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Resumo
Assume-se, nesta sistematização crítica da
atividade de ensino e pesquisa em paisagismo, a
posição de que a noção de paisagem é constitutiva
do humano tanto quanto o são o espaço e o tempo,
embora ela se apresente com uma espacialidade e
uma temporalidade próprias. A especificidade do
espaço e do tempo da paisagem se deve a seus vínculos inextricáveis com a natureza da Terra. Para
sustentar essa posição, que relativiza o ponto de
vista de ser a paisagem uma invenção da modernidade, invocam-se autores que, explícita ou implicitamente, defendem ou sugerem a indissociabilidade entre natureza e paisagem, e a ancestralidade
dos valores estéticos associados à natureza (paisagem). Tal posicionamento tem reflexos diretos na
pesquisa e no ensino de paisagismo em escolas de
arquitetura e urbanismo, pois dele decorrem tanto
a delimitação do próprio objeto ao qual se voltam o
ensino e a pesquisa, quanto a dúvida crucial, para a
arquitetura e o urbanismo, sobre a possibilidade ou
não de ocorrer experiência de paisagem no meio
urbano contemporâneo já que, presumidamente, nele se consuma o total apagamento da natureza. Aposta-se, aqui, na resposta afirmativa com
base na hipótese de que a Terra (a natureza) não
cessa de se manifestar e de nos afetar em termos
existenciais e estéticos, mesmo nas situações mais
improváveis. Tal hipótese se respalda na pesquisa
sobre córregos ocultos em São Paulo e seus vestígios, que vem sendo levada a efeito, desde 2003, no
âmbito do Laboratório Paisagem, Arte e Cultura
– Labparc, da Fau-Usp. Se, apesar de obliterada,
a natureza emite sinais que nos tocam, cabe dar-lhes expressão paisagística, mesmo em condições
adversas. Para que essas expressões não se limitem
a simulacros e estereótipos, propõe-se recuperar o
frescor das primeiras manifestações, recorrendo às
instigações poéticas da imaginação material.
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Abstract
In this critical systematization we assume
that the notion of landscape is constitutive of the
human being as much as space and time are, although it presents itself with its own spatiality
and temporality. The specificity of space and time
in the landscape is due to its inextricable links
with the nature of the Earth. To support this position, which relativizes the viewpoint of being
the landscape an invention of modernity, we invoke authors who, explicitly or implicitly, defend
or suggest the inseparability between nature and
landscape, and the ancestral condition of the aesthetic values associated with nature (landscape).
Such positioning has direct repercussions in the
research and teaching of landscaping in schools
of architecture and urbanism, as from it derive
both the delimitation of the object to which teaching and research turn, as well as the crucial
doubt, for architecture and urbanism, about the
possibility or not of experiencing landscape in the
contemporary urban environment since, presumably, it consummates the total erasure of nature.
We are here choosing the affirmative answer based
on the hypothesis that the Earth (nature) does not
cease to manifest itself and affect us in existential and aesthetic terms, even in situations where
this is considered as unlikely. This hypothesis is
supported by the research on hidden streams in
São Paulo and its remains, which has been carried
out since 2003 under the Laboratory of Landscape, Art and Culture - Labparc, Fau-Usp. If, however obliterated, nature emits signs that touch us,
it is possible to give them landscape expression,
even in adverse conditions. For these expressions
not to be limited to simulacra and stereotypes, it
is proposed to recover the freshness of the first
manifestations, resorting to the poetic instigations
of the material imagination.
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Preâmbulo
A atividade profissional, a docência e a pesquisa em paisagismo constituem a matéria do que
será lido nas páginas a seguir. Exercer o ensino de
projeto numa faculdade de arquitetura e urbanismo demanda, inevitavelmente, o entrelaçamento
dessas três frentes.
Mesmo que não trabalhe, nunca tenha trabalhado ou jamais venha a trabalhar em projetos
profissionais, o professor presente em um estúdio
de projetos de uma faculdade de arquitetura e urbanismo é instado a professar algo sobre a profissão escolhida pelos estudantes a quem atende; ele
é lançado a projetar com eles.
Por atuar em uma escola, o docente leciona. Lecionar vem do latim legere, que tem o atual
significado de ler, mas que também é “escolher” e
“colher”. O docente, o lecionador, seleciona, colhe
o que escolheu e o professa, isto é, coloca-se diante
(pro) de outros e diz, ou seja, dirige-se a outros
pela palavra. A palavra é dita na escola. Escola
vem do grego skhole, que quer dizer “discussão”,
mas também “ócio”. Lecionar em uma escola tem a
ver então com escolher e colher os frutos do ócio,
do fazer e do pensar ociosos, isto é, desinteressados, não obedientes a um interesse limitante, a uma
funcionalidade estrita, o que não deve ser confundido com apatia narcotizante ou com futilidade.
Fui informado, pela leitura de um livro recentemente publicado, dos procedimentos que envolviam a Paideia, nome dado ao sistema de educação e de formação ética dos gregos antigos. Havia
os Simpósios, locais de encontro entre mestres e
aprendizes. Para recebê-los nos Simpósios, Sócrates fazia a seguinte recomendação aos jovens:
Passem a tarde debaixo de um plátano, próximo de um rio; ouçam com atenção o doce
ruído das águas; prestem atenção no vento
							

a embalar as folhas das árvores e ouvirão
sua bela música. Ocupem as mãos enrolando e desenrolando suas túnicas. Entrem em
seu interior e reflitam [...]; lembrem-se que
sem diálogo não há consciência [...]. Se estiverem sós, falem com as árvores, com o
rio e com os deuses. E não me voltem para
o Simpósio com a cabeça vazia! (Salis, 2017,
p. 15)
É de mãos ocupadas em enrolar e desenrolar
túnicas que pode nascer a reflexão, a consciência.
Pensa-se com as mãos (obviamente, livres) e, no
fazer com elas, pensa-se. Dificilmente se contará,
na escola do mundo de hoje, com uma árvore frondosa e o canto de um regato para praticar o “fazer
nada”, mas as metáforas têm o poder de atravessar
os tempos conservando a validade do sentido original que elas transportam. Nem será permitido
aos jovens (de todas as idades) fazer senão o que
for “útil”, no entanto, ainda assim, não é impossível
que se acenda, no interior mesmo do trabalho mais
insípido ou massacrante, uma centelha de ócio, um
instante de plenitude que reúna a sombra da árvore, o rolar das águas, a música do vento, a reflexão,
a consciência, o pensar e o fazer.
Preparar para a detecção e a fruição desses
instantes, que são incronometráveis, é o que anima
quem leciona na escola, particularmente quem leciona paisagismo. Não que se queira dar a essa matéria qualquer prioridade ou atribuir-lhe uma excepcionalidade que outras não teriam. A particular
menção ao paisagismo se deve ao local recomendado por Sócrates para os jovens se prepararem
para os Simpósios: o mesmo local onde travou com
Fedro o diálogo que pode ser considerado
o lugar teórico onde, pela primeira vez na
17

história do pensamento ocidental, aparecem as ideias capazes de circunscrever a
paisagem como espaço mítico-epifânico e,
por isso mesmo, estético: as ideias de distância, de estranhamento [...] e de retorno
ao verdadeiro Eu” (Carchia, 2009, p. 216) .

Passou a me intrigar chamar de paisagem
tudo o que se dispõe diante de nós, e comecei a por
em dúvida se o que ensinava na escola era paisagismo ou desenho urbano involucrado em amenidades
verdes; se era paisagismo ou planejamento (urbano
ou regional), com tintura ecológica. Querer saber
o que é paisagem, ou melhor, que indagações ela
nos coloca, começou a ganhar uma dimensão que
impregnou o fazer, o lecionar e o pesquisar. Já não
satisfazia responder bem a uma demanda profissional, nem aparentar segurança nas respostas às
perguntas nascidas no estúdio de projetos.
Rememorando o processo que conduziu à
redação dos capítulos que vêm na sequência desta
introdução, admito que, ao escrevê-los, dialogava
com os colegas, profissionais ou professores como
eu, referendando ou discordando de suas posições
que, de todo modo, sempre me impressionaram,
disposto agora a aproximá-los do meu ponto de
vista. Também dialogava com minhas dúvidas e
quase-certezas. Entre estas últimas, considero que
a mais próxima de ser uma certeza é que as dúvidas que nos acossam, quando investigadas, trabalhadas, refletidas, são indispensáveis ao projeto. Ao
inocularem a incerteza, elas dão ao projeto as frestas e a incompletude essenciais para que ele possa
respirar e comungar da abertura do mundo.
Esta quase certeza de que é preciso indagar,
mergulhar as raízes no fundo e alçar vôo para que
o projeto ganhe um sentido forte, é reforçada pelo
vazio que se estabelece quando nos deparamos com
propostas que prometem paraísos fáceis, edulcorados, que certo jornalismo promove a utopias.
Elas acenam com rios limpos rasgando a
Mata Atlântica... nos campos de Piratininga! Lançam mão de estereótipos tropicais. No entanto,
passam ao longe da natureza e da paisagem que a
pressupõe – natureza e paisagem nem sempre dóceis, nem sempre fotogênicas. São indiferentes às
perguntas desconcertantes que elas nos dirigem.
Maquiam cadáveres, surdos à sua fala espectral,

“Entrem em seu interior e reflitam”, aconselhava Sócrates, mas sempre em diálogo com o
outro, seja esse outro uma pessoa, uma árvore ou
um rio. O interior e o exterior, o sujeito e o objeto... Quanta água passou sob a ponte até se formular que a paisagem não está nem no sujeito, nem no
objeto, e sim a meio caminho entre eles (Berque,
1994); que há um circuito aberto do corpo vidente ao corpo visível (Merleau-Ponty, 2004a); que o
mundo é opaco e que em suas dobras se confundem
o imaginário e o real, o visível e o invisível.
O que não é transparente pede para ser
inquirido, investigado. A pesquisa, portanto, é
indispensável e sem fim. Ela decorre da pergunta disparada ante a opacidade do presente, e suas
ressonâncias podem atingir tanto o passado, que
é então sondado, como o futuro, que se oferece à
prospecção.
Lecionar envolve, como já dito, uma escolha e uma colheita, e o que se colhe e é exposto no
lecionamento tem a ver com as perguntas lançadas, tem a ver com o que se pesquisa. O que vem
exposto a seguir é o resultado de buscas recentes,
motivadas por perguntas que ainda ecoam. Desde o início da atividade didática até algum tempo
atrás, os motes de pesquisa, no meu caso, foram a
aquisição e a complementação de conhecimentos
históricos e técnicos sobre paisagismo, refletindo
as carências da minha formação, neste campo, durante o curso de graduação. De uns quinze anos
para cá, sem que aquelas lacunas fossem preenchidas, e com a consciência serena de que elas nunca o
serão, o interesse passou a se voltar para o próprio
objeto do paisagismo: a paisagem.
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como diria Agamben (2009).
É também a essas investidas, que em nada
engrandecem o paisagismo, que o texto ora apresentado procura responder, e é com a intenção de
resgatar a paisagem e o paisagismo de um lugar
comum empobrecedor, que nele se questiona o uso
generalizado do termo paisagem, ou sua adjetivação como paisagem urbana, paisagem metropolitana, etc. Defende-se aqui o ponto de vista de que
a paisagem remete à natureza, ou seja, à Terra em
sua ancestralidade atemporal e, paradoxalmente,
contemporânea. Com similar e aparente paradoxalidade, ao mesmo tempo em que se põe em dúvida
a validade de uma “paisagem urbana”, posto que o
processo de urbanização tende a alijar a natureza
por completo, aposta-se na possibilidade de haver
paisagem na cidade, e uma paisagem que remeta à
natureza, sim, e não a simulacros. Para manter tal
posição, busca-se apoio em pensamentos que relativizam o juízo de que a paisagem seria uma invenção da modernidade (Carchia, 2009), desconfia-se
do “historismo” e aposta-se no poder de resistência
da poesia (Bosi, 2004), nos devaneios e na imaginação da matéria segundo Bachelard. É em torno
desses pontos que orbita o primeiro capítulo, intitulado “Nem tudo é paisagem”.
Como paisagistas e professores de paisagismo numa escola de arquitetura e urbanismo,
interessa-nos a paisagem como projeto. Porém,
uma vez que se levanta a incompatibilidade entre a paisagem e a polis, incompatibilidade a ser
eventualmente superada pelo fazer poético, e dado
que o fazer poético reclama a solidão, enquanto a
polis, a sociabilidade, assomam dúvidas quanto à
possibilidade desse encontro. Pairam ainda ambigüidades entre o fazer ocioso, tão vital à atividade
criadora, e o atendimento a necessidades sociais.
O segundo capítulo, “O social e o poético na paisagem”, propõe-se a dar os primeiros tratos a elas.
Ele foi escrito, a princípio, em resposta ao desafio
colocado pelo XIII Encontro Nacional de Ensino
							

de Paisagismo em Escolas de Arquitetura – Enepea, realizado em Salvador, Bahia, em agosto de
2016, cujo tema era “Paisagismo necessário. Verde social”. Como as reflexões que resultaram neste texto de livre docência já começassem a ganhar
forma naquele momento, a provocação do Enepea
veio se somar a tantas outras que motivavam o embate em torno das ideias de paisagem usualmente
adotadas no ensino de paisagismo. Pode-se dizer
que o trabalho enviado ao XIII Enepea já foi concebido para ser um capítuloda livre docência ou,
antes, um dos intermezzos que uniriam o capítulo
inicial, onde são expostas as questões mais gerais,
ao final, voltado a uma casuística paulistana.
A dimensão poética do projeto de paisagismo não implica, como seria comum supor, espaços excepcionais e idílicos situados nos confins do
mundo. É disso que se ocupa o capítulo terceiro,
“O banal e o imaginário”, o segundo intermezzo
escrito com vistas à livre docência, e que serviu
de base para a comunicação proferida no Colóquio
“Imaginário: Construir e Habitar a Terra”, ocorrido em Lyon, na França, em abril de 2017. Começa
por tecer relações entre os termos que compõem o
seu título, notadamente jardim e paisagem, e jardim e imaginário. Depois de recorrer, ainda que de
passagem, a jardins históricos e míticos, e aos que
serviram de temas à arte e à literatura, o capítulo
se encerra com exemplos de intervenções paisagísticas contemporâneas, realizadas ou idealizadas
em situações ordinárias, quando não francamente
hostis, e que, não obstante, ou justamente por isso,
revelam com força o trabalho da poesia.
Ele conduz, assim, à parte final, “Vide verso”, protagonizada por sujeitos ocultos no meio
urbano de São Paulo. Esses sujeitos são pequenos
córregos, muitos deles anônimos, um número incontável de veios capilares, invisíveis, constituintes da rede hidrográfica alimentadora do rio Tietê,
na bacia sedimentar de São Paulo. Ao esculpirem
o solo e baterem em pedra dura, eles respondem
19

em grande medida pelas feições mais expressivas
do relevo e da ocupação de muitos bairros paulistanos. Hoje eles estão no avesso das paisagens que
criaram, no entanto, apesar de ocultados, deixaram
seus indícios na superfície, palavras soltas, motivos
ínfimos que, devidamente valorizados, poderiam
dar novos sentidos aos lugares e fazer aflorar novas paisagens.
Os casos selecionados – Água Preta, Verde (em Pinheiros) e Verde (em Pirituba/Freguesia
do Ó) – justificam-se pelas aberturas distintas que
oferecem em relação ao projeto. Os dois primeiros
representam situações nas quais as possibilidades
de intervenção se vêem reforçadas por um número
expressivo de indícios de cursos d'água localizados
relativamente próximos uns dos outros, o que permite reatar e ressignificar, em um continuum espacial, os vestígios isolados. Os córregos Água Preta
e Verde, que cruzam, respectivamente, bairros da
Lapa e de Pinheiros, ilustram investigações realizadas em áreas situadas no centro expandido de São
Paulo, portanto com urbanização já bem consolidada, cujos resultados foram publicados há alguns
anos, sendo apresentados aqui de forma resumida,
como contraponto ao caso do ribeirão Verde e seus
afluentes, que drenam bairros de Pirituba e da Freguesia do Ó . Trata-se, nestes últimos, de explorar
a hipótese de afloramento, ainda que simbólico, dos
cursos d’água ocultados, não necessariamente por
meio de intervenções concretas, mas por uma narrativa. A diferença de estratégia se justifica, antes
de tudo, pelo fato de, neste caso, os indícios se manifestarem de modo muito mais esparso que nos
anteriores e ao longo de percursos bem mais longos. O projeto de um eventual continuum espacial

estaria enfraquecido pela distância entre os pontos
nodais, além de prejudicado pelas grandes avenidas de fundo de vale que o sobrepujariam materialmente. Confia-se, por outro lado, na caminhada
e no seu relato como “uma crítica do real” (Besse, 2009, p. 57), como uma experiência capaz de
despertar o olhar da anestesia cotidiana, e que, ao
ser narrada, teria o poder de “revelar ou mesmo de
construir idealmente outro espaço” (idem, p. 58), e
também outra paisagem, dado que projetar, para o
paisagista, é extrair as possibilidades contidas em
determinado sítio. Trata-se, ainda nos termos de
Jean-Marc Besse, de inventar ao descrever:
o projeto inventa um território representando-o ou descrevendo-o. Mas esta invenção é de uma natureza singular: o que é inventado já está, ao mesmo tempo, presente
no território, mas como não visto e não sabido até então” (idem, p. 65).
A foz não é o fim. Ao desaguar, o rio continua em outro rio, em um lago ou no mar, depositando ali tudo o que carrega, ou seja, seu próprio
corpo. Assim, o texto de encerramento, “A modo
de foz”, evoca “A alma úmida de São Paulo” para
que ela seja assumida desde o momento inicial até
a (in)conclusão do projeto de paisagismo concebido sob sua influência.
Como o mar, um lago ou um rio, o texto
a seguir apresentado é devedor de tudo o que já
contribuiu e continuamente contribui para que ele
seja e venha a ser. Reconheço e agradeço a tudo e
a todos,
e ao Vladir, o irmão que lhe deu um rosto,
e ao Gustavo, pelas injeções semanais de
ânimo,
e ao Arthur, o siamês dos sopros setembrinos,
e à Célia, seda e jasmim.

