processo, tudo era possível, como gesto 

coletivo e colaborativo convertido em ritual comunitário.  

Apreendi ali uma noção de trans-habitar a cidade, que se aproximava da 

escultura social, parte da obra de Joseph Beuys, que envolvia a ideia de 

“transformação da sociedade como obra artística coletiva, para a qual todo homem, 

como ser criativo, está apto” (FARKAS, 2010, p. 4).  
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Naquela mesma semana, encontrara outro sinal de personificação de Joseph 

Beuys na cidade, em cartazes em cinemas de rua que anunciavam o documentário 

de Andres Veiel (2017) sobre o artista.  

A reincidência daqueles encontros casuais me convidou a divagar sobre as 

relações possíveis entre o jardim e o trabalho de Joseph Beuys, cuja poética recriou 

relações entre arte e vida. Na foto do cartaz do filme, em pose de escuta, o artista 

pedia que eu simplesmente ouvisse. Pesquisei então o nome do cinema perto do 

jardim em que eu avistara o cartaz: Lichtblick. Na tradução para o português o sinal: 

raio de esperança. Beuys estava certo: o significado das coisas reside no olhar. 
 

2.4.5.3 Botanischer Garten        

 
 Por sugestão de Mathias, passei meu último dia da Residência Pedagógica 

no Jardim Botânico de Berlim. O guia verde que comprara da cidade informava que 

aquele jardim, de proporções impossíveis de serem percorridas em um só dia, havia 

sido fundado no início do século XX, justamente com a intenção de reproduzir o mundo 

num único jardim.  

Segui para lá um tanto desconfiada da proposta curatorial ambiciosa, mas 

confiei no olhar do jardineiro mais crítico que conhecera, que me sugerira alguns 

roteiros específicos para a visita.   

Logo na entrada encontrei árvores imensas que habitavam uma floresta doce 

e cálida cujas dimensões me lembraram as árvores que conheci na Amazônia. 

Nos caminhos do Himalaia, um dos mundos em exposição ali, me perguntei: 

como aquelas espécies conseguiam sobreviver ali, tão longe de casa? 

A variedade daqueles mundos naturais instigou meus sentidos pelo seu léxico 

de formas e texturas naquela enciclopédia viva. A escapada das rãs no espaço oriental 

tornou o caminho mais lúdico e me dei conta de que florestas são habitadas por 

multidões.   

A curadoria ali era de fato um exercício de criação de mundos. Chorei diante 

da paz que aquele museu vivo exalava. Na saída, as árvores que haviam me recebido 

me levaram às palavras de Thoreau sobre sua ida para a floresta:  
“[...]porque desejava ter total controle sobre minha existência e escolhi me 
defrontar com os fatos essenciais da vida e ver se aprendia o que eles tinham 
a me ensinar, em vez de, quando viesse a morrer, terminar descobrindo que 
não tinha vivido.” ( 2012, p. 103) 
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Eu já ouvira sobre aquela ida à floresta na minha adolescência, mas naquela 

tarde, diante da tristeza que senti ao deixar o jardim que tinha florestas dentro de si, 

imaginei o quanto deve ter sido difícil para Thoreau retornar para a cidade depois da 

comunhão com a floresta. E o quanto a dor daquela separação fora responsável pelos 

deslocamentos que o autor provocou em sua escrita, no modo de pensar as relações 

com a natureza. 

Certos lugares provocam experiências que redefinem nossa geografia interna. 

Em Berlim, descalça, dialoguei com as relações que tantas vezes Benjamin me 

apontou para a imagem, e lá a ideia de jardim que conhecia até então foi 

desterritorializada.  

 

2.4.6 O jardim das Araucárias    
 

O morro no qual a casa de Ivo foi construída faz parte de um loteamento 

chamado Jardim das Araucárias. As poucas araucárias que nomeavam aquela ilha se 

revelavam discretamente na paisagem, pela suas copas, que eu procurava 

seguidamente quando subia o morro, de carro ou a pé.  

Elas faziam parte da pequena área de preservação permanente prevista para 

aquele tipo de loteamento no plano diretor da cidade. Uma espécie de efeito contrário 

das enchentes, conforme meu pai me contara ainda na adolescência.  

Já o repertório geográfico que eu tinha apreendido dava àquelas árvores outra 

visibilidade. Elas me pareciam estranhas ali, pois araucárias eram símbolos de outro 

estado, e no caso de Santa Catarina deviam habitar as regiões da serra e do planalto, 

distantes do vale em que nos encontrávamos. Lembro-me de muitas vezes me 

questionar em silêncio o que elas estariam fazendo ali e quem as trouxera. 

 Isso tornava, em certa medida de meu olhar, o Jardim das Araucárias somente 

um nome escrito nos envelopes das cartas que eu mandava e recebia pelo correio, 

não um lugar de pertencimento.  

O distanciamento que vivi durante anos em relação àquelas árvores, pelos 

regimes de visibilidade vigentes, me leva a considerar que a cidade que habitava era 

de cultura geográfica ambiental e política ficcional, deslocadas. 

Somente no contexto desta pesquisa me dei conta de que a casa de Ivo, 

cercada por um jardim, morava dentro de outro jardim.  
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2.4.7 O mundo jardim 
  
          Monty Don é um paisagista inglês que cultiva a sensível relação de existência 

e troca que envolve o jardim e as pessoas que dele participam. Sua obra chegou até 

mim via Netflix. Ao protagonizar reality shows em que orienta projetos de jardinagem 

de pessoas nos mais variados contextos, formatos e propósitos, ele ensina sobre 

espaço, tempo e as relações ambientais e sociais cotidianas que tecem e são tecidas 

em um jardim. Para Monty Don “jardins não são um lugar, mas sim uma jornada!” (BIG 

DREAMS..., 2015).  

          Na série Jardins Franceses (BELL, 2013), após a visita a jardins artísticos, 

Monty Don aproxima a atividade de jardinagem da condição de obra processo ao 

concluir: “penso que a jardinagem é especial em relação a todos os jeitos de ver o 

mundo, na relação entre o jardineiro e a terra, que é íntima. É muito profunda, e se 

toca algo em você, pode produzir ótima arte.” (BELL, 2013) 

          O sentido de jornada e as relações que esse autor atribui ao jardim o deslocam 

de seu lugar de materialidade e o aproximam de algo mais ligado ao modo de existir. 

           A ideia de se relacionar com a terra e a natureza como modo de existir é um 

aporte que parece cada vez mais distante da cultura urbana que habito. Os dados de 

desmatamento das florestas, poluição de rios e mares, somados às previsões cada 

vez mais alarmantes para nosso futuro apontam diariamente para essa direção, a 

mesma da ruína da floresta.  

          Observar o jardim no cotidiano da cidade o encaixava em um regime de 

visibilidade ligado a outras naturezas. Porque mesmo quando desaparecia produzia 

visibilidade, no sentimento de perda que rondava terrenos baldios de casas 

abandonadas ou demolidas como uma alma penada. O jardim era naqueles lugares 

uma parte mais profunda da ruína que eu não compreendia.     

Essa impressão de um elo entre o jardim e a cidade como forma de habitar me 

acompanhou durante todo o trajeto da pesquisa. Indicava algo ligado a outra 

concepção de existência, mas habitava bordas desconhecidas da minha 

compreensão. Era um sintoma de deslocamento. 

          Esse sentimento de incompletude me acompanhou até encontrar na fala de 

Ailton Krenak (2018) parte da alma da floresta quando relata que “o pensamento que 

os índios têm antes de sofrer as reconfigurações que o ocidente põe na cabeça dessas 
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pessoas é que o mundo é um jardim. Esse mundo aqui é um jardim e que nós devemos 

andar nele pisando com cuidado na terra”. 

 Em outro momento, quando traz o olhar indígena sobre as invasões que 

configuraram a invenção do Brasil, Ailton Krenak (2018) reitera:  
Você tinha gente com....digamos assim, com elaboração de processos 
construtivos de uma identidade, de uma cultura de dois mil anos, de três mil 
anos. Mas você tinha povos, também, que circulavam e que podiam ter vindo 
dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam e faziam uma adaptação 
ecológica a uma paisagem, à nova paisagem que eles iam encontrar, que era 
do cerrado, da Mata Atlântica. Essa informação que a Mata Atlântica 
apresentou quando os europeus chegaram aqui... era o produto, o resultado 
de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram 
esse jardim. 

                                                                                           
O vazio do Jardim das Araucárias era somente uma metáfora para os meus 

caminhos pela cidade, cercados de invisibilidade e incompletude. Era o vazio cavado 

por Matta-Clark que se apresentava ali, como um buraco no tempo e no espaço.  

Por isso eu via as florestas de Araquari sucumbir, porque os indígenas da 

região estavam relegados aos limites de suas “terras demarcadas”. O jardim criado 

pelos povos ancestrais está na maior parte desses lugares sem seus jardineiros.  

 O afeto como uma das ferramentas tão caras ao ato de jardinagem era o que 

me fazia triste quando via as florestas sendo derrubadas, pois ali não havia mais lugar 

para aquele afeto. Era naquela condição que a ruína se instituía.   

A fala de Ailton Krenak provocou meu encontro com a busca pela paisagem 

utópica desvelada naquele jardim que ele descreve como passado da floresta. 
 

2.4.8 O jardim das paisagens de Burle Marx 
 

Em um dos cartões-postais que abriram este trabalho (ver Tomo II, p. 216) 

resgatei uma cena de infância, cuja invisibilidade permaneceu aninhada na poética de 

sua existência: o jardim secreto de Burle Marx em Blumenau. 

Inaugurado em 1980, em celebração ao centenário da indústria têxtil em que 

meu pai trabalhava, aquele jardim suspenso vinha ligado ao nome de Burle Marx sem 

que eu compreendesse o que isso significava. A referência que eu possuía então de 

jardim suspenso era algo que remetia a uma maravilha do mundo antigo, residente 

em um passado ausente e distante.  

Embora aquele conceito de jardim e sua localização improvável tivessem 

ativado minha imaginação, nunca o visitei. Ao longo dos anos, fosse pelos protocolos 
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de visita que esquematizavam a acessibilidade do público externo, fosse pela sua 

aparente invisibilidade, uma vez que da via pública que cortava a indústria não era 

possível enxergar o jardim, ele foi caindo no esquecimento. E assim se tornou secreto.  

É no presente dessa escrita que acesso a visualidade digital da paisagem 

construída por Burle Marx. O ineditismo do conceito de telhado verde na cultura 

urbana da época em que o jardim foi concebido produziu o encantamento que o tornou 

mágico. Sempre o imaginei com ares de floresta, denso, volumoso e sombreado. Mas 

as fotos me mostraram uma topografia plana e uniforme, coerente com a concepção 

de telhado.   

Embora a obra paisagística de Burle Marx seja a marca mais conhecida de seu 

trabalho, o ato criativo transitava por diferentes linguagens e suportes da sua 

produção, como pinturas, desenho, escultura e desenhos de joias.  

A concepção de jardim no início de sua trajetória ilustra de maneira clara essa 

relação quando Burle Marx (2004, p. 23) afirma: 
Foi somente o interesse de aplicar sobre a própria natureza os 
fundamentos da composição plástica, de acordo com o sentimento 
estético da minha época [...] o modo que encontrei para organizar e 
compor o meu desenho e minha pintura, utilizando materiais menos 
convencionais. 

 

Para Tabacow (2004, p. 9), ao longo da jornada de mais de quarenta anos de 

Burle Marx no paisagismo “conceitos mudaram, foram reformulados, outros se 

fortaleceram, se consolidaram e foram incorporados em definitivo”. Essa postura 

investigativa e reinterpretativa aponta para um processo de aprendizagem contínuo, 

análogo à vivência.  

O jardim como obra paisagística teve início na trajetória do artista com o convite 

do amigo e vizinho Lucio Costa para projetar o jardim de uma casa desenhada por 

aquele arquiteto (PENA, 2019). A casa que não existe mais é, no entanto, somente o 

marco de um percurso iniciado muito antes.   

Jardins não são feitos somente de terra, plantas, água, pedras e planejamento. 

Nascem antes, em nosso imaginário, com formas e naturezas diversas, das quais por 

vezes são deslocados em fragmentos para espaços físicos nos quais seu cultivo 

ocorre em protótipos variados. 

Nessa trajetória, o Burle Marx menino iniciou aos sete anos uma coleção de 

plantas que lhe trouxe como ensinamento o prazer de trabalhar com a terra. O ato de 

colecionar na infância reverberou anos mais tarde na assinatura de revistas que o pai 
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lhe proporcionou e cuja “preciosa indicação daquilo que não se deve cultivar em clima 

tropical” foi para ele uma experiência que serviu como principal lema de sua vida 

(MARX, 2004, p. 15). 

A coleção de Burle Marx na infância me trouxe a lembrança de outra coleção 

de plantas, mais especificamente de flores. Na minha infância colecionei decalques, 

pequenas figurinhas de estampas, geralmente de flores, que eventualmente colava 

nos cantos de meus cadernos escolares. Para transferi-las para a superfície de papel 

era necessário mergulhá-las em um potinho com água, esperar alguns segundos para 

que a lâmina de plástico se soltasse do papel e então movê-la com delicadeza e 

cuidado. Essas figurinhas traziam para meus cadernos cor e forma, em lugares em 

que só cabiam letras e números. Era uma espécie de recriação de meus espaços de 

estudo. Numa época em que morava em apartamento e o convívio com jardins 

acontecia somente nos finais de semana na casa das avós, aquelas figurinhas 

compuseram meus primeiros jardins.   

Esse tipo de relação que vai sendo cultivada sem que às vezes nos demos 

conta pertence à construção do olhar, em que corpo, imagem e meio interagem. Na 

categoria de regime de visibilidade, penso que opera como importante instrumento de 

reconhecimento e produção de subjetividade. Como linguagem artística, encaixa-se 

na perspectiva dessa obra processo. Todas essas interfaces se encontraram para 

mim em um lugar chamado jardim.  

           Segundo Burle Marx foi em Berlim, aos 18 anos, que um mundo novo se abriu 

para ele (PENA, 2019), quando descobriu na estufa dos jardins de Dahlem plantas 

brasileiras que não via no Rio de Janeiro, cidade onde morava. Diz que foi na 

Alemanha que ele entendeu o quanto era brasileiro (PENA, 2019). Em outro 

depoimento, ele completa: “foi graças a estas visitas que nasceu em mim o desejo de 

conhecer a nossa flora” (MARX, 2004, p. 15). Suponho que talvez este tenha sido o 

primeiro deslocamento do olhar no caminho de Burle Marx, ao encontrar fora daqui 

uma parte da personalidade desse lugar. Era o filho desta terra diante de um regime 

de visibilidade colonizador que habitava também os jardins.  
O primeiro projeto como paisagista foram os jardins de praças públicas em 

Recife, ainda na década de 40 do século passado, quando trouxe espécies que 

recriaram ambientes ligados àquela região, no contraste de um espaço urbano. Lá ele 

abriu a primeira janela de visualidade da floresta no asfalto. Esse deslocamento refez 

em outras oportunidades, como no aterro de Flamengo, em que ele diz: “visualizo um 
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jardim com carros transitando dentro dele” e sobre o qual indaga: “Me pergunto: as 

pessoas sabem que estão andando de carro dentro um jardim?” (PENA, 2019). 

Quando visitei aquela cidade na minha adolescência, desconhecia esse fato, 

mas mesmo assim fui apresentada à ideia de cidade maravilhosa. Naquela ocasião, 

tanto os jardins do bairro do Flamengo quanto o jardim minimalista de calçada na praia 

de Copacabana eram parte da forma que agregava aquele conceito.  

A ideia do caminho como deslocamento estético era protagonizada pelos carros 

que transitavam pelas avenidas do aterro, bem como pelos pedestres na calçada em 

Copacabana. Lá as linhas curvas traziam o elemento de movimento do mar para 

depois da praia. Eram jardins de deslocamento que nos convidavam a participar 

daquela paisagem expandindo a cidade em sua condição de maravilha.  

          Como o próprio Burle Marx reitera em momento posterior: “o jardim, como ora 

o faço, decorre das experiências que vivi [...] Todo o meu esforço se orienta para que 

minha realização não seja o fruto de uma rotina de composição, muito menos a 

expressão de algum preconceito estético” (MARX, 2004, p. 21).  

          E assim, nesse processo de reinvenção, a memória afetiva que me levou de 

volta àquele jardim imaginário de Burle Marx abre caminho para um diálogo que vai 

além da questão da linguagem e da estética na produção desse artista.   

          Mesmo porque seu percurso de vivência e criação de paisagens o levou à 

pesquisa, coleta, importação de plantas e até mesmo acordos de permuta com 

instituições da Europa e dos Estados Unidos em busca de renovação vegetal para 

seus jardins (MARX, 2004). E nas viagens de pesquisa pelo Brasil, o encontro com o 

inevitável, a destruição da natureza pelo homem na Floresta Amazônica. 

          Tais vivências reverberaram em outras paisagens no olhar de Burle Marx, 

visíveis na sua abordagem para as composições em paisagismo e suas interfaces, 

como a ecologia. Para Burle Marx (2004, p. 20-21): 
O jardim está ligado a todas essas funções que existem na natureza e que 
formam um todo orgânico. Por outro lado, esse todo se prende igualmente à 
vida do atribulado ser humano em busca de equilíbrio, de felicidade, e de 
identificação com o meio. Essa comunhão se manifesta em todas as 
pequenas nuances capazes de despertar emoções de ordem poética. 

 

Essa perspectiva de jardim se aproxima de muitas das vivências que relatei e 

sobre as quais refleti neste espaço, envolvendo os jardins de Ivo, Ema, Romi, Luiz e 

os jardins de Berlim. A busca de equilíbrio e identificação do ser humano com o meio 
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implícito nesse todo me remete à fala de Ailton Krenak sobre a ancestralidade do 

jardim no mundo.  

          Quando Burle Marx adiciona a perspectiva das emoções de ordem poética a 

esse conjunto, reconheço o caminho do deslocamento sinalizado em outros 

momentos da pesquisa, que nesse cenário me permite inserir a educação formal como 

elemento compositivo para este trabalho.  

As camadas da paisagem de Burle Marx vão emergindo nas suas reflexões 

acerca de seu trabalho, como quando traz a simbiose entre a obra processo e uma 

postura de alteridade: “Se você me perguntar se prefiro fazer um jardim para um 

particular ou um jardim para uma cidade, eu prefiro fazer onde o povo possa participar 

da vida desse jardim que a gente vira” (PENA, 2019).  

Penso que Burle Marx praticava em seus jardins um ato de deslocamento, em 

que autor, obra e público se misturavam e criavam mundos de contato e interação; 

em que os ambientes caleidoscópicos se contaminavam naturalmente, em exercício 

poético da vida em constante movimento de forma, espaço e tempo que compunham 

aqueles lugares.   

A presença de Burle Marx nesse recorte não busca contextualizar o paisagismo 

na perspectiva de uma cidade, mas reconhecê-lo como sintoma do deslocamento. 

Como nas camadas da natureza ligadas à visibilidade que o autor propaga quando 

relata:  
Para compreender a planta ou a forma, seria necessário compreender toda 
uma série de perfis que definem a planta no espaço/tempo. Analisando-a, 
encontra-se uma sucessão de estados necessários, dependentes e 
complementares[...] Toda a experiência que adquiri em viagens, em tantos 
anos de trabalho, induziu-me a procurar compreender a natureza, tanto em 
superfície quanto em profundidade. (MARX, 2004, p. 20)  

 
E essa profundidade dizia respeito às adaptações que verificou na flora do 

Brasil relativas aos ritmos de cor, forma e função que dialogam em manifestações de 

vida (MARX, 2004). São manifestações que estão em diálogo com nossa presença 

neste espaço/tempo, uma vez que a relação comunicativa do sistema territorial com o 

social são os elementos que constituem uma paisagem (YÁZIGI, 2001). Por isso 

considero a obra paisagística e as reverberações conceituais e filosóficas de Burle 

Marx como uma paisagem a ser estudada e trabalhada num contexto de ensino formal 

na Educação Básica.  

A relação do espaço como fruição no jardim é colocada de maneira simples 

quando este diz que “para entender bem o jardim é preciso passear por ele. Para ver 
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as plantas como esculturas com diferentes ângulos. A luz e as cores do jardim 

variando ao longo do dia. É importante perceber todas essas nuances. Todos esses 

cambiantes de cor” (PENA, 2019). Não seria essa a maneira como deveríamos olhar 

para a cidade que nos cerca? 

E assim me deparo com uma nova paisagem, que se assemelha as imagens 

de Paulo Nazareth em Notícias de América (MELO, 2012), pois reverbera outros 

sentidos e se faz como caminho, não destino. Sob a prerrogativa da arte, permito-me 

vislumbrar o legado estético e ecológico de Burle Marx repensado no território da 

educação, como maneira de reinterpretar as formas de ligação entre o homem e a 

terra na condição de vida cotidiana da cidade.  

Esses caminhos pela cidade se converteram em trilhas de deslocamento que 

me permitiram investigar o deslocamento de meu olhar a partir de seus sintomas.  

Na continuidade desse olhar, a investigação sensível da cidade se volta para 

seu cenário de educação, que durante todo o transitar pela cidade de pés descalços 

esteve ao meu lado, paralelamente àqueles caminhos.  

No capítulo seguinte deste trabalho parto dos rastos, pegadas e sintomas aqui 

deixados e percorro as trilhas das vivências pedagógicas que me levam a esboçar 

uma narrativa o deslocamento que bebe na fonte das palavras de Ailton Krenak:         

 
Esses gestos de aproximação e de reconhecimento, eles podem se expressar 
também numa abertura efetiva e maior dos lugar da mídia, nas 
universidades[...]Se continuarmos sendo vistos como os que estão para 
serem descobertos e virmos também as cidades e os grandes centros e as 
tecnologias que são desenvolvidas somente como alguma coisa que nos 
ameaça e que nos exclui, o encontro continua sendo protelado[...] Nossa 
esperança é que o desenvolvimento das nossas relações ainda possa nos 
ajudar a ir criando formas de representação, formas de cooperação, formas 
de gerenciamento das relações entre nossas sociedades, onde essas 
instituições se tornem mais educadas; é uma questão de educação                                                     
(KRENAK, 2015, p.166-167). 
  
 

Essa esperança também é minha. 
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3 ENQUANTO ISSO NO COTIDIANO ESCOLAR... 
 

No caminho entre Florianópolis e Blumenau existe um pequeno 

trecho da rodovia em que a borda do asfalto é acompanhada pelo 

rio Itajaí-Açu. Ali o céu e as árvores repousam no reflexo das 

águas de seu leito generoso.  

Há muitos anos minha mãe passou por aquele mesmo lugar na 

companhia de minha oma Lilli, que sugeriu a ela que ali seria um 

belo local para se construir uma cidade.  

Numa noite de 2016 fui levada em sonho para aquele mesmo 

ponto. A pé na beira da estrada avistei uma canoa imóvel no meio 

do rio com uma pessoa de costas para mim. Embora estivesse longe 

da pequena embarcação, era como se pudesse aplicar um zoom à 

cena, aproximando-me a ponto de quase tocar a pessoa, sem que 

saísse de onde eu estava. A paisagem que avistava dali, de dentro 

da canoa, era refletida nas águas que cercavam seu ocupante de 

tal forma, que era como se ele representasse um ponto de fuga em 

um esquema de perspectiva. 

De volta ao meu quarto permaneci por alguns instantes imersa 

na imagem caleidoscópica. Em conversa com meu travesseiro me dei 

conta de que a pessoa dentro da canoa era habitante do reflexo. 

Como se houvesse um mundo invertido, múltiplo e simultâneo em 

que eu habitava o reflexo. 