1

1 A investigação dos córregos ocultos da bacia do ribeirão Verde, em Pirituba-Freguesia do Ó, deu-se no âmbito do projeto de pesquisa denominado
“Fenomenologia e paisagem: espaços de transitividade em intervenções associadas ao paisagismo e à arte contemporâneos”, do Laboratório Paisagem,
Arte e Cultura – LABPARC, da Fau-Usp, sob a coordenação da professora
doutora Vera Maria Pallamin, tendo contado com o auxílio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, entre 2012 e 2014.

							

Ao fluxo incessante que tudo transforma.
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Nem tudo é paisagem
Paisagismo, paisagem e natureza
Para o bem e para o mal, de modo superficial ou profundo, paisagismo é um vocábulo que
alcançou ampla divulgação e pode-se dizer que,
hoje em dia, ele tem um lugar reservado no senso comum. Em outros termos, tem-se uma ideia
suficientemente difundida do que seja paisagismo,
e até mesmo projeto de paisagismo, a ponto de serem dispensáveis, num primeiro momento, explicações ou erudições. O senso comum com frequência simplifica as coisas, às vezes até as empobrece,
mas ele é também depositário dos sentidos mais
básicos e, portanto, mais entranhados daquilo a
que as palavras e as imagens se referem. Pergunte-se a uma pessoa qualquer o que é paisagismo
ou projeto de paisagismo. Ela talvez não apresente
uma definição precisa, mas provavelmente pensará
em um jardim ou, em redução extrema, em vasos
de plantas. Ao mostrar-lhe imagens diversas, não
nos surpreenderemos se ela diferenciar com segurança as paisagísticas das não paisagísticas. E com
a mesma tranquilidade ela discernirá, ou intuirá,
se o que ela vê ou onde ela está é ou não uma paisagem. Dizer que paisagismo remete à paisagem
é uma assertiva que não desperta polêmicas nem
dentro nem fora da academia; elas começam, ao
menos na academia, quando entra em jogo o que
se entende por paisagem. A dificuldade é bem expressa nesta paráfrase: “Pode-se dizer da paisagem
aquilo que Santo Agostinho dizia sobre o tempo:
se não me perguntam o que é, sei perfeitamente o
que é paisagem, no entanto, se me perguntam, sou
incapaz de explicar”(Conan, 2004, p. 7).
Não se pretenderá aqui explicar o que é
paisagem, não só por impossibilidade ou pela im							

propriedade do lugar, mas sobretudo porque, ao
abordá-la como campo de projeto e de ensino de
projeto de paisagismo, interessa menos o conceito
do que a experiência de paisagem. Ocorre, no entanto, que uma experiência se vivencia, por uma
experiência se passa, uma experiência é atravessadae nos atravessa sempre... e uma única vez; experiências são sempre outras, sempre novas, não se
acumulam.Tal impedimento é crucial quando está
em jogo o ensino. Se o que importa é a experiência
de paisagem e se experiências não se ensinam, o
que ensinar então? Por outro lado, uma experiência, mesmo que única, pode se dar a reconhecer,
tanto que se reconhece a luz do crepúsculo a cada
novo por do sol.
Assim, vamos nos ocupar aqui da experiência de paisagem acreditando que a ela correspondam certas qualidades ou propriedades que permitem, sem ficar preso a linhas divisórias, discernir
quando ela ocorre e quando ela não ocorre.
A realização dessa tarefa coloca vários desafios, sendo o primeiro deles o de responder à
possível acusação de purismo ou rigidez, dada a insistência em não considerar necessariamente paisagem o campo visual que se estende diante do nosso
olhar quando o dirigimos para o espaço aberto. A
um conjunto de objetos fabricados pelo homem,
por mais extenso, belo ou sublime que seja, não daremos, sem mais, o nome de paisagem. Não basta,
no modo como entendemos o projeto e o ensino de
paisagismo, que o olhar apreenda ou organize um
grupo de fenômenos ou de objetos numa “unidade
auto-suficiente” (Simmel, 1988, p. 232) para que
haja paisagem a ser experienciada. Não usaremos,
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indiscriminadamente, expressões como paisagem
urbana, paisagem rural, paisagem industrial. Tampouco falaremos em inserir um objeto na paisagem, como se ela fosse um “sistema de espaços” na
superfície da terra (Jackson, 1984, p. 8), ainda que,
a depender do modo como tenha sido organizado e
praticado, tais espaços sejam repositórios de identidades individuais ou coletivas.
Parecem-nos válidas as condições elencadas por Simmel para que haja paisagem:

se deixar apreender sob o conceito geral
de melancolia, por exemplo. (Idem, p. 243244).
Interessa-nos salientar, na primeira passagem transcrita, a referência de Simmel a “fenômenos naturais” para caracterizaruma paisagem. Se o
fato dos elementos existentes em um determinado
lugar serem naturais não é suficiente para fazer
desse lugar uma paisagem (Idem, p. 231), tampouco haverá uma paisagem se não houver “fenômenos naturais justapostos sobre o solo terrestre”
para serem reagrupados em um “modo particular
de unidade”.
Pode-se objetar que esta não é razão bastante para vincular paisagem à natureza. Afinal,
Simmel escreveu seu ensaio seminal em 1913, e
muito se passou desde então. Além disso, a grande
referência adotada por Simmel ao falar de paisagem foi a arte da pintura que, àquela época, ainda não havia sofrido as transgressões radicais que
impactariam a produção artística de todo o século
XX. Por que então recusarmo-nos a admitir como
paisagem o campo visual que se abre diante de nós
quando o olhar logra constituir um “modo particular de unidade”, ainda que esse campo seja formado exclusivamente por objetos artificiais?
Por que também não nos satisfaz plenamente, em outra matriz teórica, entender a paisagem
como “um espaço sintético, um sistema de espaços
criados pelo homem sobreposto à superfície da terra” (Jackson, 1984, p. 8) ou como “uma composição
de linhas e de espaços não muito diferentes daqueles que produzem o arquiteto ou o planejador, embora em escala mais vasta” (Jackson, 1969, p. 33)?
Por que a insatisfação persiste quando se considera que “a paisagem é como uma obra, e a terra,
o solo, os elementos naturais são como materiais
aos quais os homens dão formas segundo valores culturais que evoluem no tempo e no espaço”
(Besse, 2009, p. 37-38)? A que se deve o incômodo

A paisagem (...) nasce a partir do momento em que fenômenos naturais justapostos sobre o solo terrestre são reagrupados
num modo particular de unidade, diferente daquela que o erudito e seu pensamento
causal, o adorador da natureza e seu sentimento religioso, o trabalhador ou o estrategista com seus finalismos poderiam abarcar
em seus campos de visão (Simmel, 1988, p.
240),
o que não implica, obrigatoriamente, o endosso integral às posições que veem a paisagem
como um produto mental, pertencente à ordem
das representações totalmente subjetivas. Se a
Stimmung – certa atmosfera, certo estado de alma
– é o fator principal que confere unidade àquilo
que se chama paisagem, Simmel não a considera,
segundo interpretamos, como sendo independente da realidade. A paisagem, além de implicar uma
fusão estreita entre o dado empírico e nossa criatividade, possui uma Stimmung que é só dela, o
que reforça, a nosso ver, o compromisso de um determinado sentimento com uma específica situação
real, objetiva:
A Stimmung de uma paisagem [...] não é
senão a Stimmung daquela paisagem e nada
mais; ela não se confundirá jamais com a de
uma outra, embora ambas possam talvez
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quando Augustin Berque, que entende a paisagem
como uma das mediações (médiations) que constituem o meio (milieu) o qual, por sua vez, vem definido como a “relação de uma sociedade com seu
ambiente” (Berque, 1994, p. 27), evoca, a partir de
uma enquete sociológica, a opinião de um agricultor japonês que considera bonito (utsukushii) não
um córrego com seu aspecto natural, e sim aquele
cujas margens e o fundo foram concretados (Idem,
p. 14), para argumentar que paisagem e natureza
não mantêm, necessariamente, relação entre si?
Está claro que as perguntas giram em torno do papel da natureza na paisagem. Defender
que a referência à natureza é um vínculo constitutivo e diferenciador da experiência de paisagem
não é simples. A começar pela dificuldade em esclarecer a que estamos nos referindo quando nos
reportamos à natureza, já que a própria ideia de
natureza se inscreve na história e que tanto as ciências quanto as manifestações artísticas e poéticas voltadas à natureza têm a ver com concepções
de mundo, reconhecidamente variáveis no tempo e
no espaço .
Além disso, é vulnerável a posição de quem
busca o permanente em meio às mudanças mais ou
menos velozes, mais ou menos radicais que marcam a história das sociedades humanas. Sustentar
que a referência à natureza é peculiar à paisagem
pode ser facilmente encarado como anacronismo
ou, em hipótese mais favorável, como imprecaução

ante a fragilidade das ideias que parecem apegar-se
a verdades eternas, em que pese, por outro lado, ser
demasiado cômodo assumir, sem mais, a liquidez
da vida contemporânea e, dogmaticamente, negar
a possibilidade de sobrevivência de qualquer valor.
Para defender que paisagem e natureza
são indissociáveis ainda hoje, seria também preciso contrapor-se não só à relatividade comumente
atribuída ao sentimento de paisagem ou à decretação lamentosa da sua morte, mas igualmente à
ideia da sujeição final da natureza ao controle absoluto da técnica, justamente em um momento em
que os estudos mais abalizados sobre a paisagem e
os fabulosos avanços tecnológicos parecem confirma-las.
Não teremos a pretensão de enfrentar e responder metodicamente a cada uma dessas objeções,
mas buscaremos, dentre as perspectivas distintas
em que a paisagem vem sendo abordada, detectar a
permanência dos seus vínculos com a natureza, ou
com certa natureza, como a que será considerada
aqui.
Já nos primeiros parágrafos do ensaio “Filosofia da paisagem”, ao advertir que o fato dos
elementos presentes em determinado lugar provirem da “natureza” (aspas no original) não faz de
tal lugar uma paisagem, Simmel diz o que entende
por natureza: ela é a “cadeia sem fim das coisas, o
surgimento e a anulação ininterruptos das formas,
a unidade fluida do devir que se exprime através
da continuidade da existência espacial e temporal”
(Simmel, 1988, p. 232). Dizer da paisagem que ela
é “um pedaço da natureza” seria então uma contradição, pois a natureza é a unidade de um todo
e “quando dela se retira um fragmento, este não
é mais inteiramente natureza, pois ele não pode
equivaler a ela senão estando no seio desta unidade sem fronteiras, como uma vaga deste fluxo global que se chama natureza” (idem). Olhar, portanto, um pedaço de terra como paisagem é olhar um
fragmento da natureza como unidade, o que já se

2

2 Para Robert Lenoble, investigar a história da ideia de natureza é investigar um objeto que não se mantém o mesmo: “(...) se o mundo físico
permanece idêntico a ele mesmo, pode tomar para o homem rostos completamente diferentes”, Robert Lenoble, História da ideia de natureza. Trad.
Teresa Louro Pérez. Lisboa: Edições 70, 2002, p. 28. Raymond Williams,
em Palavras-chave, inicia o verbete natureza com a seguinte consideração:
“Nature talvez seja a palavra mais complexa da língua [inglesa]. É relativamente fácil distinguir três campos de significado: i) a qualidade e o caráter
essenciais de algo; ii) a força inerente que dirige o mundo ou os seres humanos, ou ambos; iii) o próprio mundo material, incluídos ou excluídos os seres
humanos. Contudo, é evidente que em (ii) e (iii), embora a área de referência
seja clara em linhas gerais, os significados precisos são variáveis e, às vezes,
até opostos”, Raymond Williams, Palavras-chave. Um vocabulário de cultura e sociedade. Trad. Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2007, p. 293.
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afasta da noção de natureza. Uma leitura apressada deduziria daí a possibilidade de haver paisagens,
ou seja, fragmentos de um todo, formadas exclusivamente por elementos artificiais, com a única
condição da visão captura-los “como unidade”. Isto
avalizaria o uso de termos como paisagem urbana, paisagem rural, paisagem industrial ou mesmo
paisagens artificiais. Mas tal leitura desconsideraria que a natureza é vista por Simmel como um
“ser global”, e que qualquer realidade que denominemos natureza deve ser a representante simbólica
daquele “ser global”, de modo que nela se ouça “o
rumor do seu fluxo” (idem). Se esse “ser global”
compreende tudo, há de compreender também a
natureza como physis, a não ser que se decrete que
a physis, a natureza originária, não existe, o que levaria a negar, no extremo, a própria materialidade
da terra e da atmosfera terrestre. Parece-nos importante frisar que não basta subsumir a natureza
em todo espaço construído pelo homem, é preciso,
diz Simmel, que se ouça o “rumor do seu fluxo”,
portanto, que ela se exprima.
Fruto da cisão do homem com a natureza,
conforme as interpretações de cunho historicista,
a paisagem é, simultaneamente, a experiência de
um corte e de uma integração. Ela se faz passar,
como vimos em Simmel, por “representante simbólico do ser global”, ou seja, da natureza da qual
ela foi apartada. A paisagem é obsedada pela “obscura presciência” do contexto infinito do qual ela
foi desentranhada e, talvez, conjectura Jean-Marc
Besse, “esta presença transbordante do infinito no
finito, seja a força mais íntima da experiência paisagística” (Besse, 2006, p. VIII). Assim, apoiados
nas reflexões de Simmel e na suposição de Besse
delas derivada, parece-nos difícil, senão impossível, subtrair a natureza, a physis, da experiência
paisagística.
Considerar a paisagem, conforme vimos de
passagem em Jackson, como “um sistema de espaços criados pelo homem”, ou como “uma composi							

ção de linhas e de espaços”, tal qual a produziriam
o arquiteto ou o planejador, com a única diferença
de ser mais vasta, faria coincidir a paisagem com a
realidade geográfica ou reduziria a sua especificidade, enquanto objeto de interesse para o ensino
e para o projeto de paisagismo, a uma questão de
escala. É certo que a escolha de uma escala é também a escolha de um problema (Besse, 2009), e a
vasta escala traria à tona questões ecológico-ambientais em âmbito planetário. Mas em que medida
a inclusão de preocupações ecológico-ambientais
justificaria a especificidade da abordagem paisagística sobre o território? O planejamento territorial regional poderia fazê-lo igualmente. Incluir as
dimensões políticas e culturais, em sentido amplo,
nas considerações sobre o território também não
daria conta da especificidade do olhar paisagístico, conforme o entendemos. Novamente, um enfoque compreensivo, ao alcance do planejamento
territorial, poderia cumprir o papel daquele supostamente distintivo do paisagístico. Além disso,
o progressivo recuo dos chamados espaços naturais, correspondente ao avanço daqueles produzidos pela atividade humana, e o fortalecimento das
posições teóricas que buscam superar o dualismo
homem / natureza pela noção de hibridação –
“A paisagem é, ao mesmo tempo e essencialmente,
totalmente natural e totalmente cultural” (Idem,
p. 44-45) – não autorizariam atribuir ao olhar paisagístico qualquer diferenciação com base apenas
na introdução de aspectos de ordem ecológico-político-cultural nas considerações sobre o território.
A distinção conceitual entre paisagem, ambiente e território proposta por Rosario Assunto
3

4

3 Jean-Marc Besse, Le goût du monde. Exercices de paysage. Arles: Actes Sud/ENSP, 2009, remete, no concernente à hibridação, aos trabalhos
de Bruno Latour, Politiques de la nature. Paris: La Découverte, 2004 (1a
edição 1999) e de Philippe Descola, Par-delà la nature et la culture. Paris:
Gallimard, 2005.
4 Rosario Assunto, “Paesaggio, Ambiente, Territorio. Un tentativo di precisazione concettuale”, in Bollettino del Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladio, Vicenza, 1976, pp. 45-48. Encontra-se traduzido para o português in Adriana Veríssimo Serrão (coord.), Filosofia da
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é esclarecedora: a paisagem seria a “forma” que o
ambiente (“função” ou “conteúdo”) outorga ao território (“matéria”). O autor tenta tornar ainda mais
precisa a definição dizendo que a paisagem é

entanto, como ela ainda persiste e talvez nunca venha a desaparecer, Besse adverte para a necessidade de dar-lhe outra formulação teórica. Após recapitular a oposição entre “subjetivistas”, para quem
a paisagem é uma representação cultural e social, e
“realistas”, que veem a paisagem como inseparável
de um substrato real, material, o autor apresenta a terceira via: “A paisagem seria, na realidade,
uma articulação da natureza e da sociedade, uma
integração dos dados naturais e dos projetos humanos, uma realidade sintética (...)” (Idem, p. 44),
que é, como vimos, a posição de J. B. Jackson. No
entanto, para validar essa síntese, característica da
chamada “geografia híbrida”, foi necessário a Besse polarizar a posição dos geógrafos tidos como
“naturalistas”, exemplificada, em nota de rodapé,
pela seguinte assertiva de Denis Mercier:

a forma na qual se exprime a unidade sintética a priori (no sentido kantiano: não a
“unificação” de dados recebidos separadamente, mas a “unidade” necessária que condiciona o seu apresentar-se na consciência
da “matéria (território)” e do “conteúdo-ou-função (ambiente)” (Assunto, 2011, p. 128).
Daí Assunto conclui que “a realidade que
devemos estudar e sobre a qual, se necessário,
devemos intervir é sempre a ‘paisagem’, e não o
‘ambiente’ e muito menos o ‘território’” (Idem, p.
129). No entanto, se essas reflexões de Assunto
contribuem para elucidar conceitos muitas vezes,
e indevidamente, intercambiáveis, elas não tocam
no que singularizaria a experiência da paisagem,
ou intervenção e/ou o estudo sobre a paisagem
próprios do paisagismo. Dotar a paisagem de um
conceito não basta para discernir a visada peculiar
ao paisagismo, pelo menos no modo como procuramos vê-lo .
O entendimento da paisagem como “o ambiente material e vivo das sociedades humanas” é
uma das entradas exploradas por Jean-Marc Besse no ensaio “As cinco portas da paisagem” (Besse, 2009). Ali se coloca, de início, a distinção entre
ecúmeno, isto é, “o mundo vivido, produzido e habitado por sociedades humanas sempre cambiantes” (Idem, pp. 40-41) e o planeta, ou seja, a base
terrestre natural. Com a contínua humanização da
terra desde as grandes descobertas no início da era
moderna, essa distinção tende a se extinguir. No

Antes mesmo que o homem forme novas
paisagens, e nas regiões do mundo onde
sua intervenção em nada modificou as ações
combinadas dos grandes atores do sistema
Terra, as paisagens existem. Até nos meios
fortemente antropizados as paisagens conservam suas dimensões físicas (Mercier,
2004, p. 6), (apud Besse, 2009, pp. 43-44).

5

Ora, não nos parece necessário rotular especificamente como “naturalista” tal afirmação.
Ela é, ao nosso ver, uma constatação amplamente compartilhada. Parece-nos que, ao empenho
em estigmatizar “certos geógrafos físicos” (Besse,
2009, p.43) para libertar a paisagem de seus vínculos com a natureza, corresponde uma diluição
da paisagem na realidade espacial, o que tornaria
ocioso designa-la com uma palavra própria.
Por sua vez, não é por incluir a irrecusável
base terrestre, que a noção de ecúmeno não possa
facilmente dispensar a noção de paisagem. O livro
Écoumène, que Augustin Berque escreveu “no outono de [sua] vida”, durante a primavera de 1999,

Paisagem – uma antologia. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de
Lisboa, 2011, pp. 125-129.
5 A presença da natureza na paisagem foi contemplada por Rosario Assunto em Il paesaggio e l’estetica. Palermo: Novecento, 2005.
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tem por subtítulo Introdução ao estudo dos meios
humanos, o que já fala por si, ou seja, prefere-se
“meios humanos” à paisagem. Aliás, já anteriormente Berque advertira que “o sentido de natureza, e mais particularmente o sentido de paisagem
[...], é uma elaboração cultural” (Berque, 1994, p.
15), portanto não comum a todo o ecúmeno, que é
o mundo vivido, produzido e habitado pelas sociedades humanas. Mas não deixa de ser significativo
que o autor tenha concluído seu pequeno prefácio
ao Écoumène com a seguinte frase: “Eu não poderia não ter escrito [este livro], porque com frequência olhei o mar” (Berque, 2010, p. 8).
Mesmo Eric Dardel, no inspirador livro O
Homem e a Terra – Natureza da realidade geográfica, que veio a público em 1952, reserva à paisagem menos que cinco páginas. É a “realidade
geográfica” que lhe interessa. No entanto, é fundamental para nossa argumentação o que ele diz
sobre a paisagem, em uma curta passagem:

em qualquer espaço geográfico.
No entanto, vejamos como Dardel ilustra
o item que dedica à paisagem. Começa por citar
Albert Demangeon descrevendo uma planície com
“[...] pântanos solitários visitados no inverno pelos voos de aves aquáticas; tudo ali ainda dá a impressão de uma natureza abandonada, um pouco
triste e melancólica”. Continua com Demangeon,
já de retorno à mesma planície no verão, quando “toda a Terra se reveste de erva [...]: prados
verdes, o gado a pastar, moinhos de ventos, valas
cobertas por salgueiros, barcos a vela entre as árvores” (Idem, p. 42). Refere-se, depois, à planície
canadense onde se sente “a presença do Grande
Norte misturada às suas perspectivas, à sua vida,
como o Oeste pode sê-lo para a paisagem de Ohio
ou o Sul saariano para a Argélia” (Idem). Fala do
homem que transforma “em horizonte pastoral as
águas do Zuiderzée”, das paisagens agrícolas da
França, do nordeste açucareiro do Brasil (idem, p.
43); dos cais silenciosos do Loire que trazem algo
de “solitário e triste” depois de abandonados pelo
tráfego fluvial (idem, p. 44); de “um vale encaixado onde se manifesta o trabalho prolongado das
águas, que introduz o espírito nas profundezas da
duração, de um tempo apreendido como fator secreto da Terra”; da “agitação da floresta, [das] ondulações do trigo ao vento, [das] ondas e marés”
(idem: 45). E acrescente-se a toda essa materialidade natural os sentimentos correlatos de tristeza, abandono, melancolia, silêncio, solidão (ou seus
antônimos), mais a temporalidade e o mistério que
a Terra oculta. Não é, portanto, de qualquer matéria que Dardel se utiliza para falar de paisagem,
tampouco de um olhar isento de sentimentos.
Sem dúvida, todas as situações trazidas por
Dardel, ao referir-se à paisagem, só fazem sentido porque falam ao homem, e até mesmo porque
muitas delas foram construídas, produzidas pelo
próprio homem, como os espaços agrícolas e navegáveis, fartamente citados pelo autor. No entanto,

A paisagem se unifica em torno de uma tonalidade afetiva dominante, perfeitamente
válida, embora refratária a toda redução
puramente científica. Ela põe em jogo a totalidade do ser humano, seus vínculos existenciais com a Terra, ou, se quisermos, sua
geograficidade original: a Terra como lugar, base e meio de sua realização (Dardel,
1990, p. 42).
A geograficidade original, a que Dardel se
refere, tem a ver com a incontornável materialidade da Terra: “O espaço geográfico por excelência”,
diz ele, “é o oceano [...]; essa imensidão que desafia
nossas medidas e nossas limitações. Ora, esse ‘infinito’ é matéria” (Idem, p. 9). De certo, a geograficidade é uma condição intrinsecamente humana,
tanto quanto a historicidade, ou seja, a paisagem
só ganha seu sentido na relação que o homem estabelece com a Terra, e isso pode estar subsumido
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não se trata de espaços ou de realidades geográficas quaisquer, e sim de situações em que a natureza não só está pressuposta como comparece
expressivamente. Não fosse assim, por que Dardel
daria o título de “Paisagem” a esse tópico? A cidade, pequena ou grande, as ruas, as estradas, Dardel
as enfeixa em um outro item, denominado “espaço
construído”, e cabe notar que a única vez em que
Dardel usa o termo paisagem nesse item, ele se refere à estrada que “abre o horizonte e dinamiza a
paisagem” do campo (itálicos nossos) que ela atravessa (Idem, p. 40). Estrada que atravessa os campos, e não avenidas ou ruas no espaço intraurbano.
Estaria Dardel condicionado pela tradição
pictórica e teria adotado, impensadamente, os seus
temas para se referir à paisagem? Sem dúvida, isso
seria possível, porém, ao mesmo tempo, soaria estranho ele não ter se apercebido desse condicionamento, já que se aplica em frisar, no mesmo tópico,
que “a paisagem não é, na sua essência, para ser
vista [...]” (Idem, p. 44).
Pode-se objetar que toda essa argumentação não rompe o círculo em que estaria aprisionada a noção de paisagem, círculo construído culturalmente, portanto sujeito a mudanças, o que nos
obrigaria, por fim, a aceitar que o termo paisagem
pudesse ser utilizado independente das características do espaço e de referências à natureza. No
entanto, entendemos que não esgotamos os argumentos e insistiremos no ponto de vista de que não
se trata de qualquer espaço e de que a remissão à
natureza foi e continua a ser constitutiva da paisagem.

de objetos dispostos mais ou menos artisticamente, nem nos desinquieta a afirmação de que a paisagem “é justamente este evento, singular e sempre
diferente, da exterioridade como tal, à qual a experiência expõe todo aquele que se arrisca numa
confusão e numa tensão entre o eu e o mundo que,
a bem dizer, se extasiam” (Besse, 2009, p. 53).
Se a exterioridade de um conjunto de árvores não basta para que se tenha uma paisagem,
caso não se opere o encontro, a meio caminho, entre um sujeito que vai para fora de si mesmo em
direção a “um fora sem objeto”(Idem), menos ainda
bastaria a exterioridade de um conjunto de objetos
artificiais para que houvesse paisagem. A presença
da natureza e a nossa presença diante da natureza,
parecem-nos indispensáveis para que se possa falar
em experiência de paisagem. Mais ainda, trata-se
de presença, e não de mera representação.
Para argumentar sobre a especificidade da
paisagem e, por força, sobre a associação vital que
ela mantém com a ideia de natureza, recorremos,
inicialmente, ao Rosario Assunto de Il paesaggio e
l’estetica (2005). O capítulo de abertura dessa obra,
escrita no início dos anos 1970, no contra-fluxo de
uma tendência que preteria a paisagem em favor
do ambiente por ser este, supostamente, livre das
subjetividades que acometiam aquela, e mais respeitável porquanto mais científico, é dedicado à
“Metaespacialidade da paisagem”. Rosario Assunto parte da constatação de que paisagem é sempre
espaço (real ou representado), mas questiona, logo
em seguida, se o inverso também seria válido, ou
seja, se espaço não seria sempre paisagem. Uma
vez excluídos o espaço fechado (interno) e o espaço
ilimitado (o céu), ele conclui, provisoriamente, que
A paisagem é espaço limitado, mas aberto,
porque, à diferença dos espaços fechados,
tem sobre si o céu, isto é, o espaço ilimitado; e não representa o infinito [...], mas se
abre ao infinito, apesar da finitude do seu

Especificidades do espaço e do tempo
da paisagem
A experiência da paisagem não se confunde,
segundo acreditamos, com a de qualquer conjunto
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ser limitado, constituindo-se como presença, e não representação, do infinito no finito
(Assunto, 2005, p. 19).

tal e animal. O reino mineral confere à paisagem a
presença infinita do tempo, presença que congrega
futuro e passado e é idêntica a si mesma. Se, nesse
reino, a rocha é a imagem simbólica da identidade
fixa, a água é a imagem simbólica da identidade em
movimento (Idem, p. 88).
No reino vegetal, o tempo infinito da natureza se manifesta como circularidade sazonal, cuja
imagem, por excelência, é a ressurreição, onde “o
passado que se repete na identidade do presente se
une ao futuro desta mesma identidade destinada a
repetir-se” (Idem, p. 97).
Por fim, a presença do reino animal na paisagem é a presença da própria vida em movimento,
com toda a sua diversidade e imprevisibilidade. Podemos saber o que os animais farão, diz Assunto,
mas não como e quando o farão (desde que não os
condicionemos, acrescentaríamos, mas isso, de todo
modo, os retiraria da sua condição natural). A vida
animal, em resumo, “manifesta a temporalidade absoluta na temporalidade passageira, justamente na
surprendente novidade de cada movimento, nesta
diversidade infinita da qual é portadora a vida fugaz das mais pequenas criaturas” (Idem, p. 102).
Não que não possa haver paisagem na cidade, nem que a cidade seja desprovida de uma metaespacialidade, ou seja, que os seus espaços não
possam ser mais do que meros espaços mensuráveis; há um aspecto, uma fisionomia e também uma
historicidade nos espaços da cidade que autorizam
falar de uma metaespacialidade urbana . A paisagem pode ocorrer, exemplifica Assunto, em cidades implantadas aos pés de grandes elevações ou
mesmo em uma rua cujo traçado, em função das
condições topográficas, permita que ela aflore, formando com a rua um “organismo unitário” (Idem,
p. 28). De todo modo, em se tratando de paisagem
no urbano, deve estar sempre subentendido o cotejamento do espaço da cidade com o espaço da não

Mas uma praça, uma rua, argumenta ele,
também são espaços abertos e, nem por isso, são
paisagem, embora possam pertencer a uma paisagem (Idem, p. 26). Para chegarem a tanto, elas
deverão possibilitar “a aparição, dentro do seu contexto, de um espaço diverso” (itálico nosso) (Idem,
p. 28), como bem ilustra a referência à cidade de
Turim, contida em um trecho de uma carta de
Nietzsche a Carl Fuchs, citado por Assunto: “E,
no meio da cidade, aparecem os Alpes nevados! E
as ruas parecem correr diretamente para eles. A
atmosfera é seca, de uma transparência sublime.
Nunca suporia que a luz pudesse tornar tão bela
uma cidade” (Nietzsche ), (apud Assunto, 2005, p.
29).
Não é só pela dimensão espacial, não é só
porque “se abre ao infinito na finitude do seu ser
limitado” (Assunto, 2005, p. 19), ou por ser um “espaço diverso” em relação à cidade, isto é, por sua
“extra-urbanidade” (idem, p. 45), que a paisagem
afirma sua especificidade (ou “metaespacialidade”),
mas também pela temporal. Nos termos de Assunto, ao espaço metafísico da paisagem corresponde
um tempo metafísico, também diverso do tempo da
cidade. O tempo da cidade é o tempo da história,
posto que a cidade é a espacialização da temporalidade histórica (Idem, pp. 50-52) . Já o tempo da
paisagem é o tempo da natureza, no qual mesmo
o passageiro, o efêmero se configura, sem contradição, como “uma imagem móvel da eternidade”
(Idem, p. 76).
A imagem do tempo da natureza encontra
expressão nos três reinos naturais: mineral, vege6

7

8

6 Carta de Nietzsche a Carl Fuchs, de abril de 1888.
7 Cabe ressaltar que a cidade histórica, para Assunto, é oposta à cidade da
indústria à qual correponde “o tempo retilíneo, o tempo sem memória e sem
esperança […] da tecnologia […] que nada conserva, mas tudo destroi”,
Rosario Assunto, Il paesaggio e l’estetica. Palermo, Novecento, 2005, p. 53.