A fim de capturar aquela impressão imagética, transcrevi a 

cena e suas sensações. Na busca pela compreensão daquele lugar 

sonhado, os registros se converteram em trecho de ensaio, 

devaneio e lembrança. 

Aquele rio de mundos paralelos era o mesmo rio das enchentes 

e minha cidade. E o mesmo rio que contextualizara as histórias 

de Max und Moritz na minha infância, quando realidade e 

imaginação se comunicaram no sorriso cúmplice que trocamos, 

quando lembrei da fosforidade, e Max und Moritz passaram a 

habitar a mesma cidade que eu.  

Quando o sonho migrou para a pesquisa, tempos e lugares se 

reencontraram no conceito que habita de maneira quase invisível 

aquele cenário de borda do Itajaí-Açu: a incerteza viva.  

A imagem refletida na superfície do rio não era o 

espelhamento da paisagem que habitava aquele meio. Era a cidade 

que eu buscava, paralela e simultânea, atravessada por outros 

regimes de visualidade. 

 

Quando sonhei com a imagem reflexo no rio, não sabia o que estruturava a 

multiplicidade daquela imagem. Hoje percebo que era a dimensão da vida cotidiana 

que revelava suas temporalidades diversas.   
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Neste capítulo realizo uma curadoria de movimentos da pesquisa no Instituto 

Federal Catarinense, campus Araquari, espaço escolar em que lecionei a partir de 

julho de 2016. O recorte compreende as ações de aprendizagem formal, informal e 

não formal envolvendo a proposta de Residência Pedagógica, o espaço do 

Laboratório do Olhar e do Jardim Nômade Adoniran Barbosa. 

A aproximação com a Educação Transcultural na perspectiva de Wulf (2013) 

se apresenta ligada a questões relativas ao patrimônio imaterial sinalizado nessas 

ações. Na perspectiva desse autor, a abordagem de questões relativas à alteridade e 

diversidade cultural se apresenta ligada ao conceito de patrimônio intangível, que 

remete ao patrimônio imaterial.  

Diante das distâncias entre o contexto e as realidades trabalhadas pelo autor e 

o foco investigativo desta pesquisa, não busquei tecer aproximações ou transposições 

com o cenário pelo qual Wulf circula em sua abordagem.  

Nesse recorte procuro compreender aspectos relativos às ações e espaços do 

cotidiano escolar que observei e que Wulf aborda como elementos presentes em uma 

abordagem transcultural, como o patrimônio intangível, a alteridade e a diversidade 

cultural. A sinalização desses aspectos permite que me aproxime para ver com mais 

clareza o contexto e as perspectivas das ações e dos espaços em questão.  

 
3.1 SINTOMAS DE DESLOCAMENTO  

 

Desde o início da proposta desta caminhada fui questionada em diferentes 

esferas sobre a objetividade de meu estudo. A pergunta reverberava no ar da 

incerteza que também me habitava. A cidade sobre a qual me debruçava resguardava 

intangibilidades que meu olhar cotidiano por esses espaços percebia. Nesse sentido, 

a mobilidade das paisagens que me atravessavam provocava perguntas como: de que 

modo minha pesquisa pode contribuir para a educação? 

Esse foi um dos desafios desta investigação, pois, como Brougère afirma, 

essas “aprendizagens são numerosas, mas não raro invisíveis em razão de sua 

própria evidência” (BROUGÈRE, 2012, p. 22). Na escola segui com a perspectiva de 

Marlucy Paraíso para o aprender, com a vivência ligada essencialmente ao percurso 

do meu olhar.  

Meus movimentos tiveram como referência a questão do tempo em que 

vivemos, apontada por Ana Mae Barbosa, cuja “atenção está voltada para a internet, 
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a interculturalidade, a interdisciplinaridade e a integração das artes e dos meios como 

modo de produção e significação desafiadores de limites, fronteiras e territórios” 

(BARBOSA; 2008, p. 23). Para essa autora: 
Na escola, as artes não só devem ter seu espaço específico como         
disciplinas no currículo, embora ensinadas por meio da experiência 
interdisciplinar, mas também lhes cabe transitar por todo o currículo, 
enriquecendo a aprendizagem de outros conhecimentos, as disciplinas e as 
atividades dos estudantes. (BARBOSA, 2008, p. 25) 

No arranjo escolar, de contexto multidisciplinar, relacionei-me com o conceito 

de transversalidade a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Essa escolha 

levou em consideração o outro que ali atuava, meus colegas professores advindos de 

outras áreas de conhecimento. Como documento de referência comum que 

potencializava o diálogo com meus pares, o texto coloca que: 
A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 
educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de 
conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e 
as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). Na prática 
pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentam-se 
mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelos Temas 
Transversais expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento, de 
forma que não é possível fazer um trabalho pautado na transversalidade 
tomando-se uma perspectiva disciplinar rígida. (BRASIL, 1997, p. 31) 
 

Diante do processo de intensa desconstrução e reconfiguração de minhas 

formas de ver os espaços e tempos da cidade, não cabia adotar uma perspectiva 

teórica como base ou suporte para meus movimentos na escola. Em vez disso adotei 

na escola algumas posturas, como a transversalidade e interdisciplinaridade, 

pautadas na liberdade e no deslocamento do olhar, para poder pensar as 

singularidades do ensino da arte nesse campo.     

Em novembro de 2016 visitei a 32a bienal de São Paulo, sob a curadoria de 

Jochen Volz e sua equipe, que trazia como título Incerteza viva.  

A condição daquela visita se repetia há anos nas breves viagens que encaixava 

em recessos ou feriados escolares. Como uma espécie de vivência de estudo, minha 

intenção era criar um respiro na rotina desafiadora da sala de aula na Educação 

Básica e alimentar meu repertório e processo criativo. Muitas dessas ocasiões se 

desdobraram em propostas de aprendizagem na escola. 

O título instigante da Bienal despertou minha curiosidade sobre o que me 

aguardava naquela edição. Segundo Volz, seu curador, na fase da pesquisa do 

processo curatorial não se partiu para uma “exposição de arte pós-apocalíptica, mas 

sim como uma investigação para encontrar o pensamento cosmológico, a inteligência 
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ambiental e coletiva e a ecologia sistêmica e natural” (VOLZ, 2016, p. 23). Para o 

autor, o desconhecido sempre fez parte do trabalho artístico, uma vez que: 
[...] a arte se vale da incapacidade dos meios existentes para descrever os 
sistemas de que somos parte – ela aponta para a sua desordem […] está 
fundada na imaginação, e somente através da imaginação seremos capazes 
de conceber outras narrativas para nosso passado e novos caminhos para o 
futuro. (VOLZ, 2016, p. 23)  

 
 

Esse contexto dialogava com as incertezas que me moviam pela cidade.  A 

ideia de “incerteza viva” para Volz:   

[...] fala sobre abraçar e habitar a incerteza. Ela reconhece as incertezas com 
um sistema de orientação gerador e se funda na convicção de que, para 
enfrentar objetivamente as grandes questões de nosso tempo, tais como 
aquecimento global e seu impacto sobre nossos habitats [...] é necessário 
separar a incerteza do medo. INCERTEZA VIVA está nitidamente ligada às 
noções endêmicas ao corpo e à terra, como uma qualidade viral em 
organismos e ecossistemas. [...] é, sobretudo, uma condição psicológica 
ligada a processos individuais ou coletivos de decisão, descrevendo o 
entendimento e o não entendimento em uma dada situação. [...] pode ser 
vinculada a realidades sociais e mentais, a métodos artísticos, à 
epistemologia e a uma imaginação rebelde. (VOLZ, 2016, p. 24) 

 
A série Dias de Estudo, desenvolvida naquela mostra, “orientou o pensamento 

investigativo” (VOLZ, 2016, p. 25) que conduziu à exposição. Foram encontros e 

oficinas envolvendo grupos de artistas em locais específicos, que expandiam 

fronteiras territoriais e temporais do evento, nos quais foram operadas outras formas 

de “escurar, aprender e viver juntos” (VOLZ, 2016, p. 25). Isso implicou envolver 

“lugares onde fosse possível desdobrar as noções concernentes à incerteza com base 

em uma urgência e relevância locais” (VOLZ, 2016, p. 25). 

A potência dos conceitos versados no conjunto das obras que visitei na mostra 

e seu desdobramento no cenário geral a minha volta naquela primavera de 2016 

impactaram meu olhar.  

O que eu desconhecia então é que a incerteza viva também habitou minha 

caminhada de deslocamentos. Ela fez parte do desencontro com a ideia de uma 

cidade prioritariamente arquitetônica e do encontro com o cotidiano de morte e 

desigualdade entre os seres. 

Ao organizar esta narrativa, percebo algumas aproximações de minha vivência 

de pesquisa na escola a partir do segundo semestre de 2016 com aspectos dos Dias 

de Estudo, na maneira de perceber o meio a minha volta, minha mobilidade e suas 

reverberações vivenciadas como “escutar, aprender e viver junto”, nas extensões de 
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meu cotidiano na cidade. Em meu olhar de professora-artista-pesquisadora no espaço 

escolar o tempo perene da obra-processo dialogou com as intermitências do 

cronograma do tempo escolar. A objetividade de meu estudo esteve ligada a essa 

noção de incerteza viva e seus processos. 

Os arranjos artístico-pedagógicos desenvolvidos nesse percurso como 

instrumentos de aprendizagem foram meios de compreensão para os regimes de 

visibilidade e de meu próprio olhar naquele ambiente. Nesse sentido, as ações e 

práticas de ensino que ali ocorreram em 2016 se constituíram como modos de 

observação imersiva da pesquisa.    

As dimensões daquele campo sinalizaram possibilidades múltiplas para o 

desenvolvimento de propostas envolvendo desde o conceito de Residência 

Pedagógica até a ideia de criar um jardim, horizontes presentes desde os primeiros 

esboços deste estudo. A educação ambiental, projetos culturais de dimensão 

comunitária, a cultura dos povos indígenas em interação com o não indígena, todos 

esses cenários dialogavam com as paisagens de minhas andanças pela cidade.  

A objetividade sobre a qual fui questionada tinha relação com o desconhecido 

que me habitava na construção da ideia da cidade como ruína da floresta.   

O deslocamento que realizei na cidade significou abordar na escola a arte e 

seu ensino em diferentes tempos e espaços, como possibilidade de desenvolver 

outras narrativas de aprender sobre/com a natureza como parte de nós mesmos. 

Desde o início de minha caminhada como professora, o tempo foi questão de 

embate e desafio. A localização periférica das Artes nos currículos escolares se 

cristalizava na pouca quantidade de horas-aulas prevista nos planos de curso, e em 

alguns casos sua própria ausência. Da mesma forma, o espaço limitava a potência do 

exercício de ensino, na carência de ambientes de aprendizagem que viabilizasse uma 

abordagem teórico-prática para essa linguagem.  

O regime de trabalho de 40 horas semanais que assumi no IFC campus 

Araquari oportunizou um leque de ações e olhares para a escola. A partir da confecção 

de meu plano de trabalho, atividades pedagógicas e administrativas, bem como o 

exercício da pesquisa e extensão, foram opções concomitantes ao ensino. 

Dessa forma, tempo e espaço se converteram em desafio e possibilidade de 

deslocamentos, como parte do processo de compreensão do sensível, do corpo em 

diálogo com o fazer e o viver que juntos elaboram leituras de mundo. 

Assim a escola se reconfigurou como organismo vivo, no qual as vivências de 
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espaços e tempos indicavam presenças e ausências como fluxos que operaram em 

diálogo com a possibilidade do exercício do encontro e da alteridade.   

O contexto físico do IFC campus Araquari, de vocação rural, incluía uma 

fazenda como parte de seus espaços de aprendizagem. A comunidade escolar, na 

sua grande maioria urbana, versava ali uma escola de feições híbridas. Em cursos do 

Ensino Médio Integrado nos quais lecionei, como o Técnico em Agropecuária, as 

relações com a natureza eram muitas vezes parte dos objetos de estudo desdobrados 

em conteúdos curriculares de dimensões teórico-práticas. 

 O espaço fora da fazenda abrigava um lago próximo ao ginásio de esportes, 

em que atividades curriculares ligadas à aquicultura aconteciam em concomitância 

com a disponibilidade de suas margens para o descanso na grama sob a sombra das 

árvores nos intervalos das longas jornadas de estudo dos estudantes (ver Tomo II, p. 

295). Espaços não formais de descanso e convívio como esse configuravam 

pequenos oásis de tempo.  

Por conta do caráter técnico dos cursos de Ensino Médio, parte dos 

componentes curriculares acontecia em espaço denominado UEA, Unidades de 

Aprendizagem, que comportavam viveiros de plantas e animais, pomares e outros 

ambientes. 

O tradicional sinal sonoro para o início e término das aulas inexistia na escola. 

Em vez disso, no corredor dos prédios de sala de aula, o abrir e fechar de portas 

ocorria em sincronia muda, numa dinâmica de tempo coletivo e autonomia que eu até 

então desconhecia.  

          Essas feições socioambientais desse cenário compunham paisagens que se 

aproximavam da ideia de “aprender e viver junto” presente nas vivências dos Dias de 

Estudo (VOLZ, 2016, p. 25). O espaço em parceria com o tempo rasurava o contexto 

da sala de aula e o componente curricular, plano de ensino ou curso, e compunha 

vivências cotidianas que pediam outras leituras e ações, resguardadas na 

transversalidade. 

          Para narrar esses movimentos selecionei as pegadas deixadas nesse percurso 

pela Residência Pedagógica, o Lab. d’Olhar e o Jardim dos Pés Descalços, que 

agregaram deslocamentos pontuais da paisagem escolar da pesquisa. 

 

3.2 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
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     A cidade de Berlim me habita desde 2008, quando a visitei pela primeira vez. 

Em 2013 retornei às suas ruas na busca pelo intangível que despertava meu 

encantamento e curiosidade como possível caminho para um projeto de doutorado.  

     Inspirada pelas vivências dos roteiros culturais das breves viagens que realizei 

ao longo dos anos, rascunhei a proposta de Residência Pedagógica21 no pré-projeto 

desse percurso. Procurava trazer para o campo do ensino das artes a vivência criativa, 

de troca de experiências e conhecimentos presentes no conceito de Residência 

Artística22. Assim nomeei de Residência Pedagógica a possibilidade de desenvolver 

ações artístico-pedagógicas no espaço escolar envolvendo espaços no Brasil e na 

Alemanha pelos imbricamentos contextuais e conceituais desses lugares em meu 

repertório.  

Ainda no início da pesquisa, investigando referências que sinalizassem algum 

diálogo com os jardins da Oma deparei-me com a IGABERLIN 2017, uma exposição 

internacional de jardins que aconteceria entre os meses de abril e outubro daquele 

ano na referida cidade. A visita ao evento sinalizava a possibilidade de ampliar o 

campo de observação e compreensão acerca de aspectos culturais, conceituais e de 

manutenção do jardim como patrimônio imaterial. Os jardins que eu encontrava em 

meus caminhos cotidianos, espalhados pela cidade, em processo de 

desaparecimento, eram parte desse repertório.   

     A costura dessas ideias e possibilidades foi incorporada na prática pedagógica 

que coordenei em 2017 na escola, intitulada Geografias do olhar: ecologia e arte, 

identidade e diferença no sujeito da cidade ensinante – ação artístico-pedagógica 1. 

Durante o ano letivo de 2017, eu e três colegas da área de Geografia partimos das 

visibilidades do espaço escolar e seus regimes para dialogar com os cenários e as 

possibilidades de aprendizagem interdisciplinar.  

As propostas envolviam leituras e discussões de conceitos, saídas de campo, 

produções artísticas e educativas, coletivas e individuais. Buscávamos ainda produzir 

 
21A ideia surgiu em 2015, na redação do pré-projeto de pesquisa, antes de o MEC anunciar a mesma 
nomenclatura para projeto de outra natureza. 
22A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), que possui um programa dessa natureza, 
disponibiliza no site da instituição o conceito para essa modalidade de ação: “O conceito de Residência 
Artística é uma das formas mais características de apoio e incentivo ao desenvolvimento das artes e, 
a partir dos anos 80, consolidou-se em várias cidades da Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão. 
Concebida nos moldes da Cité des Arts, em Paris [...] a Residência Artística é uma visão 
contemporânea das antigas bolsas de viagens. São projetos que têm como objetivo principal servir de 
residência temporária para artistas estrangeiros”. Disponível em: 
http://www.faap.br/residenciaartistica/. Acesso em dez. 2019. 
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ferramentas para estabelecer novas conexões entre a sala de aula como espaço de 

aprendizagem e os conceitos ali trabalhados.  

    Os encontros de Geografia e Artes contemplados em nossas práticas 

pedagógicas envolveram os primeiros anos do curso de Técnico em Informática e os 

segundos anos do Curso Técnico em Agropecuária do Ensino Médio Integrado.  

     No percurso de aprendizagem das referidas turmas, o repertório conceitual 

trabalhado foi dialogicamente se aproximando com os conceitos trabalhados em 

nossa prática pedagógica, pelas afinidades das ementas dos componentes 

curriculares.  

     Nesse contexto desenvolvi a proposta de Residência Pedagógica e propus sua 

realização aos três professores colegas de prática com as turmas que 

compartilhávamos.  

 Como a Residência Pedagógica abarcava nossas ações em todo o espaço 

escolar, o coletivo Maloca, como parte do projeto de extensão que eu então 

coordenava, desenvolveu uma proposta artística para ser realizada em Berlim.  

A proposta que conduzia nas aulas de artes no segundo trimestre de 2017 

trazia conceitos e questões relativas à produção e política cultural que apresentavam 

afinidades com aspectos da geografia humana e ambiental trabalhada pelos 

professores colegas da prática pedagógica.  

     A cidade de Berlim, polo de cultura e da produção artística contemporânea, é 

referência neste cenário, que envolve aspectos da Economia Criativa como circuito 

de criação, criatividade e circulação de bens culturais. 
                                                                                                       

  Conhecer e reconhecer aspectos relativos a este contexto oportunizava a 

ampliação do olhar sobre determinadas interterritorialidades da cultura, apresentadas 

aos estudantes por meio de diversos materiais. Isso incluiu o texto intitulado Berlim – 

A cidade mais legal do mundo (LUZ, 2016), que trabalhei como elo para as questões 

interdisciplinares.  

Assim, a cidade de Berlim operou como ponte para o desenvolvimento da 

proposta de Residência Pedagógica, agregado a textos e obras em diálogo com a 

geografia ambiental e humana daqueles espaços. 
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A Residência Pedagógica aconteceu entre 10 de julho e 5 de agosto de 2017 

na cidade de Berlim, Winden23 e seus arredores. O planejamento para a sua 

realização envolveu dois momentos.  

O primeiro ainda em Araquari, em duas frentes de preparação. Uma delas para 

as turmas do Ensino Médio envolvidas na proposta, com aulas de sensibilização e 

apresentação da proposta, ainda em junho, via textos, imagens e conceitos, bem 

como a dinâmica prevista, todos os procedimentos em diálogo com os professores de 

Geografia. 

O segundo momento de planejamento aconteceu já em Berlim, envolvendo, 

além da criação dos roteiros para as aulas em videoconferência, exercícios de 

curadoria educativa. A realização das atividades aconteceu de maneira integrada e 

processual, marcadas pela leitura, análise e produção de imagens e textos em áudio 

e vídeo, configuradas nas quatro linhas de trabalho apresentadas a seguir:   

1. Práticas investigativas do olhar – coleta de dados para formação de banco 

de informações e referenciais sobre jardins, suas possibilidades e desdobramentos 

estéticos, conceituais e culturais nos espaços urbanos. 

2. Geografias.dolhar – instrumento de investigação criativa. Uma conta na 

rede social do Instagram em que exercitei a mobilidade do olhar como processo de 

aprendizagem docente/discente, no contexto de práticas de representação e 

comunicação visual nas redes. 

3. Trilha dos postais – dois blocos de aulas em formato de videoconferência 

desenvolvidas para as seis turmas do Ensino Médio. 

4. Intervenção urbana do coletivo Maloca – etapa final da proposta de criação 

do coletivo de arte. 

No espaço a seguir apresento uma síntese reflexiva das linhas de trabalho. 

 

3.2.1 Práticas investigativas do olhar 
 

A prerrogativa de meus percursos na Residência Pedagógica em Berlim foi 

desenvolver práticas resguardadas na vivência cotidiana com a cidade, seus fluxos, 

pessoas e lugares. A não ser pelas datas das aulas com as turmas do Ensino Médio, 

 
23 Cidade próxima da fronteira com a Holanda na qual passei cinco dias hospedada em casa de amigos, 
por conta das férias escolares.  
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predefinidas pelo calendário escolar, os prazos operavam mais livremente, em função 

das datas de partida e retorno para Araquari. 

As viagens anteriores à cidade me trouxeram uma bagagem que me permitiu 

interagir com o cotidiano de maneira mais espontânea. Sem uma agenda de 

reconhecimento dos pontos turísticos, já visitados anteriormente, procurei as relações 

imagéticas entre passado e presente sobre as quais Benjamin (2013; 2016) transitara 

em seus textos. Esse conjunto de familiaridades permitiu uma postura 

transversalizada e interdisciplinar com os tempos e os espaços da cidade.  

Essa prerrogativa demandou um olhar atento a detalhes e escolhas, além de 

certa abertura para o acaso no cronograma de lugares e datas. Organizei metas 

diárias, mas mantive janelas de tempo para o acaso e suas vizinhanças. Era o tempo 

de respiro para possíveis deslocamentos. Com a liberdade de explorar os meandros 

das ações às quais me propus, certas particularidades me reconduziram a lugares e 

situações inesperadas e surpreendentes. Curiosamente, alguns desses locais 

estavam agendados para visitas posteriores, mas, da maneira corriqueira como se 

apresentaram, desencadearam outras camadas de leituras, ressignificando a 

caminhada do processo investigativo. De que outra forma trazer o cotidiano para a 

pesquisa? 

A condição de viajar sozinha em terras estrangeiras impôs o desafio da 

experiência física de conviver com o silêncio e a solidão. Na composição física da 

bagagem, levei comigo A menor das ecologias (GODOY, 2008) e Marcovaldo ou as 

estações na cidade (CALVINO, 1994). Tais leituras ocorreram em fragmentos, uma 

estratégia de conversa com a literatura e a ciência entre estações e destinos de trens, 

metrô ou avião. 

Na procura pela visibilidade daquelas ruas e bairros, caminhar e fotografar foi 

meu maior instrumento de captura e leitura. Ali residiram os movimentos iniciais de 

reconhecimento, compreensão e interpretação nas e das coordenadas do olhar.  

O ensaio fotográfico, as capturas em vídeo, o material gráfico e bibliográfico, 

anotações e entrevistas formaram parte do repertório que se comunicava de maneira 

subjetiva com minhas vivências anteriores naquela cidade. A curadoria educativa 

resume parte dessa costura, como instrumento transversal no diálogo teórico-prático 

envolvendo literatura, arte e ciências. Busquei por meio desse recurso:  
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Ampliar o olhar, mais profundo e inquieto, para além do simples 
reconhecimento de autorias[...] despertar a fruição, não somente centrada na 
imagem, mas em uma experiência, um caminho que leve a pensar a vida, a 
linguagem da arte, provocando leitores de signos. (MARTINS et al., 2005, p. 
125) 

 
Nesse percurso dialógico o pedagógico teve início, e a cidade como prática de 

roteiros de trabalho se converteu em campo expandido de aprendizagens. 

 

3.2.2 Geografias.dolhar 
 

No território de minha formação, o mesmo lugar em que aprendi sobre o ofício 

de professora me ensinou a fotografar. Esses parâmetros sinalizaram uma linguagem 

e uma estética ligadas à especificidade da câmera fotográfica analógica. A escolha, 

cronometrada pelo número de poses e quantidade de filme disponível, revelação e 

impressão, eram rituais que a versão digital desse ato eliminou.  