							

8 O tema da “metaespacialidade citadina” é desenvolvido por Rosario Assunto, em Il paesaggio e l’estetica, 2005, pp. 31-36.
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cidade, com o seu outro. Tal condição coloca limites à extensão da cidade, à configuração dos seus
espaços e às características volumétricas das suas
edificações. Na megalópole é raro, se não impossível, apreender a cidade inserida na paisagem, pois
além da cidade só há mais cidade, nunca o outro.
Por isso, Rosario Assunto entende ser inadequado falar em paisagem urbana, paisagem industrial,
etc., quando estão em cena as enormes e informes
aglomerações urbanas contemporâneas.
O mesmo se dá com o tempo. Na cidade histórica podem conviver, simultaneamente, o tempo existencial do indivíduo e o tempo da própria
história, ao passo que a cidade da indústria e da
tecnologia não conhece a temporalidade, apenas a
temporaneidade, onde só existe o tempo presente,
achatado, sem espessura, sem passado nem futuro
Um julgamento preliminar e sumário poderia classificar essa posição de Assunto como passadista, nostálgica, conservadora. É o que, provavelmente, ouviríamos de Alain Roger no Court Traité
du Paysage . De fato, Assunto é um crítico radical
e irado da insensibilidade e da violência com que os
valores associados à paisagem foram e continuam
a ser atacados, ao menos desde a industrialização
da produção, pelas intervenções humanas sobre a
cidade e o campo. Porém, rechaçá-lo com meras
rotulações seria desconsiderar todo o esforço e o
respeitável arsenal teórico que ele põe em jogo ao
longo das mais de quatrocentas páginas dedicadas,
justamente, às relações entre a paisagem e a estética.
Não cabe aqui remetermo-nos à argumen-

tação que ele apresenta, sobretudo, nos capítulos
“Paisagem e natureza na experiência estética”, “As
interpretações artísticas da paisagem e as poéticas”, “Formas da natureza e forma da paisagem”,
“A natureza como paisagem e a liberdade do homem”, “Paisagem como produção humana e sua
esteticidade”, “Arte da paisagem, arte na paisagem,
crítica da paisagem”. Pode-se mesmo reconhecer, e
eventualmente criticar, nas premissas de Assunto,
a filiação à estética kantiana, e mesmo o viés tradicionalista da sua filosofia em um momento em que
a semiótica via crescer sua autoridade em questões
de estética.
No entanto, não se trata de defender, tampouco de acusar Rosario Assunto ou de tomá-lo
como referência plena, mas sim de ressaltar, na
discussão que ele empreende sobre a paisagem e
a estética, um aspecto, ou uma outra especificidade da paisagem que, ao nosso ver, a independiza,
justamente, dos valores e dinâmicas próprios à
arte nos quais, parece-nos, Alain Roger apoia seu
otimismo e sua aposta no nascimento de sempre
novas paisagens. É que, para Rosario Assunto, na
experiência estética da paisagem, nossa vida toma
consciência da sua “própria unidade simbiótica
com a natureza” (Assunto, 2005, pp. 128, 129), em
outros termos, há uma associação íntima entre a
experiência estética da natureza (paisagem) e um
sentimento vital. Diríamos que a natureza não está
preocupada em morrer ou continuar viva; somos
nós que, diante da possibilidade da morte da natureza, angustiamo-nos com o pressentimento de
que a nossa própria vida está em jogo.
Portanto, contrapor-se à destruição de valores paisagísticos não significa, obrigatoriamente, um deficit estético, como quer Alain Roger ;
não se reduz a mero apego a cânones artísticos do

9

10

9 Ver “Le immagini del tempo”, in Rosario Assunto, Il paesaggio e l’estetica, 2005, pp. 45-57.
10 “[…] estou convencido de que, longe de se empobrecer, nossa visão
paisagística não cessa de se enriquecer, a ponto desta exuberância – cada
década nos despeja seu lote de novas paisagens, onde a arte e a técnica se
prestam apoio mútuo – nos sobrecarregar os olhos e provocar, com a saciedade, a nostalgia de um tempo em que, por si só, o campo bucólico, caro
a certos ecologistas, tinha direito de cidadania (ia dizer de cegueira) para
o nosso olhar estético”, Alain Roger, Court Traité du Paysage. Mayenne:
NRF / Gallimard, 1997, p. 112.
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11 “Nós estaríamos, face às nossas cidades e mesmo aos nossos campos,
no mesmo desnudamento perceptivo (estético) que um homem do século
XVII diante do mar e da montanha”, Alain Roger, Court traité du paysage,
1997, p. 113.
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passado. A paisagem ser da ordem do estético não
autoriza identificá-la totalmente com a arte, sua
história e seu porvir. A paisagem é também “natureza na qual vivemos” e por isso, afirma Rosario
Assunto, “a experiência estética da paisagem […]
difere não só da experiência das obras de pintura,
de escultura, de literatura […], mas difere também da experiência da arquitetura […]” (Idem, p.
127).
Embora as trajetórias da paisagem e da
arte compartilhem muitos pontos, faze-las coincidir pode empobrecer a ambas, afetando sobretudo
a paisagem, que acabaria reduzida a um subcapítulo da arte. Isso não impede admitir a paisagem
enquanto fenômeno estético, pelo contrário, é no
estético que fazemos repousar nosso interesse e
também o modo como a entendemos e como lidamos com ela no ensino de projeto de paisagismo.
Afora acreditarmos ser a paisagem da ordem do sentir e, em consequência, do estético,
aceitamos como incontestáveis e benéficos seus
vínculos com a arte. A paisagem está presente nos
filmes, na fotografia, na música, na poesia, na pintura, no espaço. Pela arte procuramos exprimi-la
de diversas maneiras, segundo os meios – o movimento, as formas, os sons, as imagens – e conforme os caminhos inventados pelo próprio fazer
artístico. Mas uma coisa é a paisagem trazida à luz,
aflorada pela arte, outra é a essencialidade da paisagem enraizada e que é transportada à arte como
tema. Interessa-nos, aqui, tratar do tema paisagem
e, mais particularmente, como ela comparece, com
sua essencialidade, no projeto de paisagismo.
Não entendemos a paisagem como mera
matéria prima, um magma informe a ser moldado pelo projeto. Inclinamo-nos à ideia de que ela
nos chega à imaginação já com um certo modo, que
é aquele com que a natureza se revela aos nossos

sentidos e, com isso, não deixamos de afirmar sua
procedência das camadas profundas onde se situa
a imaginação, nem sua precedência em relação à
representação, já que assumimos, com Bachelard,
que primeiro se imagina, depois se representa (Bachelard, 2009a, p. 169), e que a deformação do real
é a função principal (e salutar) das imagens (Idem,
p. 1).
Consideramos, portanto, que a paisagem
não nasce de uma invenção ex nihilo. Ela já se apresenta no modo paisagem. Esse modo está consubstanciado na paisagem. Ele já é a própria paisagem.
Certamente, essa suposição contraria a
ideia da paisagem como um produto cultural que
cumpre a função de sucedâneo de uma natureza
perdida a partir da fragmentação do trabalho e dos
saberes, no início da era moderna (Ritter, 1997).
Ela antecederia a tudo isso. Tal ponto de vista,
que favorece nossa argumentação, é defendido por
Gianni Carchia (2009) no ensaio “Por uma filosofia
da paisagem” , ao qual voltaremos a nos referir
mais adiante.
Como vimos em Rosario Assunto, a paisagem é um tipo especial de espaço. Ela é um espaço
aberto, embora não seja qualquer espaço aberto.
Sendo espaço e sendo aberta, ela pressupõe distância, ou seja, separação e horizonte (nos sentidos
literal e figurado); ela é a natureza, o não humano
contemplado esteticamente em sua espacialidade e
em sua temporalidade específicas. A paisagem possui, portanto, características fundamentais pelas
quais se apresenta a nós, sendo que uma delas, a
distância (separação), é compartilhada com o espaço em geral, enquanto outras lhe são particulares.
Do mesmo modo que assumimos o espaço como
um dado primordial, vivenciado de imediato, em
termos de dentro/fora, grande/pequeno, próximo/distante, aberto/fechado, e atribuímos valores
e significados a tais características, assim também

12

13

12 Veja-se Erwin Straus, Du sens des sens. Contribution à l’étude des fondements de la psychologie. Grenoble: Jerôme Milon, 2000, especificamente
o capítulo 7 “De la différence entre le sentir et le percevoir”, pp. 375-392.

							

13 Gianni Carchia, “Per una filosofia del paesaggio”, in Paolo D’Angelo
(ed.), Estetica e paesaggio. Bologna: Il Mulino, 2009, pp. 209-218.
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se dá com a paisagem. Ela é, preliminarmente, a
consciência de uma distância e de um outro que
não somos nós, e essa consciência tanto pode ter
propiciado as condições para nos aproximarmos
da natureza como objeto das ciências naturais (Lenoble, 2002), como pode ter dado ocasião para nos
aproximarmos da natureza como paisagem (Carchia, 2009). O que queremos frisar é que esse outro
já se apresenta a nós a seu modo, que é o modo natural das plantas, dos rios, das pedras, dos animais
em seu livre manifestar-se e recolhidos em associações dotadas de um sentido, seja o de apaziguamento, seja o de temor, seja qualquer outro sentido
que emanar das inúmeras nuances entre esses extremos. O “grau zero”, que Alain Roger considera
como pays, mas não como paysage (Roger, 1997, p.
18), já o entendemos como constitutivo e inalienável da própria paisagem. É o seu código genético.
Como mais um endosso às posições que não
se enquadram na visão segundo a qual a paisagem
é, desde sempre, função do desenvolvimento da
arte, o que a emanciparia de qualquer dependência
em relação à natureza e aos modos com que esta se
apresenta a nós, de imediato, há ainda a considerar
o crescimento do interesse pela experiência estética da natureza, observado nos anos recentes. Paolo
D’Angelo vê aí um “fato novo e um processo pleno
de importantes consequências” (D’Angelo, 2010,
p. 85) que o leva a aventar uma inversão de pesos:
se, desde Hegel, a beleza artística prevaleceu sobre
a beleza natural, hoje não só se fala sem pudor da
beleza da natureza (e da paisagem), como pode-se
considerar a experiência estética da natureza “até
mesmo mais determinante que a experiência da
arte, para pensar a estética” (Idem, p. 86).
Não seria então de se desprezar como mera
expressão de conservadorismo ou de gosto duvidoso o interesse, bastante generalizado em distintos grupos sociais, por certos fenômenos naturais
como pores e nasceres do sol, luares, arcos-íris,
quedas d’água, o mar, a montanha, o deserto, du							

nas de areia, florestas e campos, o céu cintilante,
as nuvens, a chuva, a tempestade, os raios, pedras,
plantas e animais. São fenômenos que sensibilizam, que provocam reações estéticas. Se se trata de
um gosto aprendido, como defendem os culturalistas, fica em suspenso a pergunta a respeito do que
motivou o primeiro homem (artista) a valorizar
esteticamente esses fenômenos. Do mesmo modo
cabe indagar o que fez o gosto ou o interesse por
eles se expandir e se arraigar tão profundamente
atravessando fronteiras e séculos. Sem dúvida, atitudes conservadoras existem e podem se fixar em
formas, padrões, estereótipos, que são esqueletos
descarnados, corpos exangues. Mas o que dizer da
fagulha que lhes deu vida? Ela teria se extinguido
com a passagem das modas e dos estilos?
Sendo a paisagem tão primeva, perguntamo-nos se não seria válido transpor para ela a
relação entre “um arquétipo adormecido no fundo do inconsciente” e uma imagem poética nova,
como fez Gaston Bachelard ao tratar das imagens
do espaço (Bachelard, 2008a, pp. 1, 2). Se há uma
poética do espaço anterior à teoria e à história da
arquitetura e do urbanismo, aos tratados e aos conceitos que regem essas disciplinas, seria lícito supor uma poética da paisagem como um nascedouro
incessante de imagens que se expressam in visu,
in verbo ou in situ. Se os arquétipos que povoam
as profundezas do inconsciente, embora poucos e
simples, não cerceiam mas, ao contrário, dão origem a uma infinidade de imagens poéticas sempre
novas, surpreendentes, por qual razão arquétipos
de paisagens haveriam de limitar a liberdade das
imagens paisagísticas?
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Natureza e imaginário paisagístico
in visu, in verbo, in situ

ver a natureza apenas enquanto ela atende aos seus
interesses práticos e imediatos que se dão conta
dessa ligação “enigmática e inquietante”. São estes que saem, então, “ao seu encalço procurando,
agora conscientemente e com vontade determinada, se aproximar dela novamente como, sem que
soubessem, eram-lhe próximos na infância” (Idem,
p. 62). Assim, em aparente paradoxo, a natureza
que está presente na arte da paisagem é-nos, ao
mesmo tempo, estranha e familiar. Ela nos é familiar exatamente na medida em que a estranhamos,
na medida em que a consideramos algo distante e
diferente de nós de modo a “tornar-se um símbolo
libertador para o nosso destino”(Idem, p. 57).
No entanto, a nossa emancipação da natureza não a destitui do que há de estranho e indecifrável em toda alteridade. E isso não significa uma
volta ao pensamento dualista, não implica instituí-la como objeto e nos instituirmos como sujeitos.
Trata-se antes de assumir o confronto de Mundo e
Terra, como o entende Heidegger em A origem da
obra de arte .
À physis, nome que os gregos deram ao que
traz à luz e torna a abrigar tudo aquilo em que e
sobre o que o homem funda o seu morar, Heidegger denomina a Terra (Heidegger, 2010). A Terra
só se desvela recolhendo-se:

Abre-se assim uma passagem que permite a
conjugação de uma experiência atemporal, que está
na raiz do nosso embevecimento, do nosso assombro, ou mesmo da nossa cólera diante da natureza,
com as infinitas possibilidades de modos e formas
de exprimi-la, sem que isso signifique submissão a
cânones consagrados e imutáveis. Quaisquer que
sejam os meios ou as formas de expressão da experiência paisagística, o que não se pode dispensar,
no entanto, é aquela condição de estranhamento,
de alteridade apontada por Rainer Maria Rilke ao
referir-se à paisagem de fundo da Monalisa:
É como se na sua imagem infinitamente
silente estivesse encerrado tudo o que é
humano e também tudo o que se estende
aquém e além do homem, no misterioso entrelaçamento dos montes, árvores, pontes,
céus e água. Esta paisagem (...) é natureza
que nasce, mundo que vem a ser, estranho
para o homem como o bosque inviolado,
como uma ilha inexplorada (Rilke, 2009, p.
57).

14

Certamente, a arte da paisagem teve (e
pode ainda ter) um papel fundamental para vermos
a natureza como uma “grandiosa e presente realidade” (Idem, p.58), tão estranha quanto próxima
às crianças,
especialmente as crianças solitárias [que]
se unem a ela em uma espécie de cumplicidade e nela vivem como pequenos animais, completamente à mercê dos eventos
do bosque e do céu, em evidente e inocente
sintonia com eles” (Idem, p. 61).

Ela deixa toda impertinência apenas calculante transformar-se numa destruição.
Mesmo que esta traga a aparência de domínio e progresso na forma da objetivação
técnico-científica da natureza, este domínio
permanece, contudo, uma impotência da
vontade. Aberta em sua claridade, a Terra somente se mostra como ela mesma ali
onde a preservam e guardam como a que
é essencialmente indecifrável e que recua
diante de qualquer tentativa de apreensão,

São justamente os que não se resignam a

14 Veja-se, especialmente, “A obra e a verdade”, §66 (p. 97) a §119 (p. 145),
in Martin Heidegger, A origem da obra de arte. São Paulo: Edições 70, 2010.

							

32

isto é, mantém-se constantemente fechada.
(...) A Terra é essencialmente a que se fecha-em-si (Idem, p. 117).

repousa sobre o fundamento rochoso ), quanto
mais elas não se aplicariam às obras concernentes
à paisagem que se propõem a exprimir a própria
Terra?
A Terra sem o Mundo seria um amontoado
de matéria a se deslocar em uma imensa curvatura
do espaço. O Mundo sem a Terra não teria em que
se fundamentar. Eles se constituem mutuamente
e simultaneamente. À Terra, ou, melhor dizendo,
a uma Terra, corresponde o Mundo (um Mundo).
Ao aberto de um Mundo corresponde uma Terra
que se fecha em si. Que o nosso Mundo disponha
de meios de dominar, explorar e até de destruir
a Terra não implica desvelar o enigma essencial
da Terra. No máximo, seria desvelada uma Terra: aquela que corresponde a um Mundo que pode
servir-se dela e destruí-la, mas o que restar dela
manterá em recato todo o seu porvir de Terra – a
que se fecha-em-si – para as aberturas de Mundos
outros. Não nos parece, portanto, que haja argumentos definitivos para decretar o fim dos enigmas na relação Mundo/Terra. A observação de
Rilke (2009), de que uma menor confiança e uma
respeitosa distância em relação à natureza são preceitos fundamentais para a expressão da paisagem,
ainda é pertinente.
Sabe-se quão valorizada foi a pintura de paisagem na China, entre os séculos X e XIII, quando
o foco privilegiado para a “expressão do ritmo espiritual e do movimento da vida” deslocou-se dos
personagens para as “montanhas, pedras, bambus,
árvores, águas, nuvens, isto é, todos os elementos
da paisagem”, (Ryckmans, 2007, pp. 38-39), cuja
essência é imponderável e não sujeita a esquemas
formais objetivos. Esses elementos remetem ao
“princípio constante” (e não à “forma constante”)
que expressa o ritmo espiritual e o movimento da
vida (Idem). O pintor chinês Dai Xi, da primeira
17

O Mundo, por sua vez, é a abertura pela qual
se manifestam as nossas intenções, a nossa vontade de fazer, de imaginar e mesmo de contemplar
. De todo modo, sendo o que se abre, o mundo não
tolera nenhum fechamento, ao passo que a Terra,
por ser a que se fecha, tende a abrigar, a conservar
em si o Mundo. Há, portanto, uma diferença essencial entre eles, um confronto, uma disputa. Mas
desvirtuamos a essência dessa disputa se a confundirmos com a discórdia que conduz à destruição,
adverte Heidegger:
15

Na disputa, cada um transporta o outro
para além de si. [...] A Terra não pode passar sem o aberto do Mundo para ela própria, como Terra, aparecer na livre afluência do seu fechar-se em-si. O Mundo, por
seu lado, não pode desfazer-se da Terra
para ele, como amplitude vigente e via de
todo destino essencial, fundamentar-se em
algo decisivo (Idem, p. 121).
Terra e Mundo são inseparáveis e se co-pertencem na unidade da obra. A obra tem como
traços essenciais “instalar um Mundo e elaborar
a Terra” (Idem, p. 119) e elaborar a Terra significa“trazê-la ao aberto como a que se fecha a si
mesma” (Idem, p. 117).
Se as reflexões de Heidegger se aplicam à
obra de arte em geral (aliás, a própria arquitetura está contemplada na menção à obra-templo que
16

15 O contemplar também é uma vontade: “Contemplação e vontade não
são antitéticas senão em suas formas gerais. A vontade de contemplar se
manifesta em grandes almas poéticas”, Gaston Bachelard, O ar e os sonhos. Ensaio sobre a imaginação do movimento. São Paulo: Martins Fontes,
2009a, p. 252.
16 Para Heidegger, “Esta instalação é o erigir no sentido de consagrar e
glorificar. Instalação não mais significa aqui o mero colocar”, Martin Heidegger, A origem da obra de arte, 2010, p. 107.

							

17 “Aí permanecendo, a obra-templo inaugura um mundo e, ao mesmo
tempo, o resitua sobre a Terra (...)”, Martin Heidegger, A origem da obra de
arte, 2010, p. 105.
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metade do século XIX, fazia a distinção entre os
objetos com forma determinada e os elementos da
paisagem, sem forma determinada, sendo os primeiros inferiores aos segundos:

advento da arte da paisagem a um estágio de maior
elevação espiritual do homem, e distingue as obras
paisagísticas que buscam “penetrar a alta e pura
verdade da natureza” (Idem, p. 49), daquelas com
fins meramente cognitivos, notadamente as vistas
que permitem o reconhecimento de um determinado lugar ou, ainda, das obras simbólicas, também
ditas sentimentais, que expressam sentimentos e
crenças do artista por meio de “hieróglifos”. Quanto às vistas pintadas de cidades “e outras coisas do
gênero”, que se prestam sobretudo ao reconhecimento, Carus estabelece condições para que sejam
consideradas obras de arte:

Os objetos têm formas determinadas, mas
as pedras não. As coisas que têm formas
determinadas podem ser simuladas, mas as
que não têm não podem ser representadas.
Como pintar aquilo que não pode ser representado? Deve-se pintar o seu espírito
(Idem).
Sabe-se também da importância que Carl
Gustav Carus atribuiu à pintura de paisagem nas
cartas escritas entre 1815 e 1824. Médico, fisiologista, autor de vários estudos sobre entomologia,
anatomia, psicologia e fisiognomia, além de teórico da arte e pintor, Carus buscou, justamente na
pintura de paisagens, o ponto de encontro entre a
arte e a ciência. No entanto, por mais que valorizasse o conhecimento científico da natureza, Carus
estava longe de atribuir à pintura de paisagem um
valor meramente ilustrativo. Alessandro Nigro, na
enriquecedora introdução às Nove Cartas, comenta que, em 1815, Carus “tinha começado a elaborar uma concepção teórica da paisagem entendida como elevação de um nível físico e individual a
um nível cósmico e divino” (Nigro, 1991, p. X), e o
próprio Carus, na sexta carta, afirma ser a pintura
de paisagem um modo superior de acesso à compreensão da “vida misteriosa” da natureza (Carus,
1991, p. 61).
Em todas as cartas vem confirmado esse
seu papel essencial, mas interessam-nos sobretudo algumas passagens da quinta carta , uma das
mais alentadas do conjunto, onde Carus associa o

[essa pintura] pode se tornar uma obra de
arte verdadeira e significativa só se o artista se compenetrar a tal ponto do sentido e
do caráter que se exprimem em um certo
lugar, de modo a poder, por assim dizer,
recriar novamente as formas no próprio
espírito. Por esse motivo, observa-se com
frequência que representam melhor o caráter de um lugar aquelas pinturas em que
o artista não seguiu um desenho esboçado
no local, mas reproduziu interiormente, de
modo livre e fiel, a cena de vida natural que
o pervadiu (Idem, p. 48).
Carus se ressente da mesma falta de “verdade” naquele gênero de obras de arte em que o
artista não vai além de tornar reconhecível o significado simbólico de certos objetos de modo a
expressar ideias morais, com as quais se pode até
concordar, mas que não bastam:
Justamente, a partir de tais ideias, o artista
é facilmente levado a descuidar da verdade
natural; ele tem pouco apreço pela natureza em si, e assim que conseguiu uma representação sumária de acordo com as regras
pictóricas, o suficiente para que o vale, o

18

18 Cabe ressaltar o evidente rebatimento das observações de Carus concernentes à pintura de paisagem, contidas na quinta carta, sobre a monografia escrita por Rainer Maria Rilke, em 1902, a respeito dos artistas de
Worpswede.
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claro da lua e a igreja sejam reconhecíveis,
acredita ter concluído a ponte que conduzirá o observador ao mundo das ideias, sem
saber que construiu uma ponte frágil [...].
Este seria o modo de representar que, com
o nome de arte paisagística sentimental,
defino como insuficiente. [...] Só uma pura
harmonia, ou seja, a união perfeita da engenhosidade e da verdade, pode caracterizar a
verdadeira obra de arte paisagística (Idem,
p. 50).

veis. Não temos mais memória para a paisagem, não temos sequer memória de nós
próprios na paisagem. Sonhamos de olhos
abertos, em pleno dia. Esquivamo-nos não
só do mundo objetivo, mas de nós mesmos.
É o sentir. (Idem, pp. 382, 383).
Straus opõe o sentir ao perceber. O que vemos em vigília, em estado consciente, pertence ao
mundo da percepção. É como se, para ele, a paisagem só retomasse seus direitos na noite ou em atmosferas nebulosas, condições mais favoráveis aos
devaneios, à formação de imagens poéticas intraduzíveis em formas nítidas. É o que se infere das
citações de que lança mão no capítulo em que trata
da diferença entre o sentir e o perceber: excertos
de O Mercador de Veneza, de Shakespeare, com a
lua reluzindo brilhante, o doce vento beijando as
árvores silenciosas, a calma da noite convindo “aos
acentos da doce harmonia”; ou do poema Bem-vinda e Adeus, de Goethe, com a tarde embalando a
terra, a noite caindo nas montanhas, o carvalho
envolto em brumas... E é dessa forma que Straus
conclui o item dedicado à pintura de paisagens: “A
noite é doce e suave para quem se deixa levar por
ela; terrível, angustiante, espectral para quem a ela
resiste, quer vê-la e compreendê-la. Os fantasmas
são mensageiros da paisagem no espaço geográfico” (Idem, p. 383).
Estaria Straus estendendo, para a paisagem
em geral, uma característica específica da paisagem do romantismo? Parece-nos mais acertado
dizer que ele estaria tocando em pontos gerais e
fundamentais de algo que não pode ser apreendido
em sua mera objetualidade, embora não prescinda da matéria, de algo que exige como que uma
diluição do sujeito no mundo e, mais significativo
ainda, na natureza, já que na Alemanha, em 1935,
não faltariam exemplos de paisagens urbanas ou
de paisagens industriais. Ao contrário, para falar
de paisagem, ele apela à lua, ao vento, à noite, às

Ainda mais próximo a nós no tempo, Erwin
Straus, neuropsiquiatra e autor de estudos considerados fundadores da psicologia fenomenológica
pós husserliana , entende que a pintura de paisagens não representa o que vemos, e sim o que não
é visível, o não objetivável. E, ainda assim, o invisível que ela torna visível é “algo esquivo, afastado”
(Straus, 2000, p. 382). Salvo poucas exceções, entre
as quais Straus inclui a Vista de Delft, de Vermeer,
o que vem representado em uma pintura de paisagem não é um lugar determinado. As pinturas de
lugares precisos, facilmente reconhecíveis em um
quadro, são “vistas pictóricas, retratos, se quisermos, mas não são paisagens” (Idem). De modo ainda mais extremado, Straus afirma que
19

A paisagem é invisível porque, quanto mais
a conquistamos, mais nos perdemos nela.
Para chegar à paisagem devemos sacrificar,
tanto quanto possível, toda determinação
temporal, espacial, objetiva; mas esse abandono não atinge somente ao que é objetivo,
ele afeta, na mesma medida, a nós mesmos.
Na paisagem, deixamos de ser seres históricos, ou seja, seres propriamente objetivá19 Veja-se o prefácio escrito por G. Thines e J.-P. Legrand, tradutores
para o francês do pioneiro estudo de Erwin Straus, publicado em alemão,
em 1935, intitulado Vom Sinn der Sinne, in Erwin Straus, Du sens des sens.
Contribution à l’étude des fondements de la psychologie, Grenoble, Éditions
Jérôme Millon, 2000, pp. 6-12.
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montanhas, às árvores.
No entanto, não é apenas na noite, na atmosfera brumosa, nas luzes evanescentes que o
incógnito a que a paisagem remete encontra ocasião de se manifestar. Ele pode se expressar também em pleno dia, na luz vibrante que imprecisa
os contornos dos objetos, na imiscuição de água e
terra, de fogo e ar, ou mesmo em condições de total
nitidez, sempre que se insinua o invisível que corresponde a todo visível, bastando para tanto recorrer às reticências, às entrelinhas por onde se move
a imaginação.
Assim, as imagens visuais podem aludir a
muito mais do que àquilo que expõem. O cinema
oferece exemplos de paisagens reais, sem necessariamente recorrer a efeitos especiais de filmagem,
que mostram a estranheza e a impassibilidade que
emanam da Terra na sua relação com o Mundo,
mesmo que se trate de um espaço com evidente
intervenção humana, como uma cidade, ou da envoltória imediata a uma casa, âmbito da intimidade
por excelência; imagens que deixam ver a Terra ao
mesmo tempo em que preservam o seu mistério;
paisagens de tal modo evocativas que beiram ao
onírico. Vejam-se cenas de florestas mortas, inundadas, em A infância de Ivan, ou os imensos horizontes de terra, água e ar em Andrei Rubliev, ou
as poças rasas e extensas de onde emergem labaredas de fogo em O sacrifício, todas filmadas por
Andre Tarkovski (1990). Compare-se a solenidade
profunda, quase imóvel, de um grande rio, com os
rabiscos superficiais e fugazes dos jet skis sobre
sua epiderme, em Hotel Mekong, de Apichatpong
Weerasethakul. Atente-se para a presença constante da “árvore isolada na colina”; para a “solidão
essencial em busca do absoluto” nas “imagens da
natureza sem homens” (Ishaghpour, 2004, p. 89);
para a frontalidade da composição das imagens,
frontalidade que “sempre tem alguma relação com
o sagrado”, nas fotografias de paisagem de Abbas
Kiarostami (Idem, 95); para as incompletudes (o
							

“in-finito”) e o apelo ao sugestivo em seus filmes,
que abrem espaço para imaginar o que não é narrado ou visualmente explicitado (Kiarostami, 2004,
pp. 182,183).
O horizonte que define as paisagens não é
uma simples linha de fundo que estabelece o limite
do que se dá a ver; ele aponta também para o ausente e para o desconhecido (mesmo que, objetivamente, se conheça o que está para lá do horizonte),
além de recolher de modo privilegiado tudo o que
conota o inacessível. Mas nem sempre são necessárias as grandes distâncias e os horizontes longínquos para que emerjam as associações próprias
às paisagens. A profundidade e o mistério podem
marcar sua presença pela frontalidade, como observado acima, condição em que o primeiro plano,
de pronto, adverte para o insondável que ele vela.
Em todo caso, não se pode prescindir dos índices
que remetem à Terra e ao que ela desperta em
nós, índices detectados nos modos pelos quais ela
se manifesta como a que se fecha em-si ao expor-se em rios, pedras, montanhas, árvores, nuvens.
Quando nos acostumamos demasiado com a Terra
ficamos anestesiados, indiferentes ao seu silêncio
indecifrável. A paisagem, segundo a entendemos,
propicia a recuperação sensível da nossa ambivalente relação existencial com a Terra – que nos é
estranha e familiar ao mesmo tempo –, despertando em nós o que o cotidiano, por razões práticas,
embota. Por isso, não é qualquer vista que pode
ser considerada uma paisagem, nem é qualquer indício que evocará o mistério que a Terra oculta.
E tais indícios não precisam ser, necessariamente,
figuras reconhecíveis. É possível não só pressentir
paisagens em aquarelas abstratas e sem título de
Pierre Tal Coat , como até sentir-lhes a atmosfera, a Stimmung. Para isso, é tão dispensável estar
20

20 A arte de Pierre Tal Coat (1905-1985), comentada por Henri Maldiney, é referida por Jean-Marc Besse ao tratar da paisagem como experiência
fenomenológica, em Le goût du monde. Exercices de paysage. Arles: Actes
Sud/ENSP, 2009.
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de posse de dados biográficos que atestam os laços vitais do artista com a natureza, como recorrer
ao seu depoimento, citado por Michel Dieuzaide
(2009): “Não posso definir minhas relações com
a natureza uma vez que estou plenamente dentro
dela”.