A fluidez que fez morada nesse processo trouxe na esteira as redes sociais, 

vitrine para outros modos de ver (MARTINS; TOURINHO, 2011) que se desdobraram 

com essa ferramenta. Nesse cenário, escolhi um lugar mais à sombra, do usuário que 

observa sem quase postar.  

  Ainda no primeiro semestre de 2017, quando me preparava para a Residência 

Pedagógica, a rede social Instagram me chamou a atenção pela ponte que poderia 

representar entre meu olhar e de meus estudantes, via compartilhamento de fotos e 

vídeos durante o processo de vivência. Esse foi o mote para a criação de minha 

primeira conta nessa rede, assessorada por um dos estudantes do coletivo Maloca. 

Naquele primeiro exercício dúvidas me perseguiram: como essa imagem me 

representa? Qual o propósito de minhas imagens?  

Parecia que minhas fotos perdiam o foco e a narrativa no momento em que 

resolvia transformá-las em publicação. Senti-me invisível e vazia na paisagem insólita 

da rede. Precisava conquistar a mesma fluidez das imagens digitais para poder me 

relacionar com aquela linguagem.  

Aquele exercício desafiou a desconstrução e reconstrução de meu olhar, no 

qual a posição de fotógrafo e a de fotografado se inverteram. O que parecia ser 

insucesso era na verdade um aprendizado sobre identidade visual, que se efetivou na 

Residência Pedagógica com a vivência da conta Geografias.dolhar.    
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No cronograma de trabalho em Berlim, as duas primeiras semanas 

correspondiam ao período de férias escolares em Araquari. Para não perder a 

narrativa inicial do percurso e evitar a quebra de ritmo que a janela das férias 

sinalizava, criei, ainda no aeroporto antes da decolagem, com o auxílio de minha filha, 

a conta Geografias.dolhar.  

A ideia “o que se mostra para aquele que vê”, problemática no meu primeiro 

exercício de Instagram, foi o mote para essa conta, convertida em instrumento de 

mediação das vivências cotidianas na cidade.   

O convite aos estudantes para que me seguissem foi feito via grupo de 

WhatsApp para as respectivas turmas. Deixei aberta a opção de seguirem ou não a 

conta, pois quis respeitar o tempo de férias deles, e a ideia era ocupar um outro nicho 

de seus repertórios, o da vida cotidiana. Estendi o convite aos professores parceiros 

da pesquisa, bem como alguns colegas de profissão e pessoas próximas. Com 

postagens diárias em horários aleatórios, ignorei a notoriedade das postagens de 

domingo à noite, horário nobre de visualização para aquele público. 

Minha ideia era transpor a concepção de diário de viagem, abstrair o 

estereótipo de cartão-postal e belos cenários autorretratados. Procurei instigar a 

curiosidade e a criatividade de meus estudantes na singela leitura das imagens e 

textos postados. E assim intuitivamente realizei uma espécie de curadoria educativa. 

Compus microtextos imagéticos, postando uma imagem ou vídeo por dia que definia, 

problematizava ou trazia à tona conceitos e percepções oportunizados pela minha 

presença naqueles lugares. Perguntas ou citações acompanhavam as legendas. 

Algumas das questões e citações postadas eram companheiras de percurso, mas a 

maior parte foram encontros oportunizados naquelas janelas do cotidiano. Algumas 

postagens transgrediram a quantidade prevista de imagens por dia. 

Ao trazer para a potência do cotidiano das redes sociais meu processo de 

investigação criativa envolvendo aproximações e relações entre imagem e 

pensamento, senti-me exposta, desafiada.   

Geografias.dolhar foi nesse sentido uma convocatória endereçada a mim 

mesma, na qual me propus a observar minhas escolhas e movimentos, editar meu 

olhar para compreender, interpretar e compartilhar aquilo que me atravessava.  

Com esse pequeno inventário aprendi sobre aspectos de minha identidade 

visual, ideias, imaginação e pensamentos. Encontrei em textos de outros autores 
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chaves para aquilo que minhas imagens queriam tanto dizer. Não em formato de 

tradução ou ilustração, mas de deslocamento.  

Esse instrumento permanece perene em seu lugar de origem. Assim estendo o 

convite dessa microgeografia ao leitor deste texto.    

 

3.2.3 Trilha dos postais  
As aulas que compus e realizei em Berlim formam essa espécie de trilha que 

se deu na interlocução da minha prática de ensino com aspectos da geografia humana 

e ambiental de Berlim. O breve relato a seguir procura demarcar o cenário do qual a 

trilha emerge. 

A ideia foi criar uma ponte entre minhas turmas em Araquari e Berlim, no próprio 

contexto físico das aulas, envolvendo questões de aprendizagem e desta pesquisa.  

Para ampliar o diálogo pedagógico, a proposta foi romper com o espaço 

tradicional da sala de aula, em nome de um contato relacional com o ambiente. Sob 

essa prerrogativa, os encontros aconteceriam ao ar livre, algo entre uma caminhada 

e uma roda de conversa.  

Como interlocutores para as aulas, que ocorreram no horário de Artes em 

formato de videoconferência, meus colegas, os geógrafos Edvanderson dos Santos, 

Luiz Andrade e Paulo Almeida, do grupo da prática pedagógica na escola, e Greice 

Ane Barbieri, colega da Filosofia, que abraçou o desafio em razão do choque de 

horários dos professores de Geografia com algumas turmas. A participação da colega 

de Filosofia permitiu ampliar a conversa para os campos da estética nas aulas em que 

ela interagiu. 

As aulas em Araquari eram em formato de encontro semanal de 45 minutos, 

com seis grupos, ao longo de duas semanas, o que mantinha o desafio à espreita: 

como abraçar uma cidade em dois encontros de 45 minutos?  

Minhas vivências anteriores na cidade, em 2008 e 2013, foram pontuais para 

desenvolver uma estratégia que permitisse aproximar tempos e espaços. Em 2017 as 

caminhadas foram a base para observação e confecção de roteiro das aulas. Como 

instrumento de registro, a câmera fotográfica do celular e anotações sobre todo e 

qualquer detalhe que despertasse minha atenção. A seleção prévia do repertório das 

aulas foi realizada com a elaboração de um roteiro de filmagem com o deslocamento 

físico cronometrado para as aulas.   
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Arquitetura, Urbanismo e as Artes como segmentos da Economia Criativa da 

cidade, foram os motes dentro dos quais aspectos geográficos da paisagem, produção 

cultural e criatividade foram trabalhados como temática para as aulas. Os aspectos 

ambientais, sociais e culturais presentes no cotidiano da cidade deram forma ao 

conteúdo interdisciplinar, que se encontrava em modo panorâmico e transversalizado. 

Como peças de um quebra-cabeças o roteiro foi surgindo em delicadas 

aproximações entre tempo e espaço na cidade. Uma vez selecionadas as locações, 

esbocei um plano de aula e o enviei aos professores para proporcionar a interlocução 

nos encontros. Montei breves sequências e o deslocamento entre elas que coubesse 

na janela de tempo da qual dispunha. Cada sequência chamei de cartão-postal, 

enumerada para a narrativa em torno do tema trabalhado nas aulas, A economia 

criativa sob a perspectiva de seu contexto criador/criativo: a cidade.  

Na primeira aula do primeiro encontro, a fragilidade da conexão de internet em 

espaço aberto da cidade tornou a proposta de tempo real ao ar livre inviável. Assim, 

adaptei o roteiro do primeiro encontro e o enviei aos parceiros de projeto.  

A mudança processual gerou uma virada conceitual. Como a opção de criar um 

estúdio em ambiente fechado eliminaria minha condição de movimento, fundamental 

à proposta, precisei encontrar outra maneira de traduzir o tempo real. E assim o vídeo, 

configurado inicialmente como veículo de mediação, se converteu em artefato de 

linguagem.  

A fragmentação do tempo gravado permitiu uma narrativa mais ampla 

envolvendo o tema. Em vez de transmitir a aula em um pequeno roteiro de locações 

próximas, estabeleci uma lista de lugares mais abrangente e filmei tomadas de até 

dois minutos de gravação, nas quais filmava e narrava simultaneamente.  

A estreita faixa de tempo dos vídeos permitiu seu trânsito na rede. A primeira 

aula foi filmada em doze arquivos e enviada por e-mail aos professores. Para a 

segunda aula a sequência de dezoito arquivos filmados foi postada em um canal que 

criei no Youtube. O material seguiu em formato bruto, sem edições, a fim de garantir 

uma estética mais realista, com os ruídos da paisagem original preservados.   

Durante as aulas em Araquari fiquei conectada com a turma em modo de 

estúdio, no apartamento em que estava hospedada, disponível para interações. 
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Ao abandonar o tempo real como estrutura dos vídeos para as aulas, a 

perspectiva de um plano-sequência24 pela cidade se perdeu, mas outra janela se 

abriu.  

O deslocamento viabilizado pelos cortes permitiu flexibilizar minha 

movimentação no cenário da cidade, ampliou significativamente o leque de imagens 

e conceitos trabalhados, estabelecendo uma outra narrativa que reforçou a feição 

interdisciplinar da proposta.  

O percurso da Residência Pedagógica foi avaliado pelos estudantes depois de 

meu retorno à escola, quando muitas das apreciações destacaram positivamente a 

postura mediadora da proposta em relação aos conteúdos e sua transposição para a 

vida na cidade.  

No exercício de composição dos cartões-postais, reorganizei passado e 

presente, levei minha subjetividade para uma conversa entre imagens e sensações 

na releitura do espaço urbano. 

Os cortes que Matta-Clark realizou nos prédios e casas condenados de Nova 

York na década de setenta do século passado (ver Tomo II, p.273-274) 

problematizavam o tempo na arquitetura da cidade. Na Trilha dos Postais caminhei 

por lugares cujas paisagens comunicavam tempos diversos, por vezes sobrepostos, 

como a suposta vista da antiga Berlim Oriental. O roteiro invisível do Muro de Berlim, 

formado pelos seus pequenos memoriais que atravessavam bairros da cidade, 

materializavam mais do que um traço da história. Deslocavam o tempo, 

ressignificavam o espaço e a vida naqueles lugares. Essa percepção foi 

desencadeada na Trilha dos Postais.  

 
3.2.4 Intervenção no Coletivo Maloca  

 
Nos encontros semanais do Coletivo Maloca em Araquari, versávamos 

aproximações com a arte em pequenos projetos que desenvolvíamos de forma 

colaborativa e de duração variada, respeitando a diversidade de repertórios e 

afinidades com as linguagens que cada um dos integrantes trazia consigo. 

 
24 Termo que define em linguagem cinematográfica um tipo de enquadramento.  
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O trabalho do coletivo25 para a Residência Pedagógica envolveu a etapa final 

do processo de criação iniciado em abril na cidade de Joinville.  

Naquela ocasião, realizamos uma jornada fotográfica no Cemitério dos 

Imigrantes, patrimônio histórico-cultural daquela cidade. Lá buscamos refletir 

esteticamente aspectos de tempo, vida e morte, lembrança e esquecimento. A antiga 

casa no canto do cemitério em que funcionava um pequeno museu e espaço para 

reuniões abrigou nossas conversas e reflexões sobre as primeiras impressões da 

visita. A partir dali, em duplas ou individualmente, fotografia, poesia, desenho, pintura, 

objeto escultórico e bordado tornaram-se suportes para as propostas.   

Na primeira semana de julho essas foram apresentadas ao grupo na reunião 

semanal do coletivo na escola e o material em fotografia, desenho e escrita foi 

organizado e armazenado digitalmente, com exceção de um bordado e um objeto, 

para serem levados a Berlim. Dois dos professores de Geografia da prática 

pedagógica também participaram da proposta de intervenção, uma vez que desde 

março daquele ano realizávamos como parte de nossa prática um exercício de criação 

individual. Como material desses professores, discos de vinil para serem tocados na 

cidade e uma proposta escrita de leitura de paisagens a ser fixada em espaço urbano.   

No exercício de curadoria inicialmente observei as feições da arte urbana na 

cidade, percorrendo longas distâncias em diferentes locais, fotografando as 

manifestações dessa linguagem que encontrava pelo caminho. Analisei seus formatos 

para descobrir o suporte do qual faríamos uso para propor um diálogo criativo 

envolvendo o conjunto de propostas do coletivo. Não se tratava de expor em Berlim, 

mas vivenciar Berlim. 

Nessas saídas observei que os stickers, ou adesivos, eram preponderantes na 

cena urbana, com dimensões inversamente proporcionais à sua presença e cunho 

comunicativo (ver Tomo II, p.280).  

Como minúsculas pegadas, que remetiam àquelas deixadas pelos cartazes do 

artista alemão Joseph Beuys, que “condensam e multiplicam a visibilidade de toda a 

criação do artista” (FARKAS, 2010, p. 6). O veículo publicitário que Beuys utilizou 

transcodificado para o quase anonimato dos stickers criava um texto fragmentado que 

remetia à ideia de “uma revolução social ativada pelos poderes transformadores da 

arte” (FARKAS, 2010, p. 6). 

 
25 O trabalho desenvolvido com o coletivo é desdobrado no Lab. d’Olhar em momento posterior deste 
texto. 
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Uma vez selecionado o suporte, realizei a impressão das fotos e desenhos em 

adesivos na gráfica de uma escola de design. Criei um roteiro dos locais a serem 

visitados e das ações a serem realizadas, que constaram da colagem de adesivos, 

leitura de poesia, disco para ser tocado, exposição de estandarte, abandono de objeto 

artístico na beira do rio, colagem de processos de investigação de paisagem. 

           A proposta de intervenção me levou a percorrer diferentes caminhos na cidade 

em um domingo, por quase dez horas de deslocamento, durante as quais fiquei em 

contato com o coletivo via rede social (ver Tomo II, p.284).  

Muitos daqueles trajetos e lugares eu conhecera nas outras passagens pela 

cidade. À beira do rio em frente ao muro monumento, a ponte que sobreviveu aos 

bombardeios da Segunda Guerra e o parque construído sobre as ruínas do muro 

foram alguns dos pontos de parada e conversa via WhatsApp. Era como se, ao 

depositar algo ali, a cidade me ofertasse uma nova camada de visibilidade. Reportei 

em vídeo e fotografia as inserções dos trabalhos nos espaços, seus arredores e parte 

dos deslocamentos. 

No áudio sobre o sentido da arte na cidade, logo depois de visitar a galeria de 

grafite do Muro de Berlim, reorganizei minhas próprias ideias sobre a arte urbana e 

suas manifestações. Redescobri na conversa com os outros integrantes do coletivo o 

vazio daquele lugar, que diante da massa de turistas ali presente, pareceu-me pela 

primeira vez uma ruína.  

Assim, o que melhor resume aquela prática não são os registros dos objetos lá 

depositados, e sim as conversas e relatos em áudio e texto trocadas durante a 

intervenção. Porque ao revisitar aqueles sítios, trazendo seu contexto histórico e 

artístico, lendo suas formas e configurações transformei a ação artística em ato de 

mediação e gesto de aprendizagem na cidade.  

Aquele domingo gerou outra descoberta envolvendo Alex, personagem do filme 

Adeus, Lênin, com o qual me identifiquei desde que assisti à película. Porque, embora 

habitássemos mundos diferentes, Alex e eu tínhamos a mesma idade quando o muro 

caiu. Durante a visita à parte oriental lembrei muito dele, mas naquele dia da 

intervenção em Berlim descobri que Alex não era somente parte da ficção que 

habitava a cidade. Ele era o estrangeiro que me habitava. Finalmente compreendi 

Godoy quando afirma: “Arte: tornar-se o que é, o outro” (2008, p. 83). 
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3.2.5 Em busca dos jardins da Oma  
 

Os jardins que encontrei em Berlim, em especial Prinzessennengärten, 

Allmende Kontor, Botanischer Garten, representaram a abertura para outra vivência 

estética e ambiental na cidade. Por conta dessa leitura as reflexões acerca desses 

espaços foram transpostas para o capítulo em que apresento os sintomas de 

deslocamento na leitura da cidade (ver Tomo II, p.286-291). 

Paralelamente àquelas vivências, ao longo dos caminhos percorridos naquelas 

duas semanas, outros jardins sinalizaram a natureza em singelas escalas, na sua 

forma de se constituir na cidade. Eram canteiros e vasos em lugares improváveis, 

pequenos arranjos nas mesas de restaurantes e cafés, mas especialmente janelas de 

casas e apartamentos que pareciam jardins vitrine, com flores, plantas e outros 

arranjos, que traziam em seu conjunto o convite implícito ao olhar do outro (ver Tomo 

II, p.283).  

Mesmo naqueles formatos urbanos diminutos, os personagens previstos para 

o jardim estavam ali presentes: aquele que faz e aquele que usufrui.  

Essa natureza peculiar para um jardim me remete à Experiência Geográfica, 

de Nazareno, sobre a qual o autor afirma que “indefine os contornos topográficos e 

encontra novas formas de representação espacial” (FORTES, 2017). Foi exatamente 

o que encontrei nos jardins vitrine, que capturaram meu olhar no singelo 

encantamento que produziam com suas formas, cores e texturas.  

Os jardins eram ponto de diversidade cultural, patrimônio intangível, alma do 

lugar e a alteridade vivenciada simultaneamente no cotidiano. Aqueles espaços de 

flores e coletividade me ensinaram sobre o que Wulf (2013, p. 157) afirma “se 

queremos entender o caráter particular do patrimônio cultural intangível, temos que 

relacionar suas práticas com seu caráter relativo ao corpo.”  

Eram parênteses de beleza no cenário da cidade. Frágeis, efêmeros e 

potentes, o que me leva de volta a Benjamin: 

 
As cores 
Havia em nosso jardim um pavilhão abandonado e carcomido. Eu gostava 
dele por causa das janelas coloridas. Quando, lá dentro, ia passando a mão 
de vidro em vidro, transformava-me; ganhava a cor da paisagem que via na 
janela, ora flamejante, ora empoeirada, agora mortiça, depois luxuriante. 
Sentia-me como quando pintava a aquarela e as coisas se me abriam assim 
que eu as acometia numa nuvem úmida. O mesmo acontecia com as bolas 
de sabão. Eu viajava dentro delas pela sala e juntava-me ao jogo de cores 
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das cúpulas até elas se desfazerem. Olhando para o céu, para uma joia ou 
para um livro, perdia-me nas cores. As crianças são suas presas fáceis por 
todos os caminhos. Naquele tempo podiam comprar-se chocolates em 
pacotinhos dispostos em cruz e com cada tablette embrulhada num papel de 
prata de cor diferente. A pequena obra, segura por um fio grosso dourado, 
reluzia em tons de verde e ouro, azul e laranja, vermelho e prata; e nunca 
havia duas cores iguais lado a lado. Dessa paliçada brilhante saltaram um dia 
as cores para os meus olhos, e ainda hoje sinto a doçura que nessa altura os 
saciou. Era a doçura do chocolate que fazia as cores desfazerem-se-me mais 
no coração do que na língua. Pois antes que eu sucumbisse às tentações da 
guloseima, já o sentido superior tinha suplantado de um golpe o inferior, 
arrebatando-me. (BENJAMIN, 2013, p. 108) 

  
Essa trama de sentidos que vaga pela memória afetiva do autor perpassa em 

diferentes formas e se desloca na percepção e relação com diferentes vivências. Esse 

translado afetivo que Benjamin realiza desde as janelas coloridas a embalagem dos 

chocolates traz uma bagagem sensorial que cria os relevos e texturas para essa 

vivência, do tato ao paladar, passando pela visão. 

Aqueles jardins que eu vi e vivi em Berlim traziam esse arremate, ligados pelo 

fio invisível da minha infância no jardim da oma Lily. Acolheram meu olhar, mas ainda 

assim eu não conseguia identificar o que de fato despertavam. O que ficava claro era 

a potência que traziam para a alma daqueles lugares que se efetivava em meu olhar.  

Talvez os jardins de Berlim me pareceram tão alegres por serem cercados pela 

morte, que ocupava parte da alma daquela cidade.  

Nesse sentido, os jardins são em Berlim ato de transgressão e acolhimento. 

 

3.2.6 Imagens do deslocamento 
 

Em silêncio e com uma câmera na mão observei e interagi com a cultura visual 

ao meu redor em Berlim. Com os hábitos daqueles que compartilhavam o espaço 

urbano comigo. Com a arquitetura dos bairros e a rica produção gráfica de postais.  

O ato de fotografar, casado com os exercícios que buscaram ler e compartilhar 

a cidade com meus estudantes e colegas de prática pedagógica, despertou 

movimentos de aprendizagem em percursos caleidoscópicos.  

Vislumbrei elementos do patrimônio intangível, de natureza fugaz espalhados 

pela cidade, por isso mesmo “mais difíceis de identificar, transmitir e salvaguardar” 

(WULF, 2013, p. 156). Tais elementos, que têm como medium o corpo humano, foram: 

“as artes representativas [...] as práticas sociais, rituais e eventos festivos [...] 

conhecimento e práticas sobre a natureza”. (WULF, 2013, p. 156-157) 
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Depois da finalização daquela vivência, debrucei-me durante meses sobre o 

material coletado em busca de uma narrativa, no canto das fotografias, fragmentos de 

áudio, vídeo e escrita que exonerassem as imagens de sua prerrogativa ilustrativa e 

permitissem alcançar outra condição.  

Nesse processo de leitura, extraí dos pequenos textos e fragmentos que reuni 

palavras que compuseram um quadro de palavras-chave, que naquele conjunto 

sinalizavam autores e conceitos. Ampliei o olhar e retornei às imagens fotográficas de 

encontros anteriores com Berlim. Estudei suas composições e de lá extraí palavras e 

sensações. Assim voltei a reunir, separei, aproximei e afastei conjuntos de palavras 

escritas em papéis coloridos, que insistiam em permanecer em estado de movimento 

no quadro de feltro pendurado na parede. Retornei novamente às imagens procurando 

por categorias, subtítulos e respostas capazes de estabelecer uma trilha para um 

capítulo/tese da Residência Pedagógica em Berlim. A narrativa densa me levava por 

caminhos que se ramificavam continuamente.  

Esses processos de leitura aconteciam concomitantemente ao meu trabalho 

em sala de aula, o que provocou aproximações com outros autores e conceitos, 

repovoando o processo criativo da pesquisa. Desenvolver a narrativa da vivência em 

Berlim foi o maior desafio na elaboração deste trabalho.  

Nos percursos da Residência Pedagógica memória, percepção, sensibilidade 

e imaginação compuseram as paisagens versadas posteriormente em imagem e 

palavra. Na vida cotidiana capturada naquelas práticas meu corpo/território foi sendo 

repovoado de sensações e percepções, traduzidas em repertório da cultura intangível 

ou imaterial.  

Assim imergi em paisagens pelas quais pude visitar outros 

autores/personagens e interagir transversalmente com as densas camadas de tempo 

que me levaram a tocar a alma daquele lugar. 

Berlim se configurou como um museu de tempos atravessados, que se 

habitavam em camadas nas quais presente e passado se moviam constantemente, 

não para se assentarem, mas para se revisitarem. 

 A bicicleta, presença e meio de deslocamento constante na cidade, me fez 

recordar de seu papel na minha infância, quando pedalar era uma brincadeira que 

conduziu minha primeira experiência estética com a cidade. 
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 Em Berlim a sala de aula se converteu em cidade. O exercício da Trilha dos 

Postais foi o elo que me permitiu investigar o deslocamento em meu olhar, traduzido 

em elementos e aspectos que narraram tempo, espaço e a relação com o outro.  