Joan Mitchell, Olivier Debré para deter-se, especialmente, em Per Kirkeby. Ao comentar a obra
paisagística deste artista contemporâneo, Garraud
ressalta que, na sua pintura, o figurativo e o abstrato estão colocados no mesmo plano, sem que se
trate de uma abstração das formas naturais, “mas
de uma circulação contínua entre dois mundos pictóricos tidos como incompatíveis”(Garraud, 1994,
p. 61), e que a natureza, em Kirkeby, é uma natureza “secreta e compacta [...], percorrida por uma
energia confusa, teatro de combates obscuros”,
que faz pensar em Smithson (Idem). A pintura de
Kirkeby, conclui, Garraud, “é suficiente para infirmar, por si só, [...] qualquer inatualidade da pintura, bem como a ideia, tão disseminada, de que ela
estaria, doravante, separada da natureza” (Idem).
21

21 Quanto a nós, atente-se para artistas como Francisco Faria, Paulo
Pasta e Rodrigo Andrade, que tiveram desenhos e pinturas de paisagens,
recentemente produzidos, expostos em galerias de arte de São Paulo, entre
2016 e 2017.
Figura 01 - Pierre Tal Coat – Composition.
Disponível em https://www.wikiart.org/en/pierre-tal-coat/composition.
Acessado em 06 de janeiro de 2018.

O vínculo entre paisagem e natureza continua presente na pintura contemporânea, a despeito de avaliações como a de Jacques Leenhardt,
para quem “as últimas ‘paisagens’ [...] estão já a
anos-luz das preocupações atuais da maior parte
dos artistas” (Leenhardt, 1985, p. 9). Não ser predominante, ou não ser uma questão central para a
maioria dos artistas, não significa que a paisagem,
ao remeter-se à natureza, deixe de ser uma questão
atual, tampouco que sua presença na pintura do
nosso tempo seja apenas um eco do passado. Colette Garraud (1994), ao focalizar a pintura de paisagem no estudo que dedicou à ideia de natureza na
arte contemporânea, cita vários nomes de artistas,
bastante diversos entre si, cuja atenção se volta aos
chamamentos e desafios que vêm da paisagem em
anos não tão passados: George Baselitz, Anselm
Kiefer, Henri Cueco, Gilles Aillaud, Samuel Buri,
							

Figura 02 - Per Kirkeby – Everything is broken. Disponível em https://
timdoddsartist.wordpress.com/2012/10/18/untitled-181012/per-kirkeby/. Acessado em 06 de janeiro de 2018.
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Tanto quanto a imagem visual, embora de
modo diverso, a palavra busca presentificar o mundo (Bosi, 2004): a poesia traz a paisagem por meio
da palavra. Não apelamos à poesia, depois de já
termos nos referido às imagens visuais e antes de
tratar das intervenções in situ, apenas para cumprirmos à risca o que Augustin Berque estabeleceu
como condições para a emergência de “civilizações
paisageiras”, a saber, a existência de uma palavra
que designe a paisagem, e de uma produção pictórica, literária e jardinística que lhe correspondam
(Berque, 1994, p. 16). Não nos interessa, aqui, atribuir chancelas, tampouco precisar onde e quando a
paisagem nasceu, até porque somos mais propensos
a aceitar que a sensibilidade em relação à natureza,
isenta de qualquer finalidade prática – postura que
caracteriza a paisagem – já se manifestara muito
antes do despontar da era moderna, ao contrário
do que pleiteiam vários estudiosos da história da
paisagem no Ocidente. Se fosse o caso de indagar
as suas origens, tenderíamos mais a procura-las no
mito, ou seja, na fala, o que obrigaria a um recuo,
pelo menos, até Homero , o que não é o caso. Interessa-nos, como vimos fazendo até aqui, apontar
a persistência da natureza também na poesia que
canta a paisagem, inclusive naquela de poetas fascinados pela cidade.
Um estudo sobre a paisagem na literatura
demandaria esforços e competências que ultrapassam nosso escopo. Basta atermo-nos, como fizemos
para a paisagem in visu, a alguns casos exemplares
que indicam a presença (ou a ausência que, uma
vez apontada, é um modo de presença) de uma natureza contemplada, ou seja, apreciada como pai-

sagem, em obras literárias produzidas, justamente,
nos momentos considerados de crise da paisagem.
O estudo que Michel Collot (2005) dedicou
à paisagem na poesia, desde o romantismo, vem
a calhar. Na introdução, ele se refere ao ressurgimento do interesse pela paisagem, ocorrido também no campo literário, a partir das décadas finais
do século passado. A retomada, segundo o autor,
levou a uma renovação do tema: “não se trata mais
da recondução de problemáticas em desuso como
a do ‘sentimento da natureza’ nem da pesquisa que
visa a identificar e situar geograficamente o quadro evocado nesse ou naquele texto (...)” (Collot,
2005, p. 11). Mais adiante, ele toca novamente no
ponto nevrálgico ao dizer que a paisagem:

22

não é mais necessariamente nem exclusivamente natural: o campo romano, que por
muito tempo gozou de um privilégio artístico e literário, foi afeiçoado por séculos de
cultura e de agricultura. E a cidade mais artificial pode ser vista como uma “paisagem
urbana”. [...] o “sentimento” que a paisagem inspira não é mais forçosamente nem
unicamente ligado à “natureza” (Idem, p.
13).

23

A que então se liga o “sentimento que a paisagem inspira”? A resposta pode ser buscada nos
próprios argumentos e exemplos que Collot expõe nos trechos ligados mais diretamente à nossa questão, exemplos e argumentos que parecem,
aliás, contradizer o que Collot afirma logo de início, ou seja, que os sentimentos que a paisagem
provoca não estão mais necessariamente ligados
à natureza. Depois de tratar da descrição poética
de sítios românticos, da indistinção entre o Eu e
o não-Eu, própria do lirismo romântico (Idem, p.
51), e da abertura para o infinito que encontra no
horizonte uma metáfora privilegiada (Idem, p. 71),
Collot envereda para a “crise da paisagem”. Um

22 Em uma investigação mais completa sobre as formas pelas quais se
manifesta o interesse estético pela natureza (paisagem), seria oportuno incluir a música. Considere-se que “a abertura da temporada 2002-2003 da
Cité de la Musique teve como tema ‘Música e natureza’ (…)”, Michel Collot,
Paysage et poesie du romantisme à nos jours, 2005, p. 167, nota de rodapé 3.
23 “(…) o sentido primeiro da palavra grega ‘mito’ (mûthos) é o da ‘fala’,
isto é, ‘ato de vocalização’, ‘emissão sonora verbal’”. André Malta, “Morte e
vida de Homero: três visões do poeta grego publicadas no século XVIII”, in
Revista USP, São Paulo, N. 94, p. 166-175, junho/julho/agosto 2012.
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dos sintomas dessa crise é a impossibilidade do horizonte, detectada por Baudelaire, poeta que “vive
e ilustra exemplarmente a dolorosa passagem de
um romantismo exposto [...] a uma modernidade
confrontada à vacuidade e à inacessibilidade desse
horizonte que foge como uma transcendência para
sempre vazia ou ilusória”(Idem, p. 79). A paisagem
seria então, como o horizonte, um engano, um efeito ótico. A reação às ilusões líricas do romantismo
se deu pelo projeto realista, conducente “ao estado
de natureza, despido dos disfarces que ofuscam a
sua verdade nua”, almejando descrições minuciosas, pretensamente isentas de toda subjetividade
(Idem, p. 80), objetivo que não foi, de fato, alcançado: os próprios “naturalistas” logo reconheceram
que eles eram “ilusionistas” (Idem). “A crítica às
ilusões líricas e realistas vem então acompanhada
da promoção das paisagens artificiais da arte, do
sonho ou da droga, que Baudelaire havia antecipado” (Idem, p. 81). No entanto, o fato da paisagem
se tornar irreconhecível, desfigurada, não significa
o seu desaparecimento. Segundo Collot, essa crise

Rimbaud que, ainda assim, busca a reconstituição.
Nas palavras de Collot:
Se nosso universo familiar é [...] destruído
por um gesto bárbaro, um “mundo” novo
parece surgir das suas ruínas. Se o cosmos
é conduzido ao estado de caos, seus restos
esparsos se juntam para compor uma paisagem que não é desprovida de coerência. Ela
é, com efeito, inteiramente estruturada pela
aliança de alguns elementos contrários: a
água e o fogo, o calor e o frio, o vermelho e
o branco. [...] A água e a luz são desde sempre, na poesia de Rimbaud, os princípios de
vida cuja união permite renovar o amor e
recriar o mundo (Idem, pp. 95-96).
Mesmo que não haja qualquer referente
geográfico real para as paisagens paradoxais de
Rimbaud, elas não deixam de ser paisagens, porquanto remetem à natureza. Se não, como entender um verso que fala em “voz feminina que chega
ao fundo dos vulcões e das grutas árticas”? As críticas que podem recair sobre uma arte da paisagem
ingenuamente lírica ou mimética não denegam o
olhar estético voltado à natureza, característica
que distingue, a nosso ver, o olhar paisagístico.
A natureza que o olhar paisagístico ou, mais
genericamente, a sensibilidade paisagística apreende e busca representar é aquela que nos é profundamente estranha e familiar ao mesmo tempo, aquela
que nos situa numa solidão extrema, alijados de
toda sociabilidade, como notou Rilke. É oportuna,
neste sentido, a observação de Bachelard quanto
ao Baudelaire das Curiosités esthétiques:

corresponde a um questionamento dos códigos tradicionais da sua representação
clássica [...] mais do que um colocar em
dúvida a própria paisagem, que continua
a inspirar muitos artistas. Pode-se mesmo
perguntar se, liberada das convenções que a
obrigavam a permanecer serena como uma
imagem, a paisagem não revela, graças a
essa crise, virtualidades que [...] a arte e
a literatura modernas poderão explorar livremente (Idem, p. 83).
Essa seria, portanto, uma crise, até benéfica,
de representação, mas o referente continuaria vigente, não importando se a paisagem é vista, imaginada, sonhada ou inventada. Há, no entanto, com
o aprofundamento da crise, o risco da desfiguração
radical da paisagem. É o que denuncia a poesia de
							

Baudelaire, o homem das cidades, o poeta
do humano, subitamente tomado pela força da contemplação cósmica, ajunta: “Coisa
curiosa, não me ocorreu uma sóvez, diante dessas magias líquidas ou aéreas, quei39

xar-me da ausência do homem”(Bachelard,
2009a, p. 199).

alacridade da invernia” (Andrade, 1987, pp. 87-88).
Onde estamos? Em qual bairro, em qual rua? Em
tantos outros poemas da Pauliceia Desvairada o
poeta se localiza, nos localiza: a Esplanada do Teatro Municipal (nas “Enfibraturas do Ipiranga”),
a Rua de São Bento e o Anhangabau, nos poemas
homônimos. A “Paisagem”, no entanto, dispensa
o reconhecimento do lugar, basta evocar o sentir
provocado por fenômenos naturais como a neblina,
o perfume das flores, o frio, o vento, o inverno.
Paisagem No 2 começa com a “escuridão de
um meio dia de invernia”, com um céu onde se trava “uma batalha convencional de confetti brancos”,
com “onças pardas das montanhas no longe” e
“primaveras eternas” que “para além vivem”. Continua com casas que dormem e oficinas que tossem “lá para as bandas do Ipiranga”, com a tristeza
recatada dos invernos paulistanos que são “como
enterros de virgem”; volta-se então à “italianinha”
desterrada (fora de sua terra, de seu paese, de seu
paesaggio) incitando-a a recordar das “barcarolas nos céus azuis nas águas verdes”, “as cascatas
das violetas para os lagos”. A alma da Pauliceia é
de um “cinza sem odor”, distante das “primaveras eternas”. Há doenças, ambição, crimes, ilusão,
desesperança. Onde exatamente? Não é o caso de
precisar lugares –“lá para as bandas do Ipiranga”
é uma localização vaga – pois o que conta é a atmosfera geral, fria, cinzenta e doentia. Se o poema
fala das doenças da cidade “vestidas de eletricidade e gasolina”, em uma clave dominada pelo frio e
pelo cinza, o contraste, justamente por se tratar de
“Paisagem”, se dá por remissão aos céus azuis, às
águas verdes, às “cascatas das violetas para os lagos”, às montanhas no longe”, às “primaveras eternas” (Idem, pp. 96-97).
Na Paisagem No 3 ainda chove. Triste,
“sorri uma garoa cor de cinza”; pássaros “esvoaçam entre os dedos da garoa” até que, “de repente,
um raio de Sol arisco risca o chuvisco ao meio”.
Mais uma vez, o aspecto geral da Pauliceia, a sua

Já na terceira década do século XX, mais
precisamente em 1926, Le paysan de Paris, de Louis Aragon, promoverá a paisagem na cidade – e
não a “paisagem urbana”, bem entendido – dedicando toda uma parte do livro ao “Sentimento da
natureza em Buttes Chaumont”. Essas páginas, comenta Collot,
[...] constituem uma abertura onde o sentido, em vez de ser decifrado nas inumeráveis
inscrições que revestem a cidade de uma
rede cerrada de signos codificados, deve ser
inventado a partir dos elementos naturais
e dos dados mais imediatos da sensibilidade: sensações e impressões, emoções e sentimentos. É esse investimento sensível e
afetivo que transforma o espaço urbano em
paisagem e que dá às descrições sua tonalidade lírica (Collot, 2005, p. 103).
Observe-se, no entanto, que não é a “Passagem da Opéra” e sim o Parque Buttes-Chaumont
que será visto “como uma verdadeira ‘paisagem’,
onde se exprime, em plena cidade, ‘o sentimento da
natureza’” (Idem, p. 103).
Pela sincronia em relação a Le paysan de
Paris, ou, mais precisamente, antecedendo-o em
quatro anos, ocorre-nos por em tela a Pauliceia
Desvairada, de Mario de Andrade (1987), onde se
encontram poemas nomeados “Paisagem”, numerados de um a quatro. O que o levou a batiza-los
assim? Sem que se saia, em nenhum deles, da temática urbana, a paisagem entra, na de No 1, pela
“Minha Londres das neblinas finas...”, pelos “dez
milhões de rosas paulistanas”, pelas “neves de perfume no ar”. E “Faz frio, muito frio...”; “O vento é
como uma navalha”; “o cinzento das ruas arrepiadas dialoga um lamento com o vento (...) à inquieta
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paisagem, que justifica o nome do poema, é dada
por uma atmosfera de fundo, envolvente, expressa
pela chuva, pela cor do céu, pela luz fugidia do sol,
enfim, por fenômenos atmosféricos naturais (Idem,
p. 99).
Já na Paisagem No 4, afora as duas menções
às ventaneiras (ventos fortes), nada mais de natural comparece. É a exceção que confirma a regra.
Assim, mesmo na poesia transgressiva de
um Mário de Andrade, em pleno modernismo, a
paisagem ainda guarda seus compromissos com o
atmosférico e com a apreensão de uma totalidade, e
se ela é a impressão geral e envolvente de um todo,
a expressão se dá por meio de fenômenos indubitavelmente ligados à natureza.
Voltando ao estudo de Collot, mesmo
quando transfigurada pelo surrealismo – seja o de
orientação “idealista”, seja o de orientação “materialista” – ou desfigurada pelas turbulências do pós
guerra, já na metade do século XX, a paisagem que
comparece na poesia não deixa de ter na natureza a
sua referência. Não no sentido de oferecer o abrigo
reconfortante de um refúgio natural em meio ao
caos instalado, mas como “o lugar onde se inventa
uma nova esperança [...] no contato permanente
com uma natureza ao mesmo tempo fascinante e
indiferente” (Collot, 2005, p. 122). Insinua-se e
afirma-se, assim, uma resposta a “certa tendência
da arte e da literatura modernas que perde o contato com a natureza e com a realidade sensível”
(Idem, p. 129).
Desde obras de inspiração ecológico-simbólica, já presentes nos anos 1950 (ocorre-nos, de
passagem, L’homme qui plantait des arbres, de
Jean Giono ), às que, na virada do século XX para
o XXI, apoiando-se no reconhecimento das singularidades geográficas e culturais e no reatamento
dos laços entre natureza e cultura, buscam a opor-

tunidade de refazer relações sociais destruídas pela
uniformização tecnológica, a paisagem in verbo
não cessou de remeter-se à natureza, mesmo que
(ou justamente porque) ameaçada e aviltada, quem
sabe por reconhecer nela um poder inextinguível
de metamorfose e renovação.
Vale retomar as palavras de Collot no referente ao crescente interesse pela paisagem observado hoje em dia, o qual,
Apesar da sua atualidade evidente, é às vezes ainda considerado como passadista em
literatura, dando lugar a mal entendidos
que convém dissipar. Seus detratores têm a
tendência de ver ali, por exemplo, um ressurgimento do sentimento da natureza, de
uma ideologia do enraizamento e de uma
poesia descritiva (Collot, 2005, p. 168).
Collot propõe que se leve em conta a própria história e a definição da palavra paisagem no
ocidente para dissipar essas confusões: a paisagem
não é o país “real”, mas uma representação, diz ele,
sendo, portanto, um fato cultural e natural a um só
tempo. Talvez essa não seja, ao nosso ver, a melhor
justificativa para rebater as acusações. Apelar para
as origens culturais não coloca o argumento a salvo das acusações de passadismo. Parecem-nos mais
difíceis de refutar as evidências, apresentadas pelo
próprio Collot, de que a paisagem, seja sua origem
histórica ou mítica, “repousa sobre um substrato
natural” e que “esta aliança ancestral com a natureza é ainda hoje um modelo para a criação artística”(Idem). Se o “sentimento da natureza” for
entendido como uma abertura sensível à Terra,
que não cessa de se manifestar em sua naturalidade, apesar das formidáveis transformações a que é
submetida, não há porque encapsular esta expressão reduzindo-a a rótulo de um produto cujo prazo
de validade teria expirado.
A natureza, como foi visto, mantém-se pre-
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24 Veja-se “Poétique de l’arbre et de lafôret: une lecture bachelardienne de
l’oeuvre de Jean Giono”, ensaio escrito por Jean-Philippe Pierron em 2012,
onde o autor apresenta estimulantes desafios para uma poética da natureza.
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sente na paisagem in visu e na paisagem in verbo,
atravessando movimentos artísticos e literários ao
longo do tempo. Propomo-nos agora a verificar a
sua persistência na paisagem in situ.
Até onde poderão chegar, nos jardins e nos
parques, em suma, nas expressões diretas sobre
o terreno, as metáforas e alegorias, os tropos que
remetem aos céus, aos rios, às pedras, montanhas
e florestas? A resposta da land art, ao atuar sem
a mediação das representações, poderia encerrar
a questão comprovando a vigência do interesse
pela Terra, pelos processos naturais em geral, e a
vitalidade das questões que giram em torno das
relações entre o espaço-tempo do Mundo e o espaço-tempo da Natureza. Serviria de exemplo extensível aos parques, aos jardins, às intervenções
paisagísticas como um todo. Mas continuaria sem
reposta adequada a pergunta sobre o que torna diferente a experiência possibilitada por um parque
urbano contemporâneo como o de La Villette, em
Paris, daquela de um parque, igualmente urbano
e artificial, como o Central Park, em Nova York.
Argumentar com base em diferenças de época, de
linguagem, de estilo, de programa, ainda deixaria
a questão ao largo. É importante frisar que não se
trata apenas de uma questão de estilo. O que tornou tão efetiva a reviravolta protagonizada pelos
jardins ditos “ingleses” no século XVIII e que reverberou nos parques, também ingleses, do século
XIX, os quais, por sinal, são a matriz de onde se
originou o Central Park, não se explicaria apenas
pelo cansaço que, de tempos em tempos, acomete o
mundo das artes, uma fugaz vontade de novidade
ou mesmo uma mudança mais consistente nos padrões culturais. Se os despojarmos dos adereços, se
lhes subtrairmos os traços de arcadismo, as idealizações e toda a artificialidade posta em jogo para
lograr o aspecto natural que buscaram ostentar,
ainda assim atuaria como diferencial, nos jardins
setecentistas e nos parques do oitocentos, o fato
de terem a paisagem natural como referência, em							

bora pudesse se tratar de uma paisagem seletiva e
idealizada à qual se pretendeu conferir o estatuto
de natural. O mesmo pode ser dito a respeito dos
jardins orientais, chineses ou japoneses, os quais, a
despeito de toda artificialidade, codificação e sofisticação, tomam como matéria a ser artisticamente
elaborada a experiência direta com fenômenos naturais, diferentemente dos jardins do Egito Antigo ou da Idade Média europeia. É a natureza em
sua naturalidade e em sua alteridade em relação
ao mundo humano que vem à tona, não obstante
as convenções e as intenções que regeram aqueles
jardins.
Convém reafirmar que o enfoque que privilegiamos aqui não é o estilístico, histórico ou
sociológico. Pode-se admitir que a representação
estética da natureza sob a forma de paisagem não é
atemporal, como buscou demonstrar Joachim Ritter, no já célebre ensaio sobre a paisagem, de 1962,
ao associar a paisagem à “objetivação da natureza
que se efetua no trabalho e realiza a liberdade (humana)” (Ritter, 1997, p. 85) . No entanto, aproximamo-nos, antes, da posição de Éric Dardel, que
enfatiza os laços viscerais, de “carne e sangue”, que
nos ligam à Terra:
25

A paisagem [...] põem em jogo a totalidade
do ser humano, seus vínculos existenciais
com a Terra, ou, se quisermos, sua geograficidade original: a terra como lugar, base
e meio de sua realização. Presença afetiva
ou estranha e, no entanto, lúcida. Pureza de
uma relação que afeta a carne e o sangue
(Dardel, 1990.p. 42)
Interessa-nos a “realidade geográfica” que
nos constitui ao mesmo tempo que a constituímos.
25 A citação faz parte de uma extensa nota de rodapé (59) na qual Ritter
faz referências ao “jardim-paisagem” do século XVIII. Paysage. Fonction
de l’esthétique dans la societé moderne, 1997. Adriana Serrão, Filosofia da
paisagem. Uma antologia, 2011, pp. 119-121.
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Ela é primordial na nossa existência e pode se
apresentar a nós “como se, antes mesmo que dela
tomemos consciência, ela já estivesse ali” (Dardel,
1990, p. 50). Como prova, Dardel traz o depoimento de François Guizot ao ver o mar, pela primeira
vez, em 1831:

sagem é aparência sensível, uma aparência que é
uma verdade, não uma ilusão. Ela é a fisionomia do
fenômeno à qual “não se pode aceder a não ser por
um encontro estético” (Besse, 1990, p. 145). Uma
floresta, um prado, um rio se apresentam a nós em
sua aparência, com sua fisionomia imediatamente
apreendida por um ato estético. É a fisionomia natural de uma floresta, de um prado, de um rio que
nos faz reconhece-los como floresta, prado e rio.
As representações vêm posteriormente.
A retomada desses pontos justifica-se ao
tratar da paisagem in situ, pois nem sempre a paisagem, conforme a entendemos, é uma representação, nem sempre a olhamos com os olhos dos
pintores ou poetas da paisagem. O encontro estético com um rio, um prado, uma floresta pode se
dar independentemente de quadros ou poesias que
o antecipem. E tocamos, mais uma vez, no ponto
sensível e, talvez, mais polêmico da argumentação:
nosso entendimento de que, em se tratando de paisagem, esse encontro estético tem por referência a
natureza.
Por outro lado, parece não haver dúvida de
que os jardins, os parques, as paisagens projetadas
são representações, ou melhor, podem ser, ao mesmo tempo, apresentação e representação (Jakob,
2010). Os jardins, sobretudo, mostram isso claramente:

Não foi de modo algum uma impressão súbita, singular, que a visão do mar me causou; eu senti minha alma desabrochar naturalmente, facilmente, como se o espaço lhe
faltasse até então e que, na presença deste
espaço imenso, que lhe é semelhante, ela
encontrasse a plenitude da sua existência e
a liberdade dos seus movimentos [...] (Guizot, 1898, p. 50), (apud Dardel, 1990, p. 50).
Estaria Guizot (1787-1874) simplesmente
refletindo uma sensibilidade culturalmente adquirida que o predisporia a sentir o que sentiu? Se for
assim, diríamos que ela é tão cultural quanto natural, caso contrário teríamos que duvidar também
da percepção “selvagem” e do “laço pré-lógico” e
“mudo” que nos liga ao mundo (Wunemburger,
2014, p. 148), assim como do devaneio poético de
Bachelard, que Wunenburger aproxima da percepção selvagem merleau-pontyana (Idem, p. 152).
Esse reconhecimento, esse “retornar às coisas memas” que se dá inclusive no contato com
algo nunca visto anteriormente, é o que faz com
que a natureza (a Terra) se nos apresente a um só
tempo como estranha e familiar. Não é pelo conhecimento geográfico sistematizado ou por aquisição cultural, e sim na paisagem, que “nós primeiro
aprendemos o que é uma floresta, um prado ou um
riacho” (Merleau-Ponty, 1999, p. 4).
Endossamos a interpretação de Jean-Marc
Besse sobre “Ser na paisagem” em Dardel . A pai-

Em suma, os jardins são concebidos à imagem de uma paisagem mítica – o mito universal do paraíso perdido – que é possível
atingir elevando-se até ele. A arte dos jardins reduplica, portanto, a cópia que são já
as representações – literárias e pictóricas –
dos jardins e das paisagens míticas” (Nys,
1999, p. 124) (apud Jakob, 2010, p. 93).

26

As representações exprimem o representado das formas mais variadas. O Paraíso pode caber
inteiro na solenidade hierática de um Hortus Con-

26 Veja-se o posfácio “Géographie et existence d’après l’oeuvre d’Eric
Dardel”, escrito por Jean-Marc Besse na reedição de L’homme et la Terre,
1990, pp. 135-175.
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res da reviravolta estilística ocorrida na Inglaterra
durante o século XVIII, é que, sem deixarem de
ser representações, e por mais diverso que seja o
que neles se representa, o representado se aproxima da fisionomia com que o fenômeno natural
se apresenta: não são figuras escultóricas que alegorizam o rio, o monte, a mata; é o próprio modo
como se dá a sua representação que remete ao
rio, ao monte e à mata. Note-se que isso não leva,
forçosamente, a um naturalismo, a uma cópia fiel
da natureza, tanto que as nuvens, as montanhas,
a água e a vegetação, conforme comparecem em
pinturas chinesas como, por exemplo, “Paisagem
ao luar” (c.1200), de Ma Yüan, e “Paisagem depois
da chuva” (c.1300), atribuída a Kao K’o-kung, não
foram desenhadas in loco, embora seu registro pictórico exigisse previamente do artista um longo
tempo de aprendizado técnico em contato direto
com os elementos da natureza (Gombrich, 2012,
pp. 147-155), e uma especial disposição de espírito
para apreender, em presença, o yi (intenção) das
paisagens .
O mesmo se dá in situ, sem que se dispensem as metáforas e os símbolos. Não custa repetir que, se a mera reprodução das formas naturais
não conduz a uma pintura de paisagem que toque
fundo o nosso espírito, tampouco o fará uma intervenção in situ que seja um mero simulacro de
paisagem. Diga-se ainda que a paisagem representada por símbolos, seja na pintura, seja nos jardins,
de que não faltam exemplos na história da arte,
pode ter valor artístico altíssimo e nos afetar fortemente o espírito pelos mais variados motivos, no
entanto, segundo nos parece, dentre eles estará ausente, ou obliterado por muitas camadas de abstração, o impacto do contato estético, sensorial com a
natureza ou, mais precisamente, com a potência da

clusus medieval. O jardim no Renascimento, organizando-se em torno de uma simetria axial implícita, e sempre obedecendo às “justas” proporções
ao abrir-se para o exterior, “funciona [...] como
representação de ideias ou alegoria, expressa os
conceitos e as vontades do seu autor ou dos seus
clientes, ilustra programas preexistentes, ‘traduz’
o discurso da época [...]” (Jakob, 2010, p. 11). Enquanto gabinete de trabalho ao ar livre, que atende
aos anseios de saber e de erudição dos proprietários das ville renascentistas, o jardim renascentista
se apresenta como “o modelo da natureza em miniatura, como a metonímia enciclopédica e a representação simbólica de um conjunto global impossível de se abarcar com o olhar” (Idem). Reflexos
dessa tradição alegórica podem ser reconhecidos
mesmo em jardins ingleses como Stourhead, ou de
extração inglesa, como Ermenonville, na França.
Cabe ainda constatar que, ao lado dos jardins ditos
“poéticos”, por evocarem cenas ou episódios descritos em poemas, tem-se os jardins “pictóricos”
(Clifford, 1962), que buscavam reproduzir, in situ,
quadros de pintores paisagistas ao passo que, em
um movimento inverso, pintores passavam a representar jardins em suas telas. Voltando a atenção para os jardins chineses, Yolaine Escande, citada por Michael Jakob (2010), informa que eles
representam “um microcosmos ligado a um macrocosmos: os elementos constitutivos do jardim,
que são a montanha e a água, simbolizam o yin e o
yang [...]”; neles, os imperadores “representavam
por analogia o território que possuíam, porém reuniam também a totalidade do cosmos em um só
lugar” (Escande, 2005, p. 177) apud (Jakob, 2010,
p. 70). Vê-se, portanto, a multiplicidade das ideias
e das formas pelas quais a natureza, ou melhor, as
diferentes naturezas, correspondentes a diferentes
concepções de mundo, são representadas nos jardins.
O que há de especial nos jardins ingleses e,
ainda antes dele, nos jardins chineses, inspirado							
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27 “(O) yi não é uma abstração. Ele se mantém como um dado sensível.
‘Pintar o yi’ é uma esquematização que, longe de repudiar o senso comum,
retraça e reanima indefinidamente suas artérias”, Augustin Berque, Cinq
propositions pour une théorie du paysage, 1994, p. 20.
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natureza, potência que reconhecemos nela porque
a reconhecemos também em nós, mas como se fosse outra.
Como representar essa potência é um ponto que estará sempre em aberto. Não há um meio
ou um modo que seja melhor que outro. Mesmo o
que poderia ser considerado uma abstração, como
a apreciação da estrutura geométrica dos cristais,
não está dissociada, necessariamente, da comoção
estética diante do reino mineral, afora se prestar,
com grande propriedade, à representação reduzida, concentrada, de toda a ordem natural e de toda
a realidade, como um Aleph. Mas uma representação da natureza, engendrada em gabinete, mesmo
que de genialidade inegável, não equivaleria a uma
experiência dos sentidos que, conforme supomos,
só uma representação que torne a imersão na paisagem reconhecível na “carne e no sangue” pode
suscitar. É por isso que somos profundamente tocados por Riverbed, o site specific criado por Olafur Eliasson para o Louisiana Museum of Modern
Art, na Dinamarca, em 2014. A dimensão paisagística da intervenção fica patente no relevo formado
pela disposição natural das pedras, entre as quais
corre, naturalmente, um veio d’água. O estranhamento que essa naturalidade provoca é aumentado por ela estar assimilada à experiência espacial
de deslocamento no interior do edifício do museu,
como uma paisagem em escala real que foi involucrada. Mas é justamente essa internalização no
espaço edificado que possibilita, no reverso, imaginar e representar a força da natureza irrompendo
no interior da casa – o abrigo – e, mais significativamente ainda, no porão da casa. A propósito do
porão, Gaston Bachelard, comentando uma passagem de L’antiquaire, de Henri Bosco, faz observações que correspondem bem ao lugar a que somos
conduzidos pela paisagem – sim, paisagem – de
Riverbed:

							

A princípio, estamos ainda no labirinto dos
corredores talhados na rocha. Depois, subitamente, é encontrada uma água noturna.
[...]. Do porão talhado na rocha ao subterrâneo, do subterrâneo à água parada, passamos do mundo construído para o mundo sonhado [...]. Mas o real e o sonho são
agora uma unidade. A casa, o porão, a terra
profunda alcançam a totalidade pela profundidade. A casa converteu-se num ser da
natureza. É solidária com a montanha e com
as águas que trabalham a terra. A grande
planta de pedra que é a casa cresceria mal
se não tivesse em sua base a água dos subterrâneos (Bachelard, 2008, pp. 40-42).