As relações cotidianas com e na cultura urbana envolvendo processos de 

aprendizagem foram o movimento final da Residência Pedagógica, que se deu na 

confecção deste trabalho. Percebi que as fotografias que produzi em Berlim não eram 

objeto de análise, mas sim instrumentos de mediação para o sensível. Assim traduzir, 

transpor, renomear foram ações que me permitiram mais do que compreender esse 

processo. Como uma composição, foi na escrita deste texto que a aprendizagem se 

decantou da vivência e assim definiu suas formas e áreas de cores. 

Nesse movimento final percorri Berlim em modo pedalante, o que me revelou 

que aquela cidade se traduz na sua reinvenção. 

 

 
Na época em que cursava a graduação, Berlim me foi 

apresentada em imagem e palavra pelo artista Paulo Gaiad, em 

visita a uma aula quando este se preparava para mais uma 

temporada na cidade.   

A percepção foi de uma cidade contraditória, melancólica e 

pulsante, em cuja silhueta os guindastes soavam como estandartes 

de um novo tempo. 

No encontro com ela, anos depois, a visita ao museu se 

estendeu em ritmo de pedaladas por suas ruas planas, movidas 

pela lembrança de um espetáculo de dança que enunciava: 

 

Assemblage oferece deslocamentos e 

conduz uma busca. Que memórias você 

coleciona? Que perguntas você carrega? Por 

quais experiências você é marcado? Quais 

pensamentos estão colados em você? De 

quantas e quais pessoas você é feito [aqui 

eu trocaria pessoas por lugares] O que você 

quer encontrar? O que você não quer 

esquecer?  

(XAVIER, 2013)  

    

Berlim era diferente de tudo que eu visitara. Paulo Gaiad 

atentou para isso em sua leitura gráfica Projeto para 

reconstrução, o encantamento daquela cidade habitava suas ruas. 
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Assim como em outras trilhas de outras viagens, a cidade me 

fez querer ter meus estudantes juntos de mim para compartilhar 

as sensações que a cidade despertava em mim. 

 

Como poderia levar até eles a emoção que nenhum livro ou 

trabalho artístico me despertara, vivenciada naqueles lugares? 

  

 

Jean Nouvel (2016 apud RUBIN,2016) indica:  

“A cidade é um museu. Um livro de pedra, que conta sua 

história por meio da petrificação dos desejos de diferentes 

gerações. A tarefa do arquiteto hoje é trabalhar sobre os 

territórios onde se construiu demasiadamente nas últimas 

décadas, para transformá-los. Esta é uma época de mutação.” 

Na cidade de Nouvel, qual a tarefa do professor? 

 
 

 

A morte, sempre acompanhada da invisibilidade, versava em 

alguns daqueles espaços uma desconcertante visibilidade.  

Onde ficava a floresta, soterrada por ruínas, soterradas 

por outras ruínas, na cidade que reconstrói seu passado?   

Seria possível encontrar outros significados para encanto, 

solidão, encontro, melancolia, liberdade, vazio? 

 

 
Diante da multiplicidade de cores, formas e relevos que me 

cercavam em experiência multissensorial, subi o pequeno morro em 

direção às centenas de degraus do mirante. Fugi em busca de 

respiro. 

Wolkenhain, ou Bosque de Nuvens, era o nome dado à estrutura 

metálica de formas escultóricas semelhante a nuvens, que de noite 

assumiam cores de natureza mágica.  

No bosque improvável, localizado a 114 metros de altitude, 

me deparei com algo que Alex e eu nunca pudemos visualizar em 

nossas adolescências. Era a paisagem que a República Democrática 

Alemã nos negou. Um extenso campo de telhados e verde sob o céu 

que cobria a antiga e então Berlim Oriental, com sua irmã 

ocidental bem ao fundo, quase na linha do horizonte.  

Quis chorar.    

Nos elementos da paisagem que me cercava, pessoas, tempo e 

espaço na Berlim do presente. O passado subitamente se tornou 

vestígio, era meu olhar sendo moldado diante de uma geografia 
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móvel, configurada como resposta à minha questão interior de 

como o humano e os elementos naturais transitam nas paisagens. 

Assim nasceu o conceito de cartão-postal, nas aulas da 

Residência Pedagógica, em formato de vídeo, para refletir as 

paisagens que habitamos e pelas quais transitamos. As conexões 

entre Artes e Geografia possibilitadas por aquele espaço 

tornaram a confecção dos roteiros e as filmagens verdadeiros 

exercícios de decomposição e recomposição do olhar, que, 

efêmero, buscava o imaginário. 

 
Em Berlim o tempo como fator de mudança da paisagem opera 

em frequência e modos variados, para que a vida encontre outros 

caminhos.  

No IGABRELIN 2017 O título da obra de Ana Rispoli captava 

parte desse imaginário, pois: “Nem todas as histórias têm sido 

contadas...”26 (RISPOLI, 2017). O projeto era uma instalação 

localizada no interior de uma pequena floresta. Lá, ao 

caminharmos, éramos despertados por vozes invisíveis. Eram os 

moradores daquela vizinhança que nos falavam de suas histórias 

de amor, felicidade e trabalho.  

Cada história se localizava em uma espécie de ilha, 

configurada em esculturas de personagens das histórias de conto 

de fadas. As esculturas, criadas por um artista berlinense há 

mais de trinta anos, remetiam à época da primeira mostra de 

jardins de Berlim. Eram, portanto, e segundo o texto que introduz 

a obra na floresta, “testemunhas simbólicas do tempo” (RISPOLI, 

2017). 

O que habitava aquela floresta eram as narrativas dos 

moradores invisíveis de seus arredores, que, a partir das imagens 

das esculturas, compartilharam suas geografias. A sensibilização 

para o outro capturada nessa obra era parte da alma daquela 

cidade.  

 
Desembarcamos em Ostbahnhoff. Para chegar ao hotel 

atravessamos um terreno baldio que se assemelhava a uma praça 

pelas árvores imensas e a pequena trilha de chão batido cercado 

de vegetação rasteira e descuidada.  

Nos dias que se seguiram exploramos a cidade. Encontrei em 

lojas de souvenirs, cartões-postais em que a cidade dormia em 

seu passado, diluída pelas bombas e pelo fogo.  

 
26 Livre tradução.  
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Procurei a imagem da estação de trem e a praça, num 

exercício arqueológico do olhar. A foto em preto e branco me 

revelou outra natureza para aquele lugar. 

Em vez da praça, havia uma mansão em ruínas. Os constantes 

vazios da cidade começaram a adquirir outro sentido e revelar 

suas verdadeiras feições.  

O solo exposto, as árvores, a vegetação rasteira e aleatória 

eram de certa forma todas ruínas de um passado que me 

amedrontava. O vazio era uma cicatriz de guerra.   

  
Arquitetura que encontrei dentro do museu vinda de lugares 

distantes me fez questionar: arqueologia ou pilhagem? 

 
A arquitetura da cidade de Berlim era linguagem 

transversalizada.  

Como o vazio de Tempelhofer Feld, o aeroporto da era nazista 

que reviveu como área de lazer. E a estação central de 

Hauphbahnhof, na qual os trens pareciam nos convidar para a 

efêmera Metrópole de Fritz Lang, de 1927.  

As ruínas do Hotel Esplanada emolduradas na Potsdammer Platz 

preservavam o lugar em que personalidades do cinema, como 

Chaplin, se hospedavam. O pequeno texto ao lado do fragmento que 

rasgava a praça orientava e mapeava sua presença ali. 

As belas portas de vidro restauradas simbolizavam a ponte 

entre a Berlim moderna, referindo-se ao período do início do 

século XX, e o espírito de rejuvenescimento que a cidade vive 

ainda hoje. 

O relevo e o regime visual empregado nesses sítios é que 

tornavam Berlim única.  

Essa constante releitura do tempo que a arquitetura da 

cidade realizava transformava partes sensíveis de sua história 

em museu a céu aberto.  

Nesses locais o mundo não era reconstruído. O mundo era 

ressignificado.  

Apresentado com suas diferentes camadas expostas, 

presentificadas pelo ato de leitura pedagógica com a qual se 

apresentavam ao observador, os painéis ilustrativos que 

encontrava por toda a cidade não eram meras placas que 

informavam. Trata-se de instrumentos mediadores que nos 

convidavam a adentrar na alma do lugar. 

O tempo se convertia em seu próprio disfarce. 

 
Em Düren quase tudo no centro da cidade era novo, 

arquitetonicamente falando.  
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Da antiga prefeitura restava somente sua lápide, uma placa 

com a data do bombardeio que a consumira. Peter, um amigo da 

família que nascera lá, me contou que noventa por cento da cidade 

fora destruída na guerra.  

Na praça central fotografei a sensação incômoda, que não 

consegui compreender e me acompanhou enquanto pedalava pela 

cidade. Talvez porque inconscientemente procurava a cidade das 

memórias de meu amigo, da qual encontrei somente alguns 

vestígios. 

Foi quando me dei conta de que aquela reconstrução me 

incomodava. Não porque substituía o vazio deixado pela guerra, 

mas porque carregava de maneira paradoxal a destruição sobre a 

qual Peter me contara.   

 
Lugares como a Topografia do Terror existem para que não 

nos esqueçamos da barbárie nazista.  

Logo na entrada um aviso pede postura de respeito diante do 

que aquele lugar apresenta e representa. Lá o muro também se faz 

presente e é patrimônio histórico, pelas marcas que carrega da 

sua derrubada.  

Nas ruínas da sede da Gestapo é contada a história do Reich, 

com detalhes de lugares como os campos de trabalho invisíveis de 

Berlim e o nomes e fotografias de pessoas, vítimas e autores do 

regime.  

São mais de cem metros de caminhada informativa. À medida 

que percorria os painéis e imagens cronológicos, o terror daquela 

história se materializava nas sensações que percorriam meu corpo 

e minha mente.  

No caminho daquele sítio meus passos se tornaram 

aterrorizados. Ao lado do museu a céu aberto, uma construção 

contemporânea de traços leves buscava harmonizar o espaço, no 

prédio que guarda toda a documentação da época para estudo e 

exposição. Para que não nos esqueçamos.  

Embora o interior do prédio fosse concebido para trazer 

paz, com uma fonte discreta e espaço fluído, embora houvesse 

muito a ser lido e aprendido ali, não consegui permanecer naquele 

lugar. A morte no seu formato mais desumano era a única lição 

que levava de lá.  

O que desaparece, o que de fato desaparece quando os lugares 

deixam de existir? 

O que aqueles painéis ensinam sobre quem somos?  

Talvez a pergunta mais pertinente seja: o que aprendemos 

com imagens e palavras?  
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Enquanto eu lia um dos painéis uma turista posou para foto 

muito perto de mim, sorrindo.  

Aprendemos? Ou tudo se converte em triste ruína?  

   

   

        

Existem fragmentos do Muro de Berlim que se tornaram pontos 

turísticos espalhados pela cidade, como ruínas em um sítio 

arqueológico. Alguns deles tornaram-se quase que museus 

portáteis, como o muro do chiclete em Potsdammer Platz.  

Ali, fotos e texto indicam outro trecho da ruína a ser 

percorrida.  

Em Bernauer Strasse, considerado um de seus sítios mais 

sensíveis, lembranças das fissuras sociais e ambientais que o 

muro provocou na sua instalação permanecem em fotos e monumentos. 

Para que o muro existisse naquele lugar específico, parte 

da cidade precisou ser literalmente demolida, apagada. Isso 

incluiu um cemitério.  

O estranhamento desse fato residia na inversão desse ciclo 

de vida e morte. Porque o cemitério é lugar de descanso, depois 

que a vida se finda.  

A arquitetura de guerra que eu vira em Winden, onde as 

lápides de um cemitério bombardeado na Segunda Guerra foram 

estranhamente reordenadas, criando uma espécie de fileira de 

pedra no pátio dos fundos da igreja, acontecia ali também. 

 Arquitetura de guerra se faz na destruição. 

Em Prenzlauer Berg, o espaço do muro que fora faixa da 

morte, terra de ninguém na Guerra Fria, transformou-se no 

presente em um dos parques mais vivos da cidade. 

 Essa desconstrução, desmanche e reapropriação do muro que 

indicava outros lugares, criou uma espécie de roteiro não formal, 

um mapa invisível.  

Parte da cidade que hoje existe lá é a ruína daquela linha 

imaginária. 

O muro hoje invisível, em meu cartão-postal, é parte da 

alma daquele lugar (YÁZIGI, 2001). 

 Passarela para travessia por meio da qual o presente 

captura o passado e o converte em objeto.  

 
 

O ritual expositivo dos mercados de pulga agregava outros 

sentidos para a simplicidade dos objetos e coleções ali expostos. 

Nos arranjos singelos das barracas, a cacofonia de cores e 
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formas, a interface do habitar se fazia presente na possibilidade 

de vislumbrar o outro.  

Visitar um mercado de rua era quase um ritual de 

reconhecimento da natureza humana. 

 

 
 

Era nas tardes dos domingos de minha infância que as pessoas 

geralmente se visitavam. A varanda era em muitas ocasiões a sala 

de visita das casas. Lembro de ver da janela do carro de meu pai 

esses espaços ocupados em movimento.  

Mas varandas das casas que sobreviveram à especulação 

imobiliária estão em desuso e extinção. E as varandas dos prédios 

residenciais são exclusivas à privacidade, não se prestam ao 

outro, nem conjugam a vida em comunidade. 

 Percebo no movimento transitório das publicações do 

Instagram as paisagens móveis de varanda de minha infância no 

carro de meu pai, o que dá outra dimensão temporal a essa rede 

social, que nasceu somente como um lugar intangível.  

No olhar contemporâneo, distante do outro, o Instagram é a 

varanda virtual que abriga as conversas solitárias de nossos 

lares. 

 

3.3 LAB. D’OLHAR 

 
Foi numa ex-árvore que Helena e Carol, estudantes do terceiro ano do curso 

de Agropecuária, pintaram no início da primavera de 2019, o nome Lab. d’Olhar, em 

discos da madeira doada por colegas e fatiada voluntariamente por Igor, estudante de 

Agronomia.  

Cada um dos fragmentos foi cuidadosamente trabalhado, alinhado e fixado na 

parede por Ricardo, voluntário na escola, sob o olhar atento de outros estudantes que 

ajudavam na curadoria do espaço. E assim aqueles fragmentos passaram a nomear 

o espaço, acompanhados por um pequeno guardião, uma coruja esculpida por 

indígenas do povo Guarani.  

Lab. d’Olhar é um ambiente de aprendizagem multidisciplinar e 

transversalizado que nasceu em outubro de 2016 na escola. 

Quando cheguei ao IFC para dividir o componente curricular de Artes com a 

colega da área de música Jaqueline Herbert, o espaço para as aulas desse 

componente curricular era uma antiga sala de aula, de dimensões menores, 
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compartilhada com o acervo de instrumentos musicais do campus. As configurações 

de até quarenta estudantes para algumas das turmas de Ensino Médio e a perspectiva 

de outros arranjos a serem ali protagonizados tornavam inviável a vivência do ensino 

de artes naquele espaço27.  

Assim, procurei por um novo lugar, que resultou na sala 201 do prédio 

inicialmente destinado ao Ensino Superior do Campus. Lá, por um ano e dois meses 

o Lab. d’Olhar foi abrigado, um pouco distante dos demais edifícios, mas com espaço 

de dimensões generosas que permitiu estabelecer um lugar de acolhimento e diálogo 

das Artes e seus repertórios no cotidiano da escola. 

Na curadoria dessa sala, ambientes conjugados incluíam uma galeria de arte 

que abrigava minha coleção de imagens e objetos de diferentes conceitos e 

abordagens, e um pequeno espaço para exposições temporárias.  

Além disso havia uma pequena biblioteca, carinhosamente batizada por mim 

de Biblioteca Walter Benjamin, em homenagem a esse autor que capturou o cotidiano 

em forma de escrita. Nela disponibilizei parte de meu acervo para consulta em um 

antigo móvel garimpado no campus.  

Cantos e ilhas de estudo individuais e coletivos se espalhavam perto das 

janelas da sala com vista para a mata do outro lado da rodovia. Alguns desse cantos 

reuniam mesas e cadeiras em conjunto com objetos decorativos e improváveis, 

criando uma atmosfera mais intimista.  

Na área de convivência principal, um conjunto de bancos montados com palets 

arrecadados em uma de minhas garimpagens substituía as tradicionais fileiras de 

carteiras para aulas, que aconteciam em formato de roda de conversa. 

A ideia foi transbordar o conceito de espaço de aprendizagem, reunindo ali 

referenciais e suportes que provocassem o olhar, a imaginação e a criatividade. 

Entretanto a localização da sala, afastada dos outros prédios em que os 

estudantes tinham a maioria das aulas, dificultou sua vivência pedagógica, por conta 

dos deslocamentos para encontros, que ocorriam em sua maioria com a duração de 

45 minutos.  

O crescimento da demanda por mais salas de aula no campus para o ano de 

2018 determinou que o Lab. d’Olhar precisaria ser desmontado no final de 2017, o 

 
27 Como os instrumentos precisavam permanecer no prédio da antiga sala, Jaqueline manteve aquele 
espaço, e me lancei na busca por outra configuração. Eventualmente ela realizou aulas na primeira 
versão do Lab. d’Olhar, mas nossa parceria se efetivou na mudança do espaço em fevereiro de 2018.  
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que me levou de volta à busca por possibilidades alternativas de habitar a escola na 

prerrogativa da transversalidade. E assim observei, ouvi e troquei ideias e propostas 

com diversos colaboradores do campus por quatro meses.  

O desfecho dessa procura se deu na copa dos servidores, antiga cantina do 

Bloco A, localizada na primeira edificação do campus. O espaço interno daquela sala 

era resultado de várias reconfigurações ao longo dos quase sessenta anos da escola. 

Recortado em ambientes de tamanhos e configurações variadas, era pouco iluminado 

e ventilado, com exceção da parte de trás da sala, em que ficava uma espécie de área 

de churrasqueira gradeada. Com três portas de acesso, uma delas de vidro que dava 

feição de vitrine à sala, o layout de formato retangular tornava difícil imaginar ali uma 

sala de aula (ver Tomo II, p.303). 

O desafio daquela configuração se converteu em oportunidade para novos 

arranjos.  

O processo de adaptação do espaço para a nova função gerou uma série de 

conversas com o engenheiro e a equipe de infraestrutura do campus. A cada 

solicitação que eu fazia, em conversa com os envolvidos, procurava contextualizar as 

demandas para a vivência do ensino naquele espaço. Em contrapartida eles me 

contavam peculiaridades envolvendo a história daquele lugar. Foram gestos de 

aproximação em que compartilhamos nossas vivências, nossos modos de ver.  

As adaptações compatíveis com o orçamento e as configurações estruturais do 

espaço foram sendo realizadas em movimentos de intensidade variada, que ainda 

perduram quase dois anos depois. A instalação de lâmpadas logo na mudança 

suprimiu a ausência de luz natural, e a abertura de nova janela ocorreu mais de um 

ano depois, assim como a instalação de um sistema de refrigeração para o espaço. 

Esses e tantos outros desafios representaram mais do que uma conquista de 

espaço para as aulas de Artes. Formaram uma narrativa construída por todos aqueles 

que participaram desse processo, parte da visualidade que compõe a alma daquele 

lugar. 

Nesse movimento, a galeria de arte se espalhou pelas paredes da sala e 

alcançou o lado de fora do espaço.  

A porta azul antiga com ares de casa do interior passou a indicar a entrada para 

os estudantes em aula, em que um corredor mínimo que dá acesso à sala se tornou 

uma espécie de vestíbulo para o depósito das mochilas.  

Para driblar a falta de ventilação, as aulas aconteciam quase sempre com todas 
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as portas da sala abertas, o que tornou nossos encontros mais transparentes.  

Como na área de convivência do espaço os bancos de pallets eram 

insuficientes para acomodar as turmas maiores, converti tocos de árvore doados em 

banquinhos.  

No exercício contínuo de garimpagem pela cidade, arrecadei cadeiras e uma 

série de outros objetos que foram sendo incorporados ao espaço, como a antiga porta 

de celeiro abandonada na fazenda da escola, convertida em mesa de centro e apoio 

para o equipamento de vídeo.  

Aquela mesa deu suporte também para pequenas montagens expositivas, na 

condição de objetos propositores para “estimular a imaginação, a percepção, a 

sensibilidade” (MARTINS et al. 2005, p. 129) acerca dos temas trabalhados nas aulas.  

No pequeno espaço da biblioteca Walter Benjamin, foram acomodados alguns 

instrumentos musicais, o que oportunizou vivências musicais protagonizadas pelos 

estudantes nos horários de intervalo e por vezes nas próprias aulas. 

Para as atividades práticas que demandavam mesas recorri ao espaço coberto 

anexo à sala, uma área de convivência preexistente. Ainda em 2018 solicitei sua 

adaptação para uma configuração mais próxima de varanda. Para essa nova 

roupagem do espaço, a mureta foi rebaixada, alargada e coberta com azulejos, 

convertendo-se em banco ao longo de toda a sua extensão. No batente sobre os 

bancos penduramos vasos de samambaias que doei para aquele lugar, pois queria 

que o leve movimento de suas folhas ao vento fizesse parte daqueles encontros. 

A baixa incidência de luz natural no interior da sala garantia o clima imersivo na 

projeção de vídeos, imagens ou roteiros de aulas. 

Em nossas aulas regulares de Artes no Lab. d’Olhar, sentados ao redor da 

mesa de centro, ficávamos próximos uns dos outros, como se estivéssemos em uma 

sala de visita, habitada por olhares curiosos em movimento de encontro e partilha. Ali 

o escutar, o aprender e o viver junto que os Dias de Estudo propunham eram um 

exercício que fazia parte de nosso cotidiano escolar.  

Mesmo dispondo de uma sala de professoras que dividia com outros três 

colegas, o Lab. d’Olhar se tornou o lugar que me acolhia quando não estava em aula. 

Dali observei e participei, na maioria das vezes silenciosamente, da vida cotidiana que 

transcorria naquele espaço quando não havia aula, e a sala ficava aberta à 

comunidade escolar.  

O Lab. d’Olhar era o espaço escolhido por muitos estudantes em seus horários 
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de intervalos ou janelas de aulas vagas para ler, estudar, conversar, tocar violão ou 

teclado em pequenos grupos ou sozinhos. Pedir orientação na realização de proposta 

de trabalhos diversos, ouvir música, descansar, visitar as abelhas sem ferrão nos 

fundos da sala e conversar com Ricardo, o voluntário que trabalha no espaço, sobre 

assuntos relacionados à presença delas ali; relaxar na espreguiçadeira sob o 

pergolado escalado pelo amor agarradinho28 ou simplesmente estar junto observando 

os movimentos dos peixinhos no laguinho. Muitos daqueles estudantes que visitavam 

o Lab. d’Olhar nesses momentos de abertura eu não conhecia. Nesses casos, eles 

entravam e de maneira tímida perguntavam se ali podiam ficar. Depois, ao saírem, 

quase sempre deixavam sorrisos mudos de agradecimento, como se estivessem se 

despedindo depois de uma visita amigável.  

Percebi que naquele cotidiano a arte era tempo de respiro e encontro de vida e 

afeto, que acontecia de maneira às vezes inesperada. Como na prática artística 

disfarçada de rotina de trabalho que o colega Gilberto realizou na varanda e no 

laguinho quando montou delicadas composições de azulejo para forrar os bancos 

daquele espaço. 

A curadoria educativa realizada no Lab. d’Olhar foi uma forma de ver o espaço 

escolar, que potencializou na vivência e convivência, exercícios de alteridade, 

interação e silêncio, autonomia e espírito de coletividade, presentes em singelos 

gestos do cotidiano.  

 
3.3.1 Desdobramentos e seus deslocamentos  

 

O coletivo de artes Maloca foi um importante interlocutor do Lab. d’Olhar, com 

o qual dividiu o contexto inicial de vivências que proporcionaram desdobramentos 

significativos para aquele espaço, como a monitoria de Artes. No espaço a seguir 

contextualizo parte desse repertório. 

Igualmente nascido da demanda interna do campus, o coletivo se desdobrou 

da proposta de extensão que desenvolvi entre setembro de 2016 e setembro de 2017.  

Pouco antes, Bruno Dranka29, então estagiário do Núcleo de Atendimento 

Estudantil, me procurou para sugerir que eu montasse uma oficina com ênfase em 

desenho artístico. A conversa gerou o projeto de extensão Práticas e processos 

 
28 Trepadeira que plantei no jardim Adoniran Barbosa. 
29 Graduando do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias. 
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artísticos: vida, cultura e cidade, por mim coordenado, no qual procurei oportunizar e 

estabelecer relações de aprendizagem e vivência na cultura e nas Artes, em 

processos individuais e coletivos envolvendo a comunidade escolar de Araquari. O 

convite estendido buscava estreitar laços entre a escola e a cidade, via encontros 

semanais de uma hora e meia que aconteciam depois do horário escolar. 

 O grupo de estudantes então formado contou com até dezessete integrantes 

que trouxeram modos de ver e interesses diversificados para o coletivo. Ali nos 

tornamos aprendizes de uma forma de vivenciar e produzir arte com a marca de uma 

identidade única, diversa e coletiva.  

O nome Maloca, escolhido meses depois do primeiro encontro, foi parte desse 

processo de construção de identidade. A palavra maloca de origem tupi, traz como 

significado “conjunto de habitações de indígenas” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1823). 

O nome foi escolhido em homenagem a nossos vizinhos, o povo indígena Guarani 

Mbya, e ligado ao cotidiano de nossas vidas ali, pois aquela escola, no contexto de 

carga horária dos cursos técnicos, frequentados pela maioria dos integrantes do 

grupo, previa jornadas de até oito horas diárias, tornando o espaço de maior vivência 

cotidiana deles, e minha.  

Como o Maloca habitava a informalidade do ensino, as possibilidades de 

interação e aprendizagens transversais ligadas ao repertório cultural30 da escola e da 

cidade se ampliaram. 

No contexto dessas vivências, o espaço que dá acesso à entrada principal do 

Lab. d’Olhar traz marcações importantes. Lá, o chão de piso de madeira revela um 

passado de sala de aula para o espaço amplo e largo. Suas paredes laterais, 

parcialmente derrubadas, se transformaram em aberturas que o converteram em 

corredor de passagem. Os amplos vãos me lembravam os buracos de Matta Clark nos 

prédios e casas em Nova York.  

Nesse espaço, realizei minha primeira intervenção na escola, no segundo 

semestre de 2016. Uma ação artístico-pedagógica realizada em dois momentos, que 

se desdobrou em site specific. 

 A oficina intitulada Arte nos espaços urbanos que ofereci na SEPE31 abriu os 

 
30 Com a adequação de minha carga horária no campus em 2018 por conta de minha participação no 
programa PIQ IFC, não foi possível manter os encontros regulares do coletivo. Como alternativa, estes 
aconteceram desde então esporadicamente, em horário flexibilizado.   
31A Semana de Pesquisa e Extensão ocorre anualmente no segundo semestre no campus Araquari.  



149 

 

 

trabalhos da proposta, já contando com a participação de estudantes do coletivo, que 

ensaiava seus primeiros encontros.  

A ação constava da apresentação, discussão e confecção de um mosaico de 

azulejos como moldura para aquelas aberturas no lugar (ver Tomo II, p.302). Como 

referência, inspirei-me no trabalho de Antoni Gaudí, arquiteto catalão que levou as 

linhas curvas, texturas e formas da natureza para a arquitetura.  

O material para o mosaico garimpei em casas demolidas e lojas de material de 

construção, o que garantiu o diálogo conceitual da proposta, acolhida com entusiasmo 

pelo grupo inscrito na oficina, que realizou um exercício de releitura do tempo naquele 

corredor. Assim aqueles vãos foram convertidos em moldura de passagem do tempo. 

A ação aproximou o público escolar do fazer artístico, e o coletivo Maloca ganhou a 

partir daquela ação novos integrantes. 

Para o segundo momento da intervenção, escolhi a maior parede daquele 

espaço e mantive a ideia de lugar de passagem como referência, o que me remetia à 

presença do grafite na cidade, como linguagem artística nascida em suporte ligado ao 

cotidiano dos espaços. 

 Mais uma vez, a coleta de material garimpado foi um procedimento de criação 

que utilizei quando resgatei objetos que remetiam ao passado de escola agrícola 

daquele lugar, em minhas caminhadas pelo campus a lugares e depósitos quase 

invisíveis no cotidiano escolar daquele espaço.  

Nessa curadoria educativa resgatei: antigas cadeiras, que depois foram fixadas 

no alto da parede, sugerindo que nosso ponto de vista depende do lugar do qual 

observamos; um porta-chapéus, colocado no canto da mesma parede, lembrando que 

ali todos eram bem-vindos; e um antigo painel de luz fixado no canto oposto da parede, 

sinalizando o ponto de luz como metáfora para a criatividade e ação no campo escolar. 

A superfície da parede foi descascada e preparada com tinta para o quadro-

negro. Os objetos foram fixados, assumindo a partir de então a condição de objetos 

propositores, “criados para potencializar a mediação: provocando, auxiliando na 

elaboração de conceitos” (MARTINS et al., 2005, p. 129).   

Uma ação de grafite do coletivo Maloca em dezembro de 2016 completou o 

conjunto do espaço como site specific. A escolha do giz de quadro como material para 

o grafite viabilizou a proposta de aproximar o fazer artístico do dia a dia no campus 

(ver Tomo II, p.303).  

Desde então, desenhos, palavras e objetos, em versões distintas, 



150 

 

 

compartilharam o mesmo espaço, em leituras e releituras do cotidiano como obra-

processo. O inesperado como parte dessas vivências foi um aspecto observado na 

forte interação que ali ocorreu com o público, manifestada em acolhimento, diálogo e 

estranhamento, que incluiu um episódio de pichação. Aquela parede se tornou um 

mural da vida que nos atravessava no cotidiano escolar. 

O coletivo ainda trouxe na proposta de extensão a presença de Ellen Aguiar, 

estudante do curso de Química que atuou como bolsista durante a realização do 

projeto. O cronograma de horários de trabalho que montamos na época permitiu que 

ao Lab. d’Olhar tivesse seus horários de abertura estendidos para além dos encontros 

semanais do grupo e das aulas de Artes. Essa medida permitiu que o espaço 

proporcionasse uma margem mais ampla de tempo no cotidiano do campus, e 

alcançasse outros contornos de aprendizagem não formal como área de convivência.  

Com o final do projeto de extensão, passamos a participar do programa de 

monitorias ofertado pelo campus, voltado para estudantes do Ensino Médio. 

 O trabalho desenvolvido desde 2018 pelos monitores, sob minha orientação e 

da professora Jaqueline teve nesse percurso seus repertórios ampliados. Reuniões 

semanais, orientações e vivências marcaram processos de aprendizagem formal, 

informal e não formal naquele espaço. A participação interdisciplinar e transversal dos 

monitores foi deslocada para outros arranjos, envolvendo eventos científicos e 

culturais, mostras e aulas interdisciplinares, curadoria e mediação cultural de espaços 

e mostras ocorridas no campus.  

O conhecimento prévio na área de música de alguns dos monitores levou à 

realização de encontros musicais no espaço, mediadas pelos próprios monitores. A 

ideia de despertar a autonomia dos estudantes e o desenvolvimento do espírito 

comunitário veio ao encontro dessa prática e de outras, despertadas na vivência 

cotidiana daquele espaço. 

A devolutiva dos estudantes sobre o Lab. d’Olhar como proposta educativa 

aconteceu de diferentes maneiras e ocasiões. Muitos simplesmente se dirigiam a mim 

espontaneamente para agradecer e elogiar o espaço oportunizado.  

Nos relatórios de autoavaliação dos monitores, realizados como protocolo do 

programa de monitoria ao final de seu período de vigência, encontrei reflexões sobre 

o quanto aprenderam no convívio cotidiano daquele espaço envolvendo socialização, 

patrimônio material e imaterial, repertórios culturais e vivência em arte.  
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  O perfil colaborativo do Lab. d’Olhar se estendeu a outros exercícios da vida 

cultural e acadêmica do campus, provocando deslocamentos que o tornaram um 

espaço interdisciplinar e transversal de contextualização, criação, e mediação para 

ações de ensino, pesquisa e extensão. 

 

A instalação intitulada Geografias do olhar. Inventário poético/processual - 

Esboço 1, primeira proposta artística da tese, exposta no evento Focar: Mostra de 

Formação, Ciência e Arte, na cidade de Belém, em abril de 2016 foi uma das ações 

que migrou para o Lab.d’Olhar. Na ocasião, durante a exposição em Belém, senti certa 

incompletude na relação público–obra. Ainda que houvesse um resumo escrito da 

proposta disponível no espaço e a fruição tenha sido relatada por alguns dos visitantes 

em conversa posterior comigo, senti que parte da dimensão sensível da obra se 

perdera.  

Assim, em maio de 2017 remontei a instalação no espaço de exposição do Lab. 

d’Olhar e ofertei a mediação em misto de conversa com artista e jogo de caminhos 

para a fruição em horários diversos ao longo de duas semanas. 

 A ação se apoiava na ideia de nutrição estética, sugerida por Martins como 

uma “ação instigante que propõe o com-tato com obras, seja das artes plásticas, da 

poesia, do cinema, etc., para que provoquem um pensar e uma experiência estética, 

sendo sequenciada ou não por outras ações em um encontro...” (MARTINS et al., 

2005, p. 128).  

Foram convidados a participar os professores colegas da ação pedagógica com 

a Geografia, minhas turmas cujo processo de aprendizagem apresentava ligações 

com o trabalho, e o coletivo Maloca, em processo de criação da intervenção em 

Berlim. Ainda estendi o convite para professores de Língua Portuguesa e Estrangeira, 

História, Filosofia e Sociologia.  

Durante a mediação, caminhando pelo espaço da instalação, relatei aos 

visitantes o processo de criação e de vida materializados naqueles objetos. Sentados 

em formato de roda, provoquei questionamentos e os convidei a brincar com Um 

Jardim para Lily (KLUG, 2004). 

Nesse jogo de percepções e discussões que as conversas geraram, 

envolvendo conceitos artísticos, processos criativos e histórias de vida, passei de 

artista a aprendiz. Foi quando percebi que a prática artística se contaminou de ensino 

em minha subjetividade, fechando aquele buraco de incompletude aberto em Belém.  
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Naquela troca aconteceu um encontro, quando a instalação perdeu seus 

contornos na interface estética da performance. Era um sintoma do deslocamento, 

não por conta do perfil pedagógico da proposta, mas porque envolveu os modos de 

subjetivação apontados por Paraíso (2014). Aquela prática mediou outra relação 

minha comigo mesma. 

Essa vivência em 2017 foi a base para meu olhar no jardim que mais tarde 

criamos na escola. Mas antes disso ainda viriam outras conversas interiores com o 

espaço, protagonizadas por outros olhares, como dos estudantes, mediadas em 

eventos como A Nuvem, a seguir apresentado. 

A ideia de uma proposta que versasse arte e história surgiu no início de 2017 

por meio do colega de História Marcelo Diana, que me convidou a realizar uma 

parceria de orientação com os estudantes dele, envolvendo conceitos e concepções 

estéticas para um trabalho a ser versado em linguagem artística em setembro daquele 

ano.   

A proposta se efetivou em uma tarde multicultural que nomeamos de A Nuvem, 

por sua natureza efêmera. Realizamos o evento no pátio do prédio mais antigo do 

campus, cuja configuração arquitetônica convidava para o encontro. A Nuvem 

agregou naquela tarde apresentação musical, mostra de trabalhos de História e do 

coletivo Maloca, além de Feira da Economia Criativa32.  

Em 2018 a segunda edição da proposta acolheu mais professores e alcançou 

outros espaços na escola em um sábado letivo. Cada turma envolvida recebeu um 

tema e um espaço de sala de aula, trabalhado em formato de coletivo, para o qual 

foram criadas mostras ou instalações.   

Na versão de 2019 da proposta, que envolveu professores da área básica e 

técnica de ensino, as temáticas geradoras para as dezoito turmas participantes foram 

sorteadas dentro do leque de Temas Transversais. Como nas edições anteriores, 

trabalhei a partir das noções gerais de curadoria, alinhada a processos de criação e 

aspectos socioculturais das temáticas, ofertando assessoria para as turmas com as 

quais não trabalhava.  

Minhas percepções acerca da potência de ensino e de aprendizagem da 

Nuvem desde sua primeira edição vão ao encontro das percepções compartilhadas 

 
32 A proposta de trabalho em torno desse conceito, iniciada na Residência Pedagógica trouxe para a 
Nuvem o exercício de práticas de segmentos relacionados à Economia Criativa em propostas de 
criação como gastronomia, design, artes e vídeo. 
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pelos estudantes. Na avaliação posterior da proposta, realizada no Lab. d’Olhar, os 

estudantes das turmas com as quais trabalhei refletiram sobre o desafio de realizar 

um projeto de artes de tal dimensão, cumprindo etapas de um processo que julgavam 

não ser possível realizar. Apontaram a surpresa com as soluções criativas das 

propostas de colegas e o sentido de coletivo e colaboração que alcançaram quando, 

segundo alguns grupos, as turmas se converteram em um só corpo. Relataram a 

alegria de vivenciar a reorganização do espaço e os desafios que encontraram ao se 

apropriar do espaço escolar para criar outro dentro daquele.  

Na Nuvem como um exercício de apropriação e releitura do espaço escolar, o 

estudante protagoniza uma ação coletiva e colaborativa de aprendizagem. É uma 

oportunidade de desconstrução que versa o olhar do outro, o exercício da autonomia 

e do senso crítico, no compartilhamento de ideias, tomada de decisões e trabalho em 

equipe.  

Nesse processo de aprendizagem a obra de arte era o espaço deslocado. Um 

exercício mediado por nós professores, protagonizado pelos estudantes, não somente 

pelas feições físicas que atribuíam aos espaços na Nuvem, mas pelos modos de ver 

e as visibilidades ali praticadas.  

Muitos dos movimentos conceituais, de planejamento e logísticos que 

antecederam A Nuvem como mostra em suas três edições, ocorreram no Lab. d’Olhar, 

envolvendo seu espaço e interatores.  

O espaço operou como base de encontro para as reuniões de planejamento 

com o grupo de professores, estudantes e servidores envolvidos na sua realização. O 

compartilhamento do acervo de móveis e objetos do Lab.d’Olhar para a construção 

dos espaços expositivos foi uma das ações que versaram a natureza nômade desse 

espaço, e seu potencial como repertório criativo.  

Os monitores participaram ativamente desses processos, gerenciando o 

empréstimo, conduzindo o translado dos acervos para os espaços expositivos, e ainda 

realizando as projeções na mostra de vídeo que acolheu esse tipo de produção no 

auditório da escola. 

Na Nuvem, assim como em outras vivências do Lab.d’Olhar, a incerteza viva 

se fez companheira, quando uma dose de desconhecido habitava os caminhos de 

criação ali mediados, quando o outro e a alteridade se tornavam processos de 

aprendizagem.  

O espaço a seguir transita por essas ampliações, com o Jardim Nômade 
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Adoniran Barbosa e o Cantinho das Abelhas sem Ferrão. 

 

3.3.2 Jardim Nômade Adoniran Barbosa  
 

          Quando cheguei ao IFC em 2016, continuei a caminhada investigativa que 

praticava na cidade pela extensa área na qual os prédios da escola se espalhavam. 

Nessa configuração não havia um pátio único e centralizador. Em minhas andanças 

pelo campus, observava o cotidiano de estudo, socialização, descanso e ócio dos 

estudantes, que se reuniam quase sempre em pequenos grupos. Espaços como a 

varanda no bloco A, o corredor do Bloco B, o vão da cantina do Bloco E eram lugares 

que os abrigavam e que tinham em comum certa carência de estrutura, como bancos 

e mesas, para acomodar os estudantes.  

A proximidade com a natureza na escola, embora latente, contrastava com o 

distanciamento de seus elementos no diálogo com aqueles espaços de encontro. 

Essa espécie de conjunto de desencontros na estrutura que delineava a forma de 

estar junto da vida cotidiana, apontou para a ausência de um jardim ou praça.  

Diante das configurações observadas naqueles arranjos, porém, parecia-me 

que um jardim naquele espaço necessitava de uma configuração próxima à ideia de 

trilha, que fugisse da configuração de espaço único e centralizador, atendendo assim 

aos diversos prédios que compunham a escola. Um espaço sequenciado, em que os 

estudantes aportariam em suas circulações diárias pelo campus.  

 Mais do que um cenário de canteiros, eu buscava um espaço de integração e 

aprendizagem, pois o repertório natural e de vocação rural que compunha aquele 

cenário trazia a potência de encontro com a natureza. A configuração então almejada 

lembrava mais uma ideia de ilhas.  

Em janeiro de 2017 fiz um primeiro esboço dessa ideia, que nomeei de Jardim 

do olhar. Um breve esquema de feição transversal e interdisciplinar, atrelado naquele 

momento à prática pedagógica com os colegas de Geografia. Diante da ideia de 

circulação no espaço, ensino e extensão se converteram em parceiras. O Núcleo de 

Gestão Ambiental do campus, um comitê do qual eu fazia parte no grupo de trabalho 

da educação ambiental, hoje sensibilização, representava um campo para 

aproximação e diálogo.  A proposta de Residência Pedagógica era ação a partir da 

qual o jardim poderia eventualmente assumir contornos mais claros.  
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A estrutura daquela primeira ideia de jardim era de um diagrama, no qual residia 

uma certa dose de incerteza viva, pela amplitude daquele esboço. Uma vez que 

envolvia o enfrentamento de questões relativas ao lugar e ao meio ambiente, de áreas 

e afinidades diversas, numa postura de criação, leitura e interpretação do espaço e 

suas potências no plano educativo. 

Com a Residência Pedagógica em Berlim aprendi que o papel das pessoas no 

jardim não se restringia aos papeis daquele que produz e daquele que aprecia o 

jardim. No Prinzessennengärten as pessoas se revelaram como coordenadas móveis 

para a alteridade e a diversidade. 

Ao mesmo tempo, as vivências partilhadas em outros jardins revelaram que os 

gestos daqueles jardineiros, carregados de proximidade e delicadeza com a ideia do 

outro, imprimiam alma àqueles lugares. Os regimes de visibilidade ali sinalizavam algo 

diferente, no tocante ao que dali poderia ser lembrado e/ou esquecido, oferecer 

continuidade e rupturas (GOMES, 2012).  

Em outubro de 2017, quase por acaso, li em uma postagem de rede social que 

um dos fundadores do Prinzessennengärten, Marco Clausen, viria ao Brasil em breve. 

Movida pela gratidão de minha vivência naquele espaço em Berlim poucos meses 

antes, convidei-o para uma estada na cidade, a fim de compartilhar com ele parte do 

cenário sociocultural e ambiental que abrigava meu olhar.  

Para minha surpresa o convite foi aceito, e durante cinco dias conversamos 

sobre os aspectos que envolviam os conceitos, limites e potências do Jardim 

Comunitário, do meio ambiente e as relações que embasavam e reverberavam em 

nossas práticas e escolhas de vida nesses cenários.  

Na escola, Marco Clausen participou de momentos de diálogo com público 

diverso: visitamos espaços mediados pelas turmas de Ensino Médio; realizamos uma 

roda de conversa no Lab. d’Olhar aberta à comunidade escolar.  A caminhada com o 

coletivo Maloca até a ponte da estrada de ferro, dentro da fazenda, terminou em uma 

longa conversa ao pôr do sol sobre nossos mundos, vivências socioambientais e 

culturais e suas diferenças.  

O gesto de tradução que realizei naqueles dias, nos e dos espaços e suas 

práticas, me colocou em exercício de alteridade. Ao explicar e descrever alguns 

lugares, hábitos e situações, percebi como aquilo que no dia a dia parecia corriqueiro 

carregava certa incompletude. Lugares até então compreendidos foram cercados de 

questionamentos.  
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Experienciei naquela visita o que Wulf (2013, p. 194-195) afirma sobre a 

educação transcultural, pois “com o propósito de tornar-se apto para compreender e 

envolver-se com a alteridade, precisamos experimentar nosso próprio 

estrangeirismo”. Era como se eu visualizasse alguns aspectos da identidade e da 

cultura local pela primeira vez, pois “essa experiência constitui a base para 

desenvolver a habilidade de pensar e sentir da perspectiva do outro, no contexto no 

qual o envolvimento com o não idêntico é de central importância” (WULF, 2013, p. 

195). Depois da visita de Marco, tornei-me mais crítica e consciente em relação a 

muito do que me cercava no plano da educação e da forma de vivenciar a cultura em 

suas mais variadas vertentes. 

Desde que retornei de Berlim, em agosto de 2017, ficou claro que o 

Prinzessennengärten e os outros jardins que visitei não eram simples modelos a 

serem aplicados aqui. A partir da relação que observei nos modos de criar, fazer e 

viver junto, aqueles espaços de Berlim se aproximavam da fala que Wulf traz para a 

educação transcultural a respeito da diversidade cultural, quando afirma que 

“fronteiras entre as culturas são dinâmicas e mudam de acordo com o contexto” e 

“fenômenos culturais se sobrepõem, se misturam e mudam dentro e entre culturas” 

(WULF, 2012, p. 187). Pela visibilidade no cenário cultural da cidade, como fenômeno 

de fluxos e dinâmicas culturais diversas, aqueles jardins eram uma inspiração. 

Nas conversas com Marco e os diferentes grupos na escola e fora dela, percebi 

quão distante estava de uma proposta de jardim que pudesse abraçar a comunidade 

dentro e fora dos muros da escola, como o esboço do Jardim do Olhar sinalizara.  

Em Berlim o jardim comunitário era uma realidade urbana, mas no cenário 

próximo trazia uma carga de invisibilidade pela simples ausência de sua prática e das 

noções de vivência e espaço comunitário que compõem seus contornos. 

Ainda assim, a perspectiva de Wulf para o patrimônio cultural intangível 

envolvendo as práticas da natureza, que trazem o corpo humano como médium, foi 

pontual para vislumbrar naquela ocasião a possibilidade de um jardim de contornos 

comunitário e colaborativo na escola como instrumento transversal e educativo.  

A nomenclatura de patrimônio cultural intangível utilizada pelo autor, se 

aproxima dos contornos para os bens de natureza material e imaterial do patrimônio 

cultural brasileiro como “[...]os modos de criar, fazer e viver [...] os conjuntos urbanos 

e sítios de valor histórico, paisagístico[...]” (BRASIL, 2016). 
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Não se trata de comparar as abordagens tais termos neste espaço, mas 

relacionar o contexto do jardim como “modo de criar, fazer e viver” com os elementos 

que envolvem este conceito e a educação transcultural sinalizados por Wulf (2013). 

Essa densa trilha de acontecimentos e relações despertadas a partir da 

Residência Pedagógica e reverberadas em Araquari, desembocaram em uma ação 

do coletivo Maloca, que configurou um pequeno e singelo jardim na semana seguinte 

ao encontro com o idealizador do Prinzessennengärten (ver Tomo II, p.306,307). Foi 

a criação do Jardim Nômade Adoniran Barbosa33 em novembro de 2017.   

Naquele final de tarde escolhemos um pequeno espaço na escola, ao lado de 

do antigo barracão de madeira, embaixo de uma árvore frondosa. Levamos duas 

antigas privadas que eu garimpara anteriormente e um pneu de carro, que 

convertemos em vasos. Ali plantamos mudas de flores e plantas ornamentais doadas 

pelo gentil Odair, jardineiro da escola. Reunimos alguns tijolos disponíveis no espaço, 

montamos banquinhos e, como se fosse uma extensão ao ato de plantar, sentamo-

nos em volta daquele conjunto singelo e compartilhamos daquele momento de 

encontro com a natureza que residia em nós.   

Pouco tempo depois, em março de 2018 o barracão que nos acolhera foi 

condenado, e seu entorno interditado por medidas de segurança. Era preciso deslocar 

o jardim. Assim aconteceu a primeira vivência nômade do Adoniran Barbosa.  

Na ausência de disponibilidade de espaços para esse trânsito, aguardamos, 

até que a presença do trator da escola nos fundos do Lab. d’Olhar converteu uma obra 

em janela de oportunidade.  

Um pequeno espaço de aproximadamente cinco metros quadrados, logo na 

sequência da varanda, ao lado do Lab. d’Olhar seria transformado em vaga de 

estacionamento. Assim que tomei conhecimento desse fato, procurei os responsáveis 

e a autorização para levar o Jardim Nômade Adoniran Barbosa para aquele lugar veio 

logo depois (ver Tomo II, p.308, 310, 311).  

Nas semanas seguintes, outro recorte de terra, distante apenas alguns metros, 

de dimensões aproximadas e que teria o mesmo destino, me foi ofertado pelo 

responsável pela infraestrutura da escola para dar continuidade ao jardim. 

Dessa forma o espaço nômade foi reorganizado em duas pequenas ilhas 

cercadas por um estacionamento ao lado das paredes do prédio mais antigo da 

 
33 A escolha do nome Adoniram Barbosa pelo coletivo deu-se em homenagem ao compositor de mesmo 
nome, autor da música Saudosa maloca.  
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escola. Nessa configuração espacial, tornou-se parte do Lab. d’Olhar.  

As demandas para desenvolvimento e manutenção do espaço foram 

compartilhadas com os monitores. Nessa época o coletivo já não mantinha mais suas 

reuniões semanais, por conta da dificuldade em conciliar horários. Dessa forma, já no 

deslocamento do jardim, ampliei o convite para nossas práticas paisagísticas a 

estudantes e servidores. A fim de dar visibilidade ao espaço, realizei breves 

mediações com as turmas em que lecionava convidando aquele público a fruir sua 

essência: a interação.    

Ao longo de 2018 a participação da comunidade no jardim nômade se manteve 

de forma discreta.  

Desde a abertura do Lab. d’Olhar em 2016, desenvolvi uma ação de resgate e 

reaproveitamento de materiais, baseada na coleta em calçadas e porta-entulhos 

espalhados pela cidade, casas de amigos e parentes, de móveis, objetos e plantas. 

Com o passar do tempo, alguns colegas começaram a me procurar na escola, 

oferecendo doações da mesma natureza. No âmbito do jardim, esses gestos 

ganharam amplitude, com as visitas espontâneas e ações que geraram os amigos do 

Adoniran, maneira como passei a chamar esses colegas e estudantes. Nesse 

contexto o jardim se tornou lugar de refúgio para plantas e objetos descartados, e 

espaço para ações de acolhimento e cuidado com aquele repertório. Acontecia ali uma 

eclética curadoria transversalizada, marcada pela diversidade.  

Na SEPE de 2018, evento que durante uma semana mobiliza o campus via 

ações de ensino, pesquisa e extensão, realizamos a primeira oficina de jardinagem 

no espaço nômade. Em dezembro do mesmo ano fizemos uma pequena celebração 

para marcar o encerramento das atividades do Lab. d’Olhar e do coletivo Maloca, em 

um almoço comunitário na varanda vizinha do jardim (ver Tomo II, p. 304).  

Com o passar do tempo o jardim se tornou espaço de convivência dos 

estudantes, lugar de conversas animadas e ou intimistas, momentos de silêncio, 

devaneio e afeto.  

Nesse percurso, minha prática de jardinagem logo se transformou em uma 

rotina de trabalho e reflexão em que versava cuidado, planejamento e afeto. Muitas 

vezes me percebi em busca do Adoniran, como carinhosamente passei a chamá-lo, 

assim que passava pelo portão da escola. 

Alguns gestos me marcaram nesse percurso. Como o vaso com minha pata de 

elefante, planta que trouxe de casa porque precisava de terra para continuar a se 
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desenvolver fora do vaso que a impedia de crescer. Eu amava aquela planta, e colocá-

la no Adoniran foi um ato de entrega e comunhão com a natureza. Logo me dei conta 

de que já havia passado por isso antes, com Sirius Black, que me ensinara sobre o 

tempo do outro. Outros tantos episódios envolvendo as plantas se seguiram, 

discretos, simples e enigmáticos, e me confirmaram que elas eram ali um exercício de 

alteridade.    

Mesmo com as ações cotidianas do jardim em curso, uma pequena dose de 

incerteza viva me acompanhava naquele espaço, quando constantemente me 

questionava sobre os rumos do trabalho e da pesquisa. A vida e a diversidade ali 

presente imprimiam em mim uma forte sensação de pertencimento, ao mesmo tempo 

que permaneciam à sombra de minha compreensão sobre como aquele repertório se 

traduziria na tese.  

A circulação do jardim nômade por outros espaços na escola e a chegada das 

abelhas sem ferrão ao Lab. d’Olhar me mostraram o caminho.      
 

3.3.2.1 Jardim Nômade Adoniran Barbosa na SEPE 

 
Em 2016 fiz parte de um grupo responsável pela criação de uma área de 

convivência no ginásio de esportes durante a SEPE, evento que duraria pouco menos 

de uma semana letiva. No ano seguinte a proposta se repetiu e o espaço, já mais 

elaborado, ganhou uma configuração de praça. 

Com a criação do Jardim Nômade Adoniran Barbosa, uma quadra no ginásio 

de esportes passou a ser, a partir da SEPE de 2018, um de seus locais de circulação.  

Quando o jardim foi convidado a habitar a quadra de esportes, levou consigo 

práticas relativas à sua natureza, como ler, descansar, conversar, namorar, refletir, 

estudar, observar. Na concomitância de um evento científico com duração de cinco 

dias, o tempo no jardim se expandiu. Sua natureza lúdica e sensível foi praticada e 

celebrada na informalidade da presença constante e intensa de estudantes e suas 

famílias, a tal ponto que muitos deles me questionaram sobre a possibilidade de sua 

permanência naquele espaço. Mas era exatamente a efemeridade que garantia sua 

existência ali, pois caso fosse perene suas plantas morreriam pela pouca incidência 

de luz. 
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Em 2019 o Jardim Nômade Adoniran Barbosa tornou-se laboratório criativo na 

SEPE, em oficina realizada com as turmas do terceiro ano do Ensino Médio, do Curso 

Técnico de Agropecuária.  

Em parceria com o professor Daniel, da disciplina de Agricultura III, módulo 

paisagismo, realizamos um projeto de jardim coletivo, desenvolvendo propostas em 

pequenos nichos, como protótipos de jardim, que ocuparam o mesmo espaço das 

edições anteriores do evento na quadra de esportes. 

Assim criamos o Jardim de Ervas, o Jardim Tropical, o Jardim de Esculturas, o 

Jardim Comestível e o Jardim para imaginar mundos, este composto por pequenas 

criações e objetos customizados que desenvolvi e espalhei pelo espaço 

estabelecendo ligações entre os segmentos.  

Por conta da ausência de verba para a ação, fui em busca de parcerias 

informais. A cada estabelecimento em que solicitava doações, conversava sobre a 

proposta, e compartilhávamos soluções estéticas envolvendo os objetos e materiais 

doados ou comprados. Minha intenção naquelas trocas era dar visibilidade para a 

escola como um lugar de criação. Percebi que aquelas interações faziam parte da 

proposta colaborativa. O processo criativo ganhou assim mais parceiros e, movido 

pelo acolhimento, o jardim se deslocou para além de seus contornos físicos.  

No ginásio a parceria de dois anos com o professor Nelson, de Biologia, 

responsável pelo viveiro de plantas da escola, ampliou significativamente nosso 

acervo. Mas as plantas que retornavam ao viveiro de plantas depois do término da 

SEPE permaneciam invisíveis em nosso cotidiano, dada a distância entre o Lab. 

d’Olhar e aquele espaço. 

 Assim, ainda durante a SEPE de 2019 me reuni com os responsáveis pela 

infraestrutura e gestão ambiental da escola, juntamente com o professor Nelson, e 

propus um novo ponto de circulação para o jardim nômade, em que seria abrigado o 

conjunto de plantas que ficava no viveiro. Como a sugestão foi prontamente aceita 

pelo grupo, pesquisei durante aquela semana do evento locais que teriam potencial 

para abrigar o novo recorte. A prerrogativa era versar sua convivência com o público 

escolar em espaço de circulação.  

Uma pequena área vazia de cerca de dez metros de largura por vinte metros 

de comprimento, coberta de lajotas entre os antigos prédios da moradia estudantil, foi 

o local selecionado.  
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E assim, na semana de seu retorno ao Lab. d’Olhar depois da SEPE, o espaço 

do Jardim Nômade Adoniran Barbosa se desdobrou. Os mesmos estudantes que 

criaram sua versão na SEPE participaram desse movimento. Novamente a criação 

esteve presente na adaptação ao novo lugar, quando criamos e adaptamos algumas 

estruturas para compor o jardim, como o pergolado confeccionado com bambus, sob 

a orientação do professor Nelson (ver Tomo II, p. 319).  

E assim a aridez daquele pequeno espaço que acolheu o jardim foi absorvida 

pelas parcerias entre o Núcleo de Gestão Ambiental, o Grêmio estudantil e Lab. 

d’Olhar, que compartilharam sua manutenção. E aquele vazio anterior me mostrou 

que não existem terrenos baldios, mas sim jardins em espera.  

 
3.3.2.2 Jardim Móvel 

 
Lembrei de um fiapo de uma conversa que tive com um amigo 

geógrafo sobre as camadas da atmosfera e suas representações. 

Ele me contou sobre a questão da temperatura e o quanto esse 

elemento permeia e determina tais “camadas”, que teriam dessa 

forma uma configuração mais etérea, menos marcada por linhas que 

se pareciam na minha visão de criança, como as de um arco-íris. 

Lá em cima, essas linhas eram imaginárias, marcações abstratas 

de temperatura.  

 

Ontem à noite fiquei olhando para o céu escuro, imaginando 

essas temperaturas como uma coreografia invisível que acontece 

sob nossas cabeças, simultânea e indiferente às minhas aulas de 

geografia de infância. Camadas que habitam o espaço de forma 

intangível.  

 

Aquela breve conversa me ensinou a ver o céu de forma 

diferente.  

  

Olho a minha volta e me pergunto: existiria uma temperatura 

para nosso olhar? Ou algum dispositivo capaz de revelar outras 

paisagens em um mesmo cenário?  

 

Qual seria a faísca ou gesto educativo capaz de aproximar 

e manter essa multiplicidade de olhares sem desconfigurá-los?  
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Em 2017 problematizei o Dia Mundial do Meio Ambiente com uma ação 

reflexiva sobre a nossa presença na grande casa que nos abriga: o planeta Terra. 

Para isso realizei uma proposta artística coletiva de site specific com três turmas do 

primeiro ano do Ensino Médio do curso Técnico de Informática. Juntos produzimos O 

Quintal do Mundo, num terreno de relevo irregular de aproximadamente cinquenta 

metros quadrados em frente ao bloco de salas do Ensino Médio. O espaço interativo 

era composto pelo Bosque da Solidão, o Muro das Lamentações, na Árvore dos 

Desejos, o Coreto e no Mirante, numa trilha convite para versar o desmatamento, 

nossas escolhas e temores para o mundo que estamos construindo. Ali celebramos 

as incertezas que precisamos enfrentar para dialogar as questões ambientais de 

nosso tempo em primeira pessoa.  

Na mesma ocasião em 2018 realizamos com o coletivo Maloca um mural com 

convite aberto ao público escolar para dialogar sobre as questões ambientais. A 

programação consistiu de roda de conversa, proposta e ação gráfica. 

 Em 2019, celebrei esta data com a criação de uma ação de circulação para o 

Jardim Nômade Adoniran Barbosa, em que versei percursos de deslocamento.  

Foi o que chamei de Jardim Móvel, um objeto me remetia à curva do ribeirão 

da casa de Tia Vera, cujo jardim assumia uma improvável feição móvel, no curso das 

águas que refletiam seus habitantes.  

A ideia para a ação de 2019 surgiu um ano antes, quando carreguei um carrinho 

de compras em meu apartamento com as plantas que iria emprestar para o jardim da 

SEPE (ver Tomo II, p.323).  

A proposta foi convidar parte da comunidade a conviver com o jardim na sala 

de aula, como parte de suas vivências cotidianas tradicionais de estudo. 

Faziam parte do projeto: troncos de árvores, vasos com flores e plantas, 

pedras, peixes ornamentais, taças de cristal parcialmente quebradas que abrigavam 

pequenas bromélias, ninho de pássaro abandonado, lâmpadas queimadas, 

minicadeira, quadro com gravura de natureza morta, banco para apreciar a paisagem 

(ponto de fotografia para os observadores), placa de sinalização, sementário, ruínas 

de colmeias de abelhas sem ferrão e cestaria indígena. 

Adquiri uma pequena plataforma industrial para transporte de maquinaria (de 

aproximadamente sessenta centímetros de largura por um metro de comprimento). 

Montei o conjunto de plantas, animais e objetos sobre a estrutura e convidei os 

monitores do Lab. d’Olhar a mediar a proposta nas salas de aula.  
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O Jardim Móvel habitou cada sala no bloco do Ensino Médio por um dia letivo, 

em um cronograma de deslocamento previsto para duas semanas. A mediação era 

acompanhada de uma breve conversa com as turmas, envolvendo seu contexto 

cultural, aspectos poéticos e ambientais (ver Tomo II, p.324). 

A ação propôs uma vivência sensível com aquele pequeno recorte de natureza 

que despertasse sensações e questionamentos vinculados ao jardim, envolvendo 

alteridade, interação, estranhamento e acolhimento. 

O retorno da comunidade escolar foi abrangente. Um grande número de 

colegas e estudantes dirigiram elogios para a proposta. O diálogo sobre o Jardim 

Móvel nas turmas despertou questões diversas. Para alguns, a preocupação com sua 

fragilidade estava retratada no questionamento sobre a rega das plantas e a 

alimentação dos peixes. Alguns estudantes questionaram sua presença, sinalizando 

que a sala de aula não era lugar para um jardim. 

O Jardim Móvel foi um exercício de paisagem que despertou a imaginação, 

sorrisos, afetos e sensações que, acredito, moram nos mesmos jardins de nossas 

lembranças. 

Ficou claro que aquele jardim era um lugar de potência educativa pelo viés 

poético que se aproximava do sentido do trabalho A coleta da neblina, de Brígida 

Baltar (1996-2001). 

Uma vez que o referido projeto: 

 
[...] reflete uma concepção particular de vida, na qual a experiência de vida 
cotidiana e trabalho artístico são combinados em uma permanente 
experimentação. Quando Baltar sobe a montanha – equipada com vidros de 
design especial de laboratório e garrafas térmicas – para coletar o orvalho do 
começo da manhã, ou quando ela busca a brisa oceânica em uma praia vazia, 
ela está investigando a natureza do seu meio.34 (CORCILIUS, 2001, p. 54) 

 

O Jardim Móvel buscou exatamente isso, investigar a natureza no olhar de cada 

um que encontrou em seu caminho. 

  

3.3.3 Cantinho das abelhas sem ferrão 
 

As colmeias de abelhas que encontrei no Prinzessennengärten, em Berlim, 

durante a Residência Pedagógica em 2017 foram uma surpresa para mim. Ao 

 
34 Livre tradução desta autora. 
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contrário daqui, lá aquelas abelhas eram nativas e isso influenciava no 

comportamento delas. Mais dóceis do que suas parentes aqui no Brasil, suas colmeias 

dividiam o espaço no jardim com as pessoas, flores e vegetais.  

Mais tarde vim a descobrir que as abelhas que conhecemos aqui como de 

origem europeia são uma espécie híbrida, resultado dos cruzamentos com as temidas 

parentes africanas, e por conta disso elas têm um comportamento mais imprevisível. 

Depois da lição que apreendi no Jardim das Araucárias, procurei evitar que 

certos detalhes passassem despercebidos, pois nas visibilidades mais corriqueiras é 

que muitas vezes residiam os deslocamentos para o olhar. As abelhas de Berlim foram 

uma dessas particularidades que ressignificaram minha percepção educativa do 

jardim.   

Foi Ricardo, meu companheiro de vida, quem me apresentou essa delicada 

presença da floresta na cidade quando conheci seu condomínio de abelhas sem ferrão 

em 2017. Como meliponicultor e estudioso das abelhas, Ricardo me contou que 

nossas abelhas nativas sem ferrão, ou abelhas indígenas, compõem o conjunto de 

aproximadamente trezentas espécies catalogadas na América do Sul, responsáveis 

por mais de 80% da polinização das florestas. Ou seja, sem abelhas há pouca 

polinização. Sem polinização não há florestas. Esse simples raciocínio resume a 

importância das abelhas na sobrevivência do planeta.  

A partir do meu convívio com o condomínio de abelhas de Ricardo, nas bordas 

de uma floresta urbana, resolvi levar a presença das abelhas sem ferrão para o Lab. 

d’Olhar, por conta de sua ligação com o Jardim Nômade Adoniran Barbosa.  

A relevância ambiental desse pequeno ser para a sobrevivência da floresta foi 

o motivo que me levou a adquirir a primeira caixa, ou colmeia da espécie Jataí, em 

agosto de 2018 (ver Tomo II, p.327). Sob orientação de Ricardo, depositei a caixa em 

lugar seguro, nos fundos do Lab. d’Olhar. Embora fosse um local coberto, havia a 

garantia da livre circulação delas ali, pois uma das paredes era composta por grades. 

Esse encaminhamento foi necessário porque infelizmente é comum esse tipo de 

criação vir acompanhado de um histórico de furto e depredação, independentemente 

de seus espaços.  

A presença silenciosa da pequena população começou a provocar minha 

curiosidade acerca das ligações que potencializavam com o jardim e a natureza. 

Imaginava as micromigrações que representavam para a floresta.  

Uma vez que o entorno da escola sofria um rápido processo de 
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desflorestamento, pelo crescimento da cidade, elas literalmente traziam mais vida 

para aquele espaço, pois proporcionavam maior possibilidade de polinização nas 

matas adjacentes à escola. A partir daquela caixa acontecia uma operação quase 

invisível de restauro florestal. 

Instigada e inspirada pela existência daqueles minúsculos habitantes do jardim, 

em março de 2019 levei novas caixas de abelhas para habitar os fundos do Lab. 

d’Olhar. Pouco tempo depois transformamos aquele espaço no Cantinho das Abelhas 

sem Ferrão.  

A presença das quatro espécies ali, Jataí, Mandaçaia, Mirim-Guaçu e Guaraipo, 

foi viabilizada pela presença de Ricardo, que doou uma caixa de Mandaçaia e 

compartilhou a presença das outras espécies, em um formato de residência 

pedagógica. O objetivo do condomínio ali montado residia no fato de que, para garantir 

a saúde das caixas, a presença de abelhas da mesma espécie próximas era muito 

importante. Segundo Ricardo, existe uma relação comunitária muito forte entre elas.  

Com o nascimento do Cantinho das abelhas sem ferrão, Ricardo iniciou em 

2019 um trabalho voluntário no Lab. d’Olhar. Nos dois dias por semana em que 

frequentou o espaço cuidou da adaptação, manutenção e sobrevivência das abelhas 

no novo ambiente. Paralelamente realizou oficinas com os monitores, capacitando-os 

a auxiliar na manutenção e nos cuidados com o cantinho. Durante todo esse tempo, 

Ricardo manteve o espaço aberto para visitação.  

O cantinho foi apresentado formalmente aos meus estudantes em uma de 

minhas aulas em que Ricardo foi convidado a realizar uma roda de conversa com os 

grupos. Na breve fala foram compartilhados o motivo da presença das abelhas 

naquele espaço, dados sobre sua biologia e aspectos ligados a questões 

socioambientais. A partir daí, uma delicada relação começou a ser tecida entre as 

abelhas sem ferrão, habitantes daquele espaço, e a comunidade escolar. As visitas 

frequentes que alguns de meus estudantes pediam para fazer ao Cantinho antes ou 

depois das aulas de Artes, “para ver as abelhinhas” como eles verbalizavam eram 

parte desse encontro. O mesmo movimento começou a ocorrer na porta dos fundos 

do Lab. d’Olhar, na entrada do Cantinho, que mantínhamos aberta quando Ricardo lá 

trabalhava35.  

 
35 Como o espaço da galeria do Lab., em que aconteciam as aulas, era separado do Cantinho, o 
trabalho de Ricardo acontecia ali sem que interferisse nas aulas ou atividades ali desenvolvidas. 
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Da mesma forma como quando o Lab. d’Olhar foi criado, convidei a 

comunidade escolar a conhecer o Cantinho das Abelhas sem Ferrão. Ao longo de 

2019, inúmeros servidores, técnicos, docentes e estudantes visitaram o espaço para 

conhecer a proposta. Muitos deles retornaram várias vezes, tornando aquele lugar um 

espaço informal de encontro e aprendizagem no campus. 

Dois desses estudantes de Agronomia, conhecidos carinhosamente por seus 

apelidos Vavá e Bisteca, se tornaram amigos do Cantinho das Abelhas sem Ferrão, 

acompanhando semanalmente Ricardo em suas atividades de observação e 

manutenção das caixas de abelhas. 

Essas dinâmicas de aprendizagem que ali se processaram de maneira não 

formal geraram outras ações, como a Trilha das Abelhas sem Ferrão, proposta de 

mediação desenvolvida em parceria com Ricardo, que aconteceu em três momentos 

distintos de 2019, destinada à comunidade escolar do campus e da cidade de 

Araquari. 

A primeira versão dessa ação aconteceu na Semana do Meio Ambiente, no mês 

de junho, quando a trilha compôs a programação de atividades de sensibilização 

ofertadas pelo Núcleo do Gestão Ambiental do campus. 

Na ocasião, foram realizadas quatro sessões da trilha, três para minhas turmas 

do terceiro ano do Curso de Agropecuária e uma aberta à comunidade escolar. A 

duração da atividade foi de uma hora e trinta minutos.  

O objetivo foi ampliar as possibilidades de observação, reconhecimento e 

conservação das abelhas nativas no espaço escolar, como parte do espaço da 

natureza que coabitamos.  

A proposta constava de uma caminhada pelo campus envolvendo arte e meio 

ambiente, com questões ligadas ao habitar, à natureza e ao convívio com o outro, 

pautado na manutenção e preservação da mata nativa via espécies que nela habitam, 

as abelhas sem ferrão. 

A trilha foi iniciada no Lab. d’Olhar, em roda de conversa comigo e com Ricardo 

acerca das espécies presentes no Cantinho das abelhas sem ferrão. Na sequência foi 

realizada a caminhada, em que percorremos um espaço mapeado previamente por 

nós, que abrigava parte do viveiro natural daquelas espécies no campus. Para 

documentar a ação, foi proposta aos participantes uma jornada fotográfica durante a 

caminhada. 

Ainda na mesma semana oferecemos uma versão condensada, de trinta 
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minutos da trilha para as outras quatro turmas em que lecionava.  

Em setembro, outra edição da Trilha das Abelhas sem Ferrão foi proposta na 

SEPE para público interno e externo, que envolveu a participação voluntária de 

Larissa Raizer, Ramon Viana de Souza e Ricardo Beraldi, representantes das 

associações de meliponicultores de Joinville e Blumen. Nessa edição, a trilha teve 

duração de quatro horas e contou com atividades práticas somadas à proposta de sua 

primeira edição. 

Em outubro a trilha foi adaptada para receber crianças participantes de um 

projeto social desenvolvido pelo professor Roberto Drombrowski, com estudantes do 

Ensino Fundamental I da rede pública de ensino da cidade de Araquari.  

Para o público infantil, desenvolvemos uma versão da trilha em que criei um 

instrumento de mediação, para narrar em formato de história as fases da vida das 

abelhas sem ferrão. Para isso customizei uma casinha de MDF e objetos que 

simbolizavam as atividades desenvolvidas pelas abelhas na sua casa caixa, ou 

colmeia. Foram aproximadamente 200 crianças atendidas. A meliponicultora Larissa 

Raizer participou da ação juntamente com Ricardo, e os monitores do Lab. d’Olhar 

Mateus e Luiz Fernando. 

Na observação que iniciei dessa sociedade em miniatura, com seus 

comportamentos e hierarquias, escolhas e funções, tudo era novo, encantava, 

instigava e acolhia. As abelhas sem ferrão protagonizaram naquele cantinho do 

Lab.d’Olhar um exercício de Residência Pedagógica do qual participei como aprendiz.  

As extensas relações de aprendizagem oportunizadas nas vivências cotidianas 

nos espaços do Lab. d’Olhar, apontaram aspectos ligados à diversidade cultural, 

alteridade e patrimônio imaterial, especialmente interligados pela presença do Jardim 

Nômade Adoniran Barbosa.  

Sua presença no Lab. d’Olhar despertou e permitiu articulações para a proposta 

de um outro exercício de jardim, ligado a questões ambientais e culturais, a ser 

abordado no capítulo seguinte desta tese.  

Era a semente do Jardim do Olhar que germinou em um outro formato, num 

possível caminho de desconstrução da cidade como ruína da floresta. 

 
 
 
4 O JARDIM DOS PÉS DESCALÇOS 
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Um dos geógrafos que inspiram minha pesquisa diz que lugar 

é o espaço praticado. Pelo vidro do carro em movimento, há quase 

dois anos transito entre paisagens via escola, universidade, 

casa. Nessas viagens a temperatura exterior é neutralizada pelo 

ar condicionado, que confere ao cenário nômade a sensação de uma 

viagem encapsulada, silenciada por lugares que não habito. 

Espaços parcialmente praticados.  

Na solidão desses caminhos os elementos da paisagem adotam 

um protagonismo tradicionalmente relegado ao ser humano. É 

quando a natureza, destituída da presença humana, revela-se o 

outro.  

 

 

 

Quatro horas da manhã, desço da árvore para acordar do 

sonho. A xícara de café preto a postos autoriza o iniciar do 

dia. O vapor delicado que escapa lentamente desenha linhas 

sinuosas no espaço, evocando a imagem da recém-sonhada árvore.   

O terreno é arenoso. Galhos espalhados por todos os lados 

e direções camuflam o tronco que procuro em vão. Por mais que 

caminhe, seu início e fim permanecem uma incógnita naquele espaço 

labiríntico. O café esfriou. Mas a árvore continua lá, improvável 

e estranhamente familiar.  

Lembrei-me de Alice. Lancei mão do coelho branco e parti em 

busca da identidade daquela árvore. Como mistérios não 

sobrevivem por muito tempo ao Google, logo o enigma se desfez. 

Era o cajueiro que ficava na praia de Pirangi, no Rio Grande do 

Norte. A maior árvore frutífera do mundo, de acordo com o 

Guinness Book.  

Eu já estivera lá. Na ocasião, a única maneira de alcançar 

visualmente sua extensão foi escalando o mirante que ficava num 

de seus muitos cantinhos, ao lado da copa. Sua circunferência 

era tão grande que fotos aéreas eram as únicas imagens capazes 

de capturar suas dimensões.  
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Uma árvore generosa que brincava com nossas proporções. A 

estrutura me lembrava um rizoma, nos galhos e tronco que se 

confundiam, nos permitindo transitar dentro de sua copa.  

Alice sonhou à beira de uma árvore, cujo tronco oco a levou 

para outro mundo. O cajueiro de Pirangi era mais generoso, nos 

presenteava com uma floresta interior, que nos convidava à busca 

pela origem de seu tronco. 

 

 
 

Os jardins pelos quais caminhei na pesquisa eram um vislumbre da trilha que 

percorria com minha bicicleta na cidade da minha infância. A liberdade exercitada 

naquelas vivências, rememoradas no diálogo com as questões que Ailton Krenak 

apresentou em entrevistas e escritos, me aproximou da noção do todo, da mãe Terra.  

Para me aproximar da concepção do mundo como um jardim que aquele autor 

revelou como ensinamento de seus ancestrais, preciso repetir o gesto de Fritz Müller, 

ao sair para estudar a floresta. E tirar novamente meus sapatos, pois meus pés, assim 

como todo o meu corpo, não estão habituados a essas vivências nas ruínas da floresta 

pelas quais transito. Mesmo sendo filha desta terra, sinto-me cada vez mais 

estrangeira nesse lugar chamado cidade. 

Neste breve capítulo celebro o encontro com o território do olhar do qual o 

jardim faz parte, como meio e forma de habitar a cidade. Aqui reúno o sentido dessa 

busca, a partir dos sintomas, percepções e reflexões que me atravessaram e se 

deslocaram por imagens, conceitos e vivências, para me reencontrar no conceito de 

florestania (ALVES, 2003), o que me permite versar a ideia do Jardim dos pés 

descalços.  

O cotidiano do Jardim Nômade Adoniran Barbosa acolheu vivências 

transversalizadas de aprendizagem na sua diversidade cultural, no corpo/território 

sendo repovoado de percepções que indicavam pegadas do patrimônio cultural 

intangível. Para alcançar a natureza dessas práticas e seus entrelaçamentos recorro 

à planta topográfica que Benjamin propôs em seus Artigos de papelaria: 

Conheço uma mulher que é distraída. No lugar onde eu tenho presentes os 
nomes dos meus fornecedores, o local onde estão guardados os 
documentos, endereços de amigos e conhecidos, a hora de um encontro, é 
para ela o lugar onde fixou conceitos políticos, palavras de ordem do partido, 
fórmulas de profissões de fé e ordens. Vive numa cidade de slogans e mora 
num bairro de vocábulos irmanados pelo espírito da conjuração, onde cada 
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viela toma partido e cada palavra tem por eco um grito de guerra. 
(BENJAMIN, 2013, p. 32-33) 

A cidade que o autor encontrou no olhar da mulher distraída era um lugar de 

deslocamento.  

Na cidade pela qual me desloquei na pesquisa, visualizei fragmentos da 

liberdade que conheci nas vivências singelas com a natureza com a qual aprendi na 

minha infância, a olhar para o mundo com sensibilidade.  

Na pesquisa, parte desse mundo era cotidiano e trabalho, habitado por um 

organismo chamado escola, outro território de aprendizagens. É para esse mundo que 

Ailton Krenak reafirma meu sentido em levar o jardim quando diz que “o mundo do 

trabalho é uma escala grande daquilo que eu vivi com o meu choque com a natureza. 

Tudo que a natureza me ensinou me deu potência para eu resolver coisas agora que 

sou um camarada mais crescidinho.” (KRENAK, 2015, p. 191) 

O encontro com os povos da floresta é um dos lugares que a ideia do Jardim 

dos pés descalços quer abrigar, pois segundo Ailton Krenak: 

 
Nós estamos tendo a oportunidade de reconhecer  isso, de reconhecer que 
existe o roteiro de um encontro que se dá sempre, nos dá sempre a 
oportunidade de reconhecer o outro, de reconhecer na diversidade e na 
riqueza da cultura de cada um de nossos povos o verdadeiro patrimônio que 
nós temos; depois vem os outros recursos, o território, as florestas, os rios, 
as riquezas naturais, as nossas tecnologias e a nossa capacidade de articular 
desenvolvimento, respeito pela natureza e principalmente educação para a 
liberdade.” (KRENAK, 2015, p. 164)  

Produzir trilhas para esse encontro é um dos exercícios para o Jardim dos pés 

descalços. A diversidade e a riqueza da cultura que Ailton Krenak trata como 

patrimônio maior fazem parte de um entendimento de mundo que inclui o que ele em 

seguida nomeia de outros recursos, como base dessa diversidade e riqueza cultural. 

Nessa compreensão de mundo a natureza e o território são o chão.  

Nesse sentido habito uma cidade sem chão, uma ruína da floresta, pelas 

relações de distanciamento e invisibilidade com esses recursos versadas na cidade. 

Por isso o Jardim dos pés descalços necessita de um olhar voltado para cultura 

ambiental, como elemento constitutivo da diversidade. As florestas, os rios, as 

riquezas naturais, o respeito pela natureza citados pelo autor se configuram na 

proposta desse jardim como elementos da cultura ambiental. 
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Para ampliar essa busca resgato a seguir impressões e vivências do Jardim 

Nômade Adoniran Barbosa entre 2018 e 2019, em formato de micronarrativas que 

remetem à ideia de paisagem de Yázigi, trabalhada no capítulo dois deste trabalho. 
 
 

O espaço ocioso foi morar num jardim 

onde se tornou abrigo para a natureza. 

 

Conjunto de vida: 

Sapo 

Aranha 

Abelhas 

Cachorro 

Grilo 

Estudantes 

 

 

 

Laguinho de peixes: 

composição pictórica em movimento 

 

 

Jardim sensorial de vocação artística: 

o som da água caindo nas pedras do laguinho 

o aroma das ervas no canteiro da banheira de ferro 

o movimento da copa da árvore visto do banco de jardim 

a imagem espelhada do tronco da árvore na parede 

o paladar do chá de capim limão nas aulas de inverno 

 

 

 

Manutenção do jardim 

metáfora para o cuidado com o planeta 

 

 

 

Habitantes silenciosos do Adoniran e seus presentinhos do 

olhar: 

 

Igor, estudante de Agronomia, e a serra elétrica do bem. 

Tânia, professora de Biologia, e as mudas de ervas 

aromáticas. 
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Sara, estudante de Química, e seus dedinhos de fada na 

grama. 

Pedro, amigo visitante, e a banheira de ferro. 

Ricardo, o professor invisível do cantinho das abelhas.  

Gilberto, colega da infraestrutura, e sua arte de 

azulejaria. 

Ane, estudante de Química, e seu olhar carinhoso com as 

plantas. 

Bruna, estudante de Química, e as suculentas que 

precisavam de um novo lar. 

 

João, técnico de informática, e os pés de manjericão. 

Cesar, técnico de agropecuária, e a contribuição dos 

marrecos. 

Luiz, roçador dos gramados sem fim do campus, e a 

delicada 

 escultura de passarinho confeccionada com nó de arbusto 

podado. 

 

Nelson, professor de Biologia, e as cristas de galo. 

Marilene, professora de Língua Portuguesa, e a muda de 

flor. 

Edna, professora de Inglês, e seus sorrisos de 

cumplicidade. 

Leandro, professor de Química, e os vasos de flores. 

Grazi, professora de Física, as esculturas e o 

minijardim. 

Marcia, estudante de Licenciatura em Ciências Agrárias, e 

seu marido, Paulo, artesão de mundos submersos, e o projeto de 

laguinho para sonhar. 

 

Daniel, professor de Agricultura, e as mudas de seu 

jardim  

Cristiane, professora de Química, e a doação de grama. 

 

Odair, o guardião do jardim. 

Marco, estudante de informática, e as visitas às abelhas.  

Vavá e Bisteca, estudantes de Agronomia, e a 

disponibilidade em ajudar, trocar e aprender no Cantinho das 

Abelhas.  
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Bruno, estudante de Licenciatura em Ciências Agrárias, e 

a vigília afetiva do Cantinho das Abelhas. 

 

 

Doações de plantas e tempo de professores, 

 servidores e estudantes: 

formas deslocadas de acolher um jardim. 

 

 

O ensaio fotográfico da estudante Gabrielle  

 ambientado no jardim foi habitar as redes sociais. 

Ao criar imagens, 

produziu memórias. 

 

 

A rota de pouso das abelhas sem ferrão. 

 

As avencas espontâneas. 

 

 

O tagarelar dos passarinhos  

nos seus encontros matinais no pergolado. 

 

 

As visitas guiadas das abelhas sem ferrão às suas 

vizinhas de condomínio. 

 

Surgimento da Curadoria Botânica: 

O pé de café de Hilda. 

 

 

 

Curadoria Botânica 1: 

Secretamente, 

espalhamos mudas nativas pelo campus 

para iniciar um corredor de flores 

para as abelhas sem ferrão. 

 

 

Curadoria Botânica 2: 

Plantas refugiadas habitam o Adoniran 

no resgate de espécies da Mata Atlântica. 

 

 

Curadoria Botânica 3: 
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 Ação de plantio de mudas de árvores nativas com todas as 

minhas turmas do Ensino Médio. Cada árvore ganhou um nome 

escolhido pela turma. Cada árvore representava cada um deles, 

como forma de vida perene naquele espaço. 

 

 

Adoniram e seus sussurros 

nos encontros de amigos e namorados. 

 Vidas em curso. 

 

 

Modos para subjetivar o espaço e o tempo: regar plantas, tirar 

mato, plantar, tomar chá da banheira de ervas aromáticas, ler 

debaixo do pergolado em que cresce o amor agarradinho, 

ouvir música, conversar, imaginar, semear. 

 

Eu no jardim: aprendiz da alegria silenciosa das plantas. 

 

Olho para as bromélias, filhas da Mata Atlântica que 

resgatei caídas no chão e trouxe para o berçário montado debaixo 

da caixa d’água. 

 

Rememoro a fala de Ailton Krenak sobre o jardim em que ele 

diz mais ou menos assim: “Eles iam e faziam uma adaptação 

ecológica a uma paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, 

que era do Cerrado, da Mata Atlântica [...] Essa Mata Atlântica 

era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de 

interação com seres humanos que fizeram esse jardim.” 

 

Se a Mata Atlântica é jardim, então os saberes e modos de 

fazer ali versados pelos dos povos indígenas não a transformam 

em patrimônio imaterial? 

 
 

Os gestos, sensações e interações com o jardim se aproximam dos sintomas 

do deslocamento vivenciados na cidade dos pés descalços, narrados no capítulo dois. 

Juntos, esses conjuntos de vida compõem uma espécie de releitura da planta 

topográfica de Benjamin (2013), formada de saberes e práticas, modos de fazer e 

interações com o outro que remetem a uma ideia de cultura ambiental.   

Na informalidade da vida cotidiana daquele espaço, reconheci naqueles 

conjuntos a multidão de seres que habitava a floresta do Jardim Botânico de Berlim. 

Esse conjunto de multidões participava da alma daquele lugar, ressignificando o 

sentido de jornada que Monty Down imprime ao jardim trabalhado no capitulo dois. 

Porque ali no Adoniran morava o outro.  
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A circulação que o jardim nômade traz em sua essência me faz pensar na alma 

de jardim da Mata Atlântica da qual Ailton Krenak falava. Não como estratégia 

paisagística, mas como a mais pura relação de encontro do homem com a mãe Terra. 

A diversidade de modos de fazer, formas de vida e saberes implícitos na 

existência daquele bioma sinaliza sua complexidade como bem imaterial de nossa 

sociedade. É passível, portanto, de ser incorporado ao repertório escolar, não 

somente como conteúdo da geografia ou biologia, recurso paisagístico ou processo 

artístico, mas como jornada investigativa de conhecimentos, encontros e reencontros 

com parte da nossa cultura.   

  A potência para esse encontro é sinalizada por Burle Marx quando afirma: 
O jardim pode e deve ser um meio de conscientização de uma existência, na 
medida verdadeira do homem, do que significa estar vivo. Ele é um exemplo 
da coexistência pacífica das várias espécies, lugar de respeito pela natureza 
e pelo outro, pelo diferente: o jardim é, em suma, um instrumento de prazer e 
um meio de educação. (MARX, 2004, p. 75)  

 
Quando comecei a vislumbrar a ideia do Jardim de pés descalços, a noção de 

espaço sinalizava um transbordamento de linhas e contornos para essa criação, do 

mesmo modo que a cidade o fizera. Porque esse jardim trazia o sentido interdisciplinar 

atribuído por Burle Marx (2004, p. 75) como “meio de conscientização de uma 

existência”. 

A cidade como ruína da floresta problematiza aspectos que trazem a 

emergência do jardim como prática no conceito proposto por Burle Marx. Essa ideia 

dialoga com meu percurso de pesquisa de contorno transdisciplinar, no tocante à vida, 

à coexistência pacífica das espécies, lugar da diferença e da alteridade, como no caso 

da desertificação observada por Lucia Sevegnani, Rudi Ricardo Laps e Edson 

Schroeder nos quintais das residências. 

Os autores denominam quintal o conjunto formado pelo jardim, horta e pomar, 

pressupondo a produção de flores, hortaliças e frutas em cada um desses segmentos 

(SEVERGNANI; LAPS; SCHROEDER, 2013). Embora a classificação sugerida seja 

coerente com a natureza desses espaços mistos, mantenho a classificação de jardim 

na perspectiva de um todo. Casa deserto (SEVERGNANI; LAPS; SCHROEDER, 

2013) é o nome com o qual eles nomeiam uma residência na qual a edificação é 

cercada por piso cerâmico e pedra brita. Os autores atentam para a condição de ilha 

de calor que esse arranjo desencadeia, entre outros desdobramentos e impactos na 

saúde das pessoas que ali habitam e no meio que as cerca. 
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Em meus caminhos pela cidade observei a triste repetição desse tipo de 

ocorrência, em diferentes dimensões, como uma aparente solução prática para 

manutenção dos jardins.  

Na contramão dessas pequenas ilhas de deserto urbano, o aspecto de encontro 

com o cotidiano no Jardim Nômade Adoniran Barbosa, visibilizado pela circulação e 

presença diária dos estudantes naquele espaço, se aproxima da dimensão de paraíso 

perdido que Burle Marx assinala quando afirma: 

Por solidariedade para com o cotidiano sofrido por tantos, é que constitui para 
mim coisa essencial abrir um espaço de verdes, áreas em que cada um que 
o deseje possa aliviar o peso do nosso tempo, pela busca ou pelo encontro 
de um pouco do paraíso perdido. (MARX, 2004, p. 75.) 
 

Inúmeras outras situações envolvendo visibilidades e invisibilidades que 

cercam o ambiente natural na cidade refletem a necessidade de nos compreendermos 

como interatores desse cenário. A cultura ambiental representa o conjunto de práticas, 

saberes, hábitos e formas de viver conectados com a natureza e a diversidade como 

agregadora desse conjunto.  

Assim, no Jardim dos pés descalços não existem muros que separam a escola 

da cidade. E a perspectiva de estudo dessas relações envolve um conjunto de 

conhecimentos e saberes a serem tecidos como uma rede. Wulf sugere esse traçado 

quando afirma:  
Para salvaguardar a diversidade cultural é essencial uma sensibilização para 
o outro. Para evitar que se reduzam as diferenças culturais a uma mesma 
cultura e à homogeneização da diversidade, é necessário sensibilizar as 
pessoas sobre a heterogeneidade cultural, ou seja, o “outro” e a alteridade. 
(WULF, 2013, p. 162)                                                              

 

          Quando Ailton Krenak traz em sua fala a questão do diálogo conosco, atenta 

para essa rede, para que possamos “entender os sinais dessa terra, amar esse lugar, 

protegê-lo, viver aqui não como quem vive num acampamento” (KRENAK, 2015, p. 

82).  

É preciso desnaturalizar a poluição e o desmatamento como elemento de nosso 

viver na cidade. Assim como o rio que transborda, ou os deslizamentos de terra, atos 

reflexos de um processo que remete a um passado de colonização, pela maneira 

como ocupamos o espaço, no qual desconsideramos e ignoramos as complexas 

relações naturais que compõem a personalidade e alma dos lugares por nós 

habitados. 
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 Moramos em um lugar que já foi uma floresta tropical, rica em diversidade, mas 

na cidade que tomou o lugar da floresta não plantamos nem colhemos, nosso alimento 

segue padrões mercadológicos. Não cultivamos a terra nem nossa relação de pés 

descalços com ela.  

Essas ausências de relações vão se agregando aos regimes de visibilidade na 

cidade, contribuindo para sua condição de ruína. Criar um jardim é buscar a 

preservação da floresta, não como espaço anterior a cidade, mas como a casa de 

todos nós.  

O pequeno recorte de deserto que Sevegnani, Laps e Schroeder (2013) 

encontraram apresenta relação com o vazio como solidão nas paisagens da cidade 

que vislumbrei. Sintoma de nosso distanciamento em relações às práticas vivenciadas 

pelos povos originais com essa terra, preenchida de significados, interação e 

diversidade. Segundo Ailton Krenak (2015, p. 256): 

 

Se você não tem um imaginário, se você não ocupa um imaginário, se o seu 
coletivo não compartilha um espaço que é recriado o tempo todo pela alma, 
pelo espírito, pela cultura, pelo ambiente da visão, a visão da cultura, você 
está visando uma coisa totalmente miserável, que não tem sentido nenhum.        

 

Não se trata de simplesmente abraçar visões de mundo diferentes das que nos 

referenciam, mas de nos perguntarmos que tipo de cultura estamos reproduzindo, 

compartilhando e recriando em nosso espaço e tempo de convivência cotidiana, 

nossas casas e locais de trabalho, que configuram nossos mundos. 

No espaço escolar observei fragmentos de vida cotidiana singulares, como o 

banho de chuva dos estudantes, um exercício de cultura lúdica que indicava outras 

visibilidades para aquele espaço. A incerteza viva que acompanhava meu processo 

criativo residia em momentos como aquele. A complexidade desse tempo de pesquisa 

remete à ideia que Ailton Krenak ressalta sobre fruir a vida quando afirma ser 

“importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como 

metáfora, mas como fricção, poder contar uns com os outros” (2019, p. 27). Aquele 

banho de chuva era uma abstração, um sintoma do Jardim dos pés descalços. 

Outras abstrações sintomáticas surgiram nas minhas práticas de ensino, como 

quando eu dialogava com os trabalhos dos grafiteiros Zezão e Alexandre Orion nas 

aulas do Ensino Médio.  

No trabalho de Zezão, que acontecia nas galerias subterrâneas e nos rios 

canalizados de São Paulo, é na aparente invisibilidade do grafite que reside a força 
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estética de imagens que habitam o inabitável. Na intervenção de Alexandre Orion, 

intitulada Ossário (2020), o material utilizado para o grafite foi a poluição, quando o 

artista desenhou na poeira dos túneis de São Paulo, com um pano limpo, caveiras que 

lembravam as catacumbas romanas. A imagem da morte no túnel poluído era o retrato 

da natureza na cidade, em seus processos de invisibilidade e ausência.  

Aqueles subterrâneos e túneis eram aberturas para trilha que eu procurava, 

pois atentavam para a alteridade em estado bruto. Desvelavam uma noção de 

pertencimento e acolhimento com a diversidade e cultura ambiental do lugar que me 

fez pensar no conceito de florestania (ALVES, 2019).  

O jornalista acreano Antônio Alves foi um dos criadores do termo florestania. 

Segundo ele, a ideia nasceu na metade da última década do século XX, como uma 

brincadeira entre colegas por conta de uma mudança de ambiente de trabalho sofrida 

por alguns deles, que depois de anos na Floresta Amazônica migraram para um 

cenário de administração pública em uma grande cidade. O lugar, de imensos 

contrastes e realidades, carregava um traço específico: muitos dos seus moradores 

eram ex-habitantes da floresta. Para Alves, naquele contexto era necessária outra 

visão de cidadania, o que se desdobrou na florestania, que para o autor:  
[...] é um sentimento que pode ser expresso da seguinte forma: a floresta não 
nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Esse sentimento nos induz a 
estabelecer não apenas um novo pacto social, mas um novo pacto natural 
baseado no equilíbrio de nossas ações e relações no ambiente em que 
vivemos. É um sentimento orientador para nossas escolhas econômicas, 
políticas e sociais – e por isso inclui a cidadania – mas orienta também nossas 
escolhas ambientais e culturais – e por isso a transcende. (ALVES, 2013, p. 
1)                                                                         

 

Os trabalhos de Zezão e Alexandre Orion me remetem a esse conceito. Como 

narrativas de alteridade, traziam uma relação delicada com a natureza na cidade a 

partir das ausências e da morte. Foi no modo como exploraram esteticamente aqueles 

túneis que se deslocaram na direção do outro, porque a cidade não pertencia a eles, 

eles pertenciam à cidade. Naquele desequilíbrio ambiental residia uma relação fina de 

diálogo com o espaço. Não era florestania em sua versão amazônica, mas trazia um 

sintoma dela. 

Sintomas que encontrei na cidade pela qual me desloquei e na resposta 

estética dos artistas que participaram de minha caminhada, cujos trabalhos eram 

exercícios de alteridade com o espaço ao qual pertencemos. Essas vivências se 

aproximavam dos aspectos singulares das micronarrativas no Jardim Nômade 
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Adoniran Barbosa.  

Tais questões são reverberadas no conceito de florestania, na noção de 

respeito que Alves coloca:  
O ponto inicial da florestania é, portanto, o respeito reverente pelos 
ecossistemas. O equilíbrio dinâmico dos ambientes, os ciclos da natureza 
como acontecem em cada lugar, as relações entre os seres e elementos que 
levaram milhões de anos para chegar à forma que hoje têm, essas são coisas 
que constituem um “terreno sagrado” em que devemos tirar as sandálias para 
entrar. [...] 
O segundo ponto é o respeito – não menos reverente – pelos povos indígenas 
e as populações tradicionais, cujas culturas tendem a evoluir lentamente 
mantendo relações equilibradas com o ambiente do qual extraem sustento e 
sabedoria.  (ALVES, 2013, p. 1) 

 
 

As aproximações desse conceito com o território da educação são claras, 

quando o autor afirma que “a florestania nos ensina que todo sistema econômico só é 

sustentável quando se assenta em bases comunitárias [...]”, bem como que “os 

critérios para avaliar a qualidade de vida e as ações para promovê-la devem ser 

repensados” (ALVES, 2013, p. 1). Embora o cenário econômico possa parecer a 

princípio distante de uma abordagem que trabalhe jardins, a perspectiva 

transdisciplinar que os constitui como forma de viver e sentir, envolvendo ciclos e 

fluxos socioambientais ligados a essas práticas, reflete essa proximidade.  

Mas a floresta à qual o conceito remete não voltará a existir aqui de onde 

escrevo. E o destino que a cidade insustentável desenha para si e para mim é quase 

uma sentença.  

O caminho para o Jardim dos pés descalços busca restituir o que há de possível 

no elo entre nós e a natureza. Nesse sentido a florestania abre caminho para a 

diversidade cultural e ambiental e os dispositivos de visibilidade a serem acionados 

em práticas do Jardim dos pés descalços quando Alves afirma: 
É no universo da cultura que se processam os grandes ciclos do 
inconsciente coletivo: os mitos, os valores, a vida e a morte, a saúde e a 
doença, o poder e a autoridade. E é também aí onde se sedimentam as 
fases do processo civilizatório e onde se determina seu grau de afastamento 
ou proximidade em relação à natureza. É na cultura, portanto, onde o povo 
pode viver um desenvolvimento que emana de sua origem ou ser atropelado 
por um “desenvolvimento” imposto ou induzido por outros.(ALVES, 2013, 
p.1) 

 
A proximidade ou afastamento em relação à natureza que se desdobra no 

universo da cultura colocado pelo autor pode ser problematizada e trabalhada no 

jardim como meio educativo.  

Nesse sentido Burle Marx (2004, p. 164) chama a atenção para o papel do 
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paisagista, que não se limita à execução de projetos. Para ele os paisagistas têm nas 

mãos “os meios e condições para interferir de maneira positiva nos processos de 

destruição da natureza”. O autor aponta que a escolha da flora autóctone, original da 

região, na composição de projetos, permite que o desaparecimento das espécies seja 

evitado. E vai além quando afirma: “se fizermos ver ao cliente a importância do uso 

da vegetação autóctone, estaremos sensibilizando mais pessoas a participar da luta 

pela preservação” (MARX, 2004, p. 164). 

A estratégia de preservação do meio ambiente apontada por Burle Marx 

inserida em uma perspectiva de educação, seja ela formal, seja informal ou não 

formal, representa um caminho para a vida na cidade a ser ecoado na proposta do 

Jardim dos pés descalços. 

Esse outro olhar sobre o plantar e o cultivar remete às circulações que geraram 

o jardim na floresta da qual Ailton Krenak (2018) nos fala, como forma de habitar o 

espaço e interagir com ele. Ao transpor essa perspectiva para o Jardim dos pés 

descalços, não se trata de realizar esse exercício em grandes praças ou jardins, mas 

de praticá-lo na proximidade de nossos contornos cotidianos, vivenciado como um 

saber.         

A espacialidade relativa a esse conceito reflete seu caráter de deslocamento, 

pois: 
O que queremos dizer com Florestania é, enfim, o nosso desejo de entrar no 
futuro carregando nossa alma amazônica. Não é um conceito universal, é só 
um incentivo para que os povos do litoral criem sua “litorania” e os do deserto 
a sua “desertania”. Que cada povo encontre em seu ambiente, sua história, 
sua cultura, a maneira como deseja fazer parte da humanidade e realizar sua 
natureza – externa e íntima. (ALVES, 2013, p. 1) 
 

Na trilha para o Jardim dos pés descalços, a florestania é seu modo de 

deslocamento.  

 

4.1 TOPOGRAFIAS PARA UM JARDIM EM DESLOCAMENTO 
 

         Que tipo de pensamento/ação é necessário para que tenhamos outra 

consciência da natureza e de nós mesmos? 

          A caminhada da pesquisa e neste texto me trazem ao Jardim de pés descalços 

como processo criativo em elaboração. Conforme o sonho com o cajueiro de Pirangi 

me atentou, a floresta é um sistema que atua em rede. Por isso, esse jardim é uma 

abertura para problematizar e potencializar vivências e projetos a serem construídos 
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na transversalidade do cotidiano que envolve nossos cenários de cultura ambiental.  

Como resultado de meus modos de subjetivação (PARAÍSO, 2014) o Jardim 

dos pés descalços se apresenta como um lugar para encontro e articulação de 

percursos de aprendizagem que versem a diversidade cultural e o patrimônio imaterial 

como modos de viver a florestania na cidade. 

A cidade sem bordas ou contornos, como territorialidade da proposta não se 

confina em modelos fechados de educação formal, informal ou não formal. 

Comunicabilidade e interação pautadas no respeito à diversidade dos arranjos locais 

são pontos de partida nesse processo.  

A bricolagem de repertórios culturais e práticas ligadas ao jardim como meio 

educativo é pensada como um sistema relacional entre corpo, linguagem e meio 

ambiente. 

Os conceitos que deram suporte às vivências da pesquisa ao longo deste 

trabalho, os sintomas do deslocamento narrados no capítulo dois e as pegadas 

pedagógicas sinalizadas no capítulo três são meus instrumentos de localização. Parte 

de meu olhar que dá visibilidade a aspectos da cultura ambiental e à diversidade em 

que habita a natureza e o outro é que me permite seguir em busca desse encontro. 

Parte dessa topografia de temporalidades diversas envolve apontamentos e 

traçados que compõem as micronarrativas a seguir. 
 

Os deslocamentos para uma proposta de jardim na escola desde 

2017 tiveram como prerrogativa a demanda por espaços de 

convivência. Novos espaços a serem agregados correspondiam a 

necessidades e possibilidades de ampliar o olhar, e implementar 

as relações culturais e socioambientais daqueles que habitavam 

o campus.  

Nesse sentido inserir o jardim nos planos de ensino foi um 

desafio, por conta do número de estudantes das turmas a ser 

operacionalizado nos pequenos espaços do Adoniran Barbosa e os 

próprios contornos para tal proposta. 

Por conta da duplicação da rodovia BR-282 no início de 2019, 

houve uma supressão de área verde da escola, que afetou um espaço 

que abrigava uma área de convivência da comunidade escolar. A 

fim de suprir as demandas criadas pela supressão da antiga área 

e potencializar a criação de novos espaços de vivência e cultura 

ambiental, um terreno de aproximadamente trinta metros quadrados 

foi cedido ao NGA, em parceria com o Lab. d’Olhar. Esse espaço, 
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como instrumento transdisciplinar de aprendizagem, encontra-se 

em processo de desenvolvimento.  

O transplante de árvores e plantas doadas e resgatadas das 

áreas verdes suprimidas foi a primeira ação que ali realizamos, 

em fevereiro de 2019. A curadoria botânica se inseriu então como 

parte da ideia de abrigar no espaço ações ambientais traduzidas 

em práticas de ensino transversais, envolvendo conceitos e 

práticas de uma cultura ambiental.  

No terceiro trimestre de 2019 realizei um projeto de ensino 

com Agricultura III, módulo Paisagismo, em parceria com o 

professor Daniel Farias, junto às turmas do terceiro ano do curso 

técnico de Agropecuária. A proposta constou de um estudo teórico 

e criação paisagística a partir de conceitos de jardim e seus 

elementos, em perspectiva histórico-cultural e estética.  

O processo levou ao desenvolvimento de propostas para o 

terreno doado ao NGA, compartilhadas e abertas para diálogo com 

a comunidade escolar na ação: Como nasce um jardim, realizada em 

evento escolar no mês de novembro. Movimentos como esse alimentam 

o processo de criação do Jardim dos pés descalços.  

 

 

 

Quando as abelhas passaram a habitar o cotidiano do Lab. 

d’Olhar no Cantinho das Abelhas sem Ferrão, a ideia de 

florestania começou a esboçar contornos mais claros no meu 

cotidiano de asfalto. 

 Elas oferecem delicadas pontes entre os elementos do Jardim 

dos pés descalços.  

Em 2020 duas ações estão previstas para criar novas 

visibilidades e possibilidades de interação com as abelhas nesse 

projeto.  

A primeira envolve minha participação em um projeto de 

pesquisa em elaboração, a ser realizado com o professor Fernando 

Braz, que realizará o mapeamento dos ninhos de abelhas sem ferrão 

no campus. A criação dos corredores verdes que essa ação 

potencializa se alinha à ideia de microrrestauros florestais 

protagonizados pelas abelhas sem ferrão.  

Paralelamente, a fim de me aproximar do mundo das abelhas 

sem ferrão e poder me relacionar com elas em modo de florestania, 

serei estudante na primeira turma do curso de Meliponicultura, 

a criação de abelhas sem ferrão, do IFC campus Araquari, a ser 

ministrado pelo professor Sigfried Fromming a partir de 

fevereiro de 2020.  

 



183 

 

 

 
 

Nesse lugar vou me redescobrindo a partir de meu olhar. Procuro outras formas 

de habitar esse espaço. Só assim poderei deixar de ser mera habitante de uma ruína.   

Por isso o Jardim dos pés descalços não é fim. Mas o início.  
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 5 DESENLACES 
 

Que cidades nascem nos deslocamentos cotidianos atentos de uma 

pesquisadora-professora-artista?  

Na caminhada deste trabalho olhei para a cidade na perspectiva da arte, e 

assim a interpretei como Ferrara sugere: “um organismo, um corpo onde se tatuam 

vivências, experiências, dores e alegrias” (FERRARA, 2003, p. 126).  

Levei comigo o desafio da escrita autobiográfica, o que trouxe para este texto 

uma narrativa cuja linearidade se apoiou em imagens e sensações, memória e tempo 

dos espaços vivenciados. Como no exercício de arqueologia do olhar, que me trouxe 

a questão: de que forma olhamos para aquilo que nos atravessa?  

          Nessa escavação, as vivências sensíveis, poéticas e de práticas de ensino 

anteriores a esse percurso migraram para um memorial descritivo. Ali realizei 

construções e desconstruções, entrei em contato com ruínas arquitetônicas, mortes, 

incompletudes e ausências, espaços intangíveis e imagens imateriais, varandas, 

sombras de um jardim noturno e rastos de um jardim imaginário.  

Assim os deslocamentos ganharam relevo, e o tempo e espaço se mostraram 

elementos de busca, ora no resgate de lugares não vividos, ora como 

desdobramentos de paisagens imaginárias, ou simplesmente em estados de espera 

ou encontro.   

Diante desses cenários percebi que a cidade já habitava a geografia de 

aprendizagens da minha infância. Como professora, a relação com a arte urbana me 

reapresentou esse campo. E na corporalidade do gesto artístico, a cidade tornou-se 

copresença. A narrativa do memorial apontou a potência da cidade e do cotidiano nas 

visibilidades e processo de construção do meu olhar. E então encontrei o sujeito e 

objeto desta pesquisa. Não na cidade como lugar, mas no encontro do espaço 

cotidiano com meu olhar, personificado pela cidade em estado de acolhimento.  

A aproximação com a ideia do olhar geográfico me permitiu compreender o 

espaço interdisciplinarmente, como “instrumento que faz ver, que torna visível” 

(GOMES, 2013, p. 28). Nesse campo de ações constantes, marcadas pela 

diversidade, as vivências eram compostas de arranjos de tempo, memória, linguagem 

e imagem. E ocorriam em relação de interação e troca com os conjuntos de sensações 

e subjetividades que me atravessavam nas rotinas de trabalhos, estudo e pesquisa.  
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A bricolagem apontada por Marlucy Alves Paraíso (2014) me permitiu ler a partir 

dos fragmentos do cotidiano, impressos em fotografias, anotações, marcações nos 

textos e outras escutas. Trabalhei com o que li, com o que vi e senti, com o que duvidei 

e me causou incerteza, com o silêncio e o ruído, com o estranhamento, o acolhimento, 

o medo, a solidão, a violência e o embate. Esse processo de desterritorialização 

migrou para este texto, em forma e conteúdo.  

Os artistas que participaram desta caminhada alimentaram minhas práticas 

investigativas com suas narrativas visuais, em conversas silenciosas que trasladavam 

pensamentos e espacialidades. A proposta A cidade que me habita foi o 

desdobramento dessas leituras do olhar, que ofereço ao leitor deste trabalho. 

Neste percurso de encontros as micronarrativas do deslocamento, textos que 

mediaram meu olhar, foram o gesto de diálogo com Walter Benjamin, um dos autores 

do deslocamento desta caminhada. Na vida cotidiana do espaço por ele retratado, a 

cidade visual era palavra encharcada de memória e afetos que também me habitavam 

e que foram reconfigurados no encontro com Ailton Krenak, segundo autor do 

deslocamento, que me fez ver que o tempo da cidade fluía pelo meu corpo sem 

interrupções, em elo com o espaço. Outros modos de habitar e existir residiam em 

comunhão e diálogo com a natureza. E assim despertei para visibilidades que até 

então soavam como incompletudes. 

Foi quando compreendi o escavar e o recordar que Benjamin tratava como 

gestos de deslocamento. 

No conjunto de percursos e convergências dessa caminhada aprendi na 

perspectiva de Marlucy Alves Paraíso (2001), quando meu corpo, no refazer diário dos 

trajetos, entrava em embate com a visualidade da cidade e abria espaços para a 

subjetividade em tênues camadas que preenchi com atos de releitura e criação que 

me conduziram a outros caminhos.  

Nas trilhas deste percurso os cartões-postais revelaram no intangível como 

elemento da paisagem, pistas para o deslocamento. Ali onde o território originalmente 

indígena era invisível e a cidade essencialmente arquitetônica, um instrumento de 

colonização do espaço. Deparei-me com uma estrutura urbana que operava em 

função de uma geografia do asfalto, em que o ver era determinado pelos ritmos e 

sentidos do trânsito, o que destituía elementos naturais da paisagem, subvertia nomes 

dos lugares e seus significados. 

Nos contornos do meu cotidiano, o plano físico da cidade foi sendo rasurado 
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em seus limites e bordas, apontando o que Yázigi (2001, p. 38) sugere como “a 

consciência de mundo que se tem por meio do lugar”.  

No parque que abrigava uma floresta na cidade de Belém, reencontrei a ruína. 

Lá o indígena era a imagem impressa que resgatava sua desaparição, as árvores não 

cabiam nas fotografias, e as ruínas formavam um monumento paisagístico construído 

na mesma época em que aquela floresta urbana fora ali plantada. Naquela cidade de 

natureza abundante, as visibilidades sugeriam outros deslocamentos. 

Lentamente, minha noção de cidade foi se desmanchando, no espaço refém 

de um modo de vida mercadológico em que o habitar era pressuposto da destruição 

do espaço natural. Nas trilhas de morte da floresta nos caminhos cotidianos, a cidade 

ininterrupta perdeu seus contornos, confirmando a fala de Ailton Krenak (2015) de que 

este lugar realmente é um só. 

E a cidade, abrigada sobre o mesmo chão que um dia foi floresta, se converteu 

em ruína, feita dos escombros de seus rios mortos, do vazio de suas árvores e do 

esquecimento de sua alma. A cidade é ruína da floresta. 

 O distanciamento da natureza, presente nos modos de vida da cidade, é o que 

transforma esse lugar em ruína. Não na ausência, mas naquilo que se desdobra a 

partir da ausência da floresta, pois, onde na floresta há coletividade e diversidade, na 

cidade ruína da floresta há indivíduo e isolamento. Ali o acolhimento gerou a 

incompletude que eu percebera sem compreender até então por que ruínas não são 

lugares habitáveis. 

Os sintomas de deslocamento que compuseram os trajetos diários envolviam 

a invisibilidade, a incompletude, a ausência e o vazio como parte dessas conexões e 

desconexões com a natureza na cidade.  

Nesse cenário reconheço em meus repertórios o indígena que resiste, porque 

habita a alma desse lugar. As palavras de origem indígena que compõem meu 

vocabulário e que pronuncio sem que saiba muitas vezes o que significam me revelam 

que o passado de um lugar não se apaga sem deixar vestígios. Ali eu sou a filha desta 

Terra que não aprendeu a escutar esse espaço, a ler seus sinais e conversar com os 

outros habitantes desse lugar. Ali eu sou invisível. O reconhecimento do outro foi uma 

das chaves de leitura da cidade como ruína da floresta.  

Nesses mesmos percursos encontrei jardins que vivenciei como ilhas de 

resiliência na cidade ruína da floresta, compostos de exercícios de liberdade 

performados pelos seus jardineiros em gestos mínimos, que incluíam invariavelmente 
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o outro e abrigavam a alteridade. Isso transfigurava aquelas práticas em conversas 

ao pé do ouvido com a natureza que nos habita.  

A dimensão estética desses espaços ganhou outros contornos em meu olhar a 

partir de Berlim, onde os jardins convocavam a questão: a quem de fato pertence o 

espaço?  

Lá, seus formatos comunitários convidavam a uma forma deslocada de habitar, 

pautada não na divisão, mas na partilha. Sua potência residia nesse gesto, de trans-

habitar a cidade. A transgressão das noções de espaço público e privado os tornava 

viveiros da diversidade, lugar de criação de mundos em diferentes escalas, em que 

se cultivavam modos de existir na cidade.  

O mundo que já foi jardim, relembrado por Ailton Krenak, remetia a florestas 

como a Mata Atlântica, em que a diversidade é em parte fruto da interação humana 

com o meio. Esse cultivo abre fendas na cidade como ruína da floresta e deixa 

questões em aberto, para serem respondidas em estudos posteriores. Se a Mata 

Atlântica é jardim, então os saberes e modos de fazer ali versados pelos povos 

indígenas não a configuram como patrimônio? 

Na cidade como ruína da floresta o jardim pode ser deslocamento, lugar de 

encontro e cultura da natureza, espaço de fruição e alteridade, e assim versar a 

negação da ruína, porque os mesmos valores que a elaboram, a destruição do espaço 

e vivência com a natureza, se desterritorializam na potência do jardim. Nessa outra 

forma de olhar e habitar a cidade, o jardim pode ser semente de floresta, o que sugere 

que, enquanto processo educativo, ele pode ser o desmonte da cidade como ruína da 

floresta. 

Enquanto essas vivências ocorriam na cidade, na escola me perguntava: existe 

algum dispositivo capaz de revelar outras paisagens em um mesmo cenário? 

Ali versei o cotidiano por meio do viver junto e aprender em práticas e trilhas 

diversas, como a Residência Pedagógica, em cujas ações o social e o territorial 

versaram diálogos interdisciplinares e transversalizados nos momentos comunicativos 

que definiam novas paisagens no sentido proposto por Yázigi (2001). Assim como na 

floresta, em que a vida acontece em rede, na escola esses arranjos se desdobraram 

em e com outras dinâmicas. O Lab. d’Olhar foi uma forma de ver e viver o espaço 

escolar, que potencializou exercícios de interação e silêncio, autonomia e espírito de 

coletividade. O Jardim Nômade Adoniran Barbosa e o Cantinho das Abelhas sem 

Ferrão mediaram outras formas de me relacionar comigo mesma nas interfaces de 
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tempo e vida. Assim o vazio anterior daqueles espaços me mostrou que não existem 

terrenos baldios, mas sim jardins em espera. 

Entre 2016 e 2019 vivi na cidade e na escola a investigação dos temas e ideias 

que cercavam minha natureza e existência na floresta que virou ruína, cuja alma 

resistia em lugares como os jardins. 

Esse encontro me leva ao Jardim dos pés descalços como continuidade para 

esse caminho, pelo qual sigo com minhas paisagens, para reinterpretar as formas de 

ligação entre o homem e a terra, versar a diversidade e o patrimônio cultural. 

Acompanhada por Burle Marx, que por meio de seus projetos realizava uma curadoria 

de desmonte da ruína da floresta na cidade, num exercício de pedagogia do 

deslocamento.  

Como trilha a ser aberta, no Jardim dos pés descalços a florestania é modo de 

deslocamento, perspectiva educativa dessa jornada de conhecimentos, encontros e 

reencontros, em que as florestas, os rios, as riquezas naturais e o respeito pela 

natureza se configuram como elementos de uma cultura ambiental, parte do nosso 

patrimônio cultural, elemento constitutivo de nossa diversidade.   

O deslocamento foi neste trabalho mais que uma ação, foi um instrumento de 

leitura que me permitiu ler o sentir e viver na cidade circunscritos em tempos e 

espaços fluídos. Também um modo de criar e transfigurar espaços e tempos, passado 

em presente, o que abriu outros caminhos para a vida e formas de aprender. Foi assim 

em Berlim, a cidade que se reinventa. Foi assim nos jardins, a floresta que se semeia.  

Como extensão do organismo único que nos concebe, a mãe Terra, meu corpo 

é parte dessa cidade pela qual meu olhar circula. As vivências de ruína e jardim 

tornaram-se marcas nos fluxos de vida e diversidade que me compõem, pois onde a 

cidade é dor, sou ruína, e onde a cidade é jardim me faço afeto e busca.                                    
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Depois de muito tempo de 

espera e observação, a 

surpresa, Enrico meu filho 

conseguiu fotografar na 

semana de conclusão deste 

trabalho uma cotia visitante 

do jardim sem bordas de Ivo. 
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               Conselho de Walter Benjamin no brinde no jardim: 

 

- Preencha as lacunas de inspiração 

passando a limpo cuidadosamente o 

que já foi escrito. A intuição 

despertará o processo. 
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