Figura 03 - Olafur Eliasson – Riverbed. Disponível em https://www.domusweb.it/en/news/2014/09/03/olafur_eliasson_riverbed.html.
Acessado em 06 de janeiro de 2018.

Voltemos ao Central Park e ao La Villette. Ambos são artificiais e resultantes de transformações significativas operadas ao longo do tempo
histórico e geológico. Ambos, sem deixarem de ser
reais, são representações e representam coisas diferentes, ainda que, naquilo que representam, ambos
se destinem a acolher a pluralidade que caracteriza as respectivas realidades urbanas em que estão
inseridos. Robert Smithson vê no Central Park a
materialização de uma reconciliação entre opostos
– cidadãos opulentos e humildes, natureza e industrialização – fundada em uma “paisagem dialética”
que tem suas origens nos ensaios de William Gilpin (1794) e Uvedale Price (1798) sobre o pitores45

co (Smithson, 1996) . O Central Park foi proposto, em 1850, quando Nova York já era o principal
centro portuário da costa leste e atraía levas de
imigrantes, como um verde – “a roupa universal
da Natureza” – a revestir a nudez estéril dos mais
de trezentos hectares situados no coração da ilha
de Manhattan e em meio ao fluxo de uma cidade
que, à época, já contava com uma taxa fabulosa de
crescimento demográfico que faria a sua população
saltar de 700.000, em 1850, para 3.500.000 habitantes na virada para o século XX. Uma paisagem
pitoresca no centro de uma metrópole moderna,
não separada, ao contrário, organicamente integrada – seja pelo extenso perímetro de contato,
seja pelas vias de circulação de veículos que prolongam, no interior do parque, o grid das ruas – ao
pulsar daquele que já era o mais importante polo
comercial e financeiro do país. Porque pitoresca?
Infere-se, do artigo de Smithson, que a escolha não
reverberou, simplesmente, um estilo em voga. Foi
a “dialética” inerente ao pitoresco que fez oportuna
a sua adoção. O que Smithson considera dialético
nas formulações de Gilpin e Price sobre o pitoresco é que elas

como objetos isolados. A paisagem, para o
dialético, é indiferente a todo ideal formal
(Smithson, 1996, pp. 159-160).
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Produzir variações, provocar e assimilar
mudanças é próprio da natureza, e é próprio do
pitoresco incorporar e valorizar esteticamente as
variações. Corresponde ao modo como Smithson
encara as intervenções da land art em áreas fortemente impactadas, como as crateras resultantes da
mineração a céu aberto, que o leva a citar Uvedale Price quando este considera a possibilidade de
converter em valor pitoresco a ferida causada por
acidentes naturais em uma “suave e verdejante colina” . É isso que o Central Park ilustra, segundo
Smithson, ao perseguir não o ideal de uma “visão
formalista estática da natureza”, o ideal de “uma
coisa-em-si”, mas de “uma coisa-para-nós” (Idem,
p. 160). O parque seria a expressão de uma “dialética democrática entre o silvestre e o industrial
[...]” (Idem, p.162).
Quanto ao parque de La Villette, Danièle
Voldman (1985) chama a atenção para o fato de
o documento de referência entregue aos participantes do concurso de projetos, lançado em 1982,
ter sido aberto com uma citação de Hegel: “[...] a
natureza se acha assim transformada em uma vasta morada sob o céu aberto [...]” (Voldman, 1985,
p. 21). Portanto, para os promotores do concurso,
deduz a autora, o futuro parque deveria ser concebido “menos como um equipamento urbano do
que como uma reflexão teórica e conceitual sobre o
lugar da natureza em uma cidade da era pós-industrial” (Idem, p. 22). No entanto, o programa adver-
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proveem uma síntese [...] que, examinada
detidamente, está relacionada com o acaso
e a mudança na ordem material da natureza. [...] O pitoresco, longe de ser um movimento interno da mente, está baseado no
real. Ele precede o mental na sua existência
material externa. [...] Price, Gilpin e Olmsted são precursores de um materialismo
dialético aplicado à paisagem física. Dialéticas desse tipo são um modo de ver as coisas em uma multiplicidade de relações, não

30 “O lado de uma suave e verdejante colina, destruído por inundações,
pode de início ser dito, propriamente, deformado assim como, pelo mesmo
princípio, embora não com a mesma impressão, o ferimento em um animal
vivo. Quando a crueza de tal ferimento no terreno é atenuada, e em parte
escondida e ornamentada pelos efeitos do tempo e pelo progresso da vegetação, a deformação converte-se, por este processo normal, em pitoresco
[...]”. Texto extraído por Robert Smithson de Three Essays on the Picturesque, de Uvedale Price. Robert Smithson, “Frederick Law Olmsted and
the Dialectical Landscape”, 1996, p. 159.

28 Robert Smithson, “Frederick Law Olmsted and the Dialectical
Landscape”, in Jack Flam (ed.), Robert Smithson: The Collected Writings.
Berkeley: University of California Press, 1996. Artigo publicado originalmente na revista Artforum, em fevereiro de 1973.
29 “Nature’s universal robe” é um verso do poema The Seasons (1728),
de James Thomson, recolhido por Smithson.
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tia que não se proporcionasse aos frequentadores
as “delícias da paisagem”, uma vez que “a natureza não tem mais em si sua própria finalidade”: o
verde entraria como um suplemento, um acompanhamento, “assim como a música-ambiente ou as
imagens murais que o passante registra com um
olhar distraído” (Idem). Por outro lado, o mesmo
programa afirmava serem a terra e o vegetal elementos fundamentais de um parque (Idem, p. 23).
As ambiguidades ou provocações do texto de referência, continua Voldman, deixaram os concorrentes perplexos e, ao mesmo tempo, interessados:
“Como fazer um parque que não seja vegetal mas
onde a terra se mantém como elemento fundamental? Como inventar a natureza do próximo século?”(Idem). Daí decorreu a extrema diversidade de
respostas apresentadas pelas equipes participantes
do certame.
Diante das imprecisões e limites do programa e uma vez que a “invenção do parque” do
novo século se colocava como o grande desafio, o
projeto vencedor não se propôs a representar algo.
Sintonizado com o desconstrutivismo, não lhe interessam “sínteses dialéticas”, tampouco, consequentemente, corporificar, no parque, as relações
entre homem e natureza ou entre natureza e cidade. Atraem-no o movimento, o efêmero, o provisório. Mesmo a trama rigorosa das folies está “ligada
a uma série de transformações sequenciais. Eles
se pretendem os pontos de ancoragem do século
XXI” (Barzilay, et alii, 1984, p. 35). Não haveria
razão para esperar que o tanto de natureza que ali
fosse expresso aludisse a fisionomias naturais, até
porque, propositalmente, o projeto do parque de
La Villette pretende a superação do modelo dito
“paisagístico” que vigeu para os parques públicos
desde o século XIX. Se pode haver alguma inten-

cionalidade nas eventuais manifestações da natureza, ela é pontual e jamais se aplica à concepção do
parque como um todo. Nada disso impede que os
eventos ali realizados atraiam um enorme número
de pessoas, e que se o considere bem sucedido, até
como parque propriamente dito, tendo em vista o
montante de visitantes e de frequentadores assíduos que os seus cinqüenta e cinco hectares atraem.
Porém, não é porque mais de 60% da sua área são
“espaços verdes” e por ter quase três mil árvores
plantadas que ele propicie, necessariamente, experiências de paisagem, o que seria, ademais, estranho aos propósitos do parque, mesmo que se
assumisse tratar-se de “paisagens do século XXI”.
Continuaria faltando o outro da cidade, pois aquilo
que pela malha virtual – só materializada nos nós
pelas folies, e cujo espaçamento emula a regularidade das quadras haussmanianas – transparece no
interior do parque é o prolongamento do urbano,
é ainda o urbano, é mais do urbano, pois a transparência do parque não encontra, na opacidade do
outro, o seu contraponto. A floresta que a clareira
pressupõe, o insondável subjacente a todo conhecimento, a “presença transbordante do infinito no
finito”, a que Besse (2006), como já vimos, atribui
“a força mais íntima da experiência paisagística”,
não se encontram no parque de La Villette.
Essas considerações abrem novas indagações: se não há paisagem sem natureza e se a expressão da natureza está praticamente banida, tanto no espaço urbano quanto no rural, seria o caso
de dizer que não há ou não haverá mais paisagens
in situ, a não ser como simulacros? Mesmo admitindo-se a primordialidade da experiência da paisagem, o que a situaria, emum primeiro momento,
aquém das aquisições culturais, ela não deixa de
ser um produto cultural. Assim sendo, e considerando-se o progressivo recuo do natural no espaço contemporâneo, conforme apontado acima, por
32
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31 A invenção do parque é o título do livro onde estão expostos os dados e
os resultados do concurso para um parque público em La Villette. Marianne
Barzilay, Catherine Hayward e Lucette Lombard-Valentino, L’invention du
parc. Tours: Graphite Éditions, 1984.

							

32 Dados de 2015, disponíveis em http://archive.pro.villette.com, acessado em 21 de outubro de 2017.
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que não admitir como paisagem a vista de qualquer porção do campo ou da cidade, mesmo que
constituída apenas por edifícios, ruas e demais infraestruturas e objetos construídos pelo homem?
Ou, ainda, o que impediria chamar de paisagem um
conjunto proposital e assumidamente artificial, geométrico, regular da vegetação, da água e da pedra, como, aliás, ocorreu na maior parte do tempo
na história dos jardins? Insistimos na alegação de
que, no caso da paisagem, os modos pelos quais
o caráter primordial e originário da natureza se
manifesta já lhe são constitutivos. Assim, as “negligentes belezas da natureza rural”, às quais se
refere Plínio, o Jovem, numa das missivas em que
descreve a Villa Tusci (Berrall, 1978, p. 43), não
são ou não podem dar a entender que são racionalmente regradas, caso contrário não seriam, ou não
pareceriam naturais, e não ensejariam paisagens.
A natureza apresenta formas variadas, surpreendentes até, mas sempre naturais, e essa qualidade
sabemos reconhecer sob os diferentes modos com
que ela se apresenta. A água não apenas corre, ela
corre de modo natural, assim como é sempre natu-

ral o modo com que uma chama lança suas pontas
para o alto e as nuvens se acumulam no céu.
A aderência da paisagem aos modos naturais poderia facilmente ser entendida como fator limitante ou mesmo impeditivo para qualquer
evolução no expressar a experiência da paisagem.
Não o será se levarmos em conta que a natureza é
pródiga, no sentido de que ela não para de testar
variações, reproduzir-se diversamente, sem falar
das infinitas mudanças de aparência e das incontáveis associações e sensações provocadas conforme variem a luminosidade, a temperatura, os sons,
os cheiros, as texturas, o toque, os sabores, assim
como o sentido, o ângulo, a velocidade da andadura de quem nela se desloca experimentando-a
como paisagem.
Como responder, porém, às situações em
que tudo parece negar a presença da natureza e,
consequentemente, da paisagem, como ocorre
no espaço da metrópole contemporânea? Rios de
água suja, canalizados e enterrados; ar espesso e
poluído, desertos de aridez, sem areia e sem oásis.
No entanto, a água, apesar de imunda e viscosa,
continua a brotar e a fluir, como fluem as correntes de ar, embora venenosas, e brotam folhas novas
tanto das plantas disciplinadas como das indisciplinadas. A tempestade ainda agita o céu, os rios
continuam a transbordar dos leitos e os pássaros
não desaprenderam o seu cantar. A Terra, ou physis, ou natureza, qualquer que seja o nome dado,
pode continuar a atiçar a nossa curiosidade, causar
espanto, encantar ou provocar aquele que sai em
direção a ela para experimentá-la como paisagem,
mesmo em suas manifestações mais ínfimas e cotidianas. Mas ela pode estar tão oclusa a ponto de
não ser notada ou, a depender do estado em que
se apresenta, causar repulsa. No primeiro caso, o
desafio é desvelar, no segundo, inverter o sinal da
afetividade.
Esses são desafios que concernem ao projetar em paisagismo, pois se trata não de suspi-
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33 Ao comentar as ideias de Husserl sobre a Natureza, Merleau-Ponty
apresenta uma das definições dadas pelo filosofo alemão: “A Natureza é aquilo com que tenho uma relação de caráter original e primordial”, Maurice
Merleau-Ponty, A Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 129. Esclareça-se que Merleau-Ponty está apontando, justamente, as contradições inerentes às posições de Husserl em relação à Natureza, e não endossando-as.
Se recorremos à citação é para situar os predicados “originário” e “primordial” associados à Natureza. Quanto a “originário”, convém-nos apelar às
notas de tradução de Manuel António de Castro do ensaio de Martin Heidegger A origem da obra de arte. São Paulo: Edições 70, 2010. Ao remeter-se à palavra alemã Ursprung, o tradutor ressalta a diferença entre “origem”
e “originário”. Para apreender o que é “originário”, propõe a imagem da
fonte: “O que é uma fonte? É algo que, não se esgotando, não para de dar origem à correnteza. A fonte é o princípio da correnteza. A correnteza tem um
começo e um término, um percurso com decurso e fim, a fonte é princípio
sem começo nem término. Como princípio, seu fim é consumar a correnteza,
consumando-se como princípio. A correnteza corre e percorre pelo vigor
do princípio – a fonte – que não cessa de ser fonte. A correnteza não tem o
vigor em si. O princípio é este vigor que não se esgota, pelo contrario, se
consuma no estar vigorando. […] Como vigor, não está situada no tempo,
constitui o tempo, por isso, a fonte é o tempo poético-ontológico” (itálicos
no original), pp. 227, 228. É esse sentido de originário que visamos atribuir,
aqui, à natureza, e não o de origem, já que “Origem diz uma proveniência
marcada por um começo e uma causa identificável, inscrevendo-se, portanto,
no tempo interpretado linear e historiograficamente” (Idem, p. 226).
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rar pelo retorno a uma natureza idealizada, mas
de propiciar o devir de uma paisagem, ou seja, de
uma experiência de natureza ainda que nada pareça concorrer para tanto.
Assumindo os riscos de toda analogia, pode-se supor a existência de uma chôra paisagística
que seria receptáculo, matriz e nutriz de paisagens,
mesmo em um meio urbano altamente transformado. Sendo receptora de tudo o que vem a ser e,
por isso, desprovida de todas as formas, a chôra,
de modo “sumamente desconcertante”, não é da
ordem do “visível e perceptível por todos os sentidos”, mas “invisível e amorfa” (Platão, 2014, p.
206). Nada impede inferir, daí, que todo e qualquer
conjunto de objetos que venha a ser produzido
tecnicamente se torne uma paisagem. No entanto,
continua Platão, o discurso correto sobre a chôra
seria o seguinte: “a sua parte que se inflama aparece a cada ocasião como fogo, a parte que foi liquefeita aparece como água; e aparece como terra e ar
na medida em que recebe imitações deles” (Idem).
Esse como, esse modo natural de aparecer quando
reduzida à sua elementaridade, é que nos parece
distintivo na experiência de paisagem que o projeto de paisagismo deverá exprimir.
Possíveis paisagens estariam, assim, em latência no meio urbano. Seria então admissível supor a eventualidade e, portanto, falar de paisagem
na cidade, caso a natureza ali se expressar do seu
modo. Isso não há de se confundir com renaturalização de rios, tampouco com restituição de vegetação primitiva, por mais desejáveis que sejam. A
natureza pode se expressar de forma mais autêntica nas plantas que despontam nas fissuras de uma
parede ou na pavimentação de uma rua do que na
arborização de um parque; no gotejamento contínuo de uma calha, no chão de terra encharcado do
que em um repuxo ou em um espelho d’água. Tudo
vai depender das imagens criadas para trazê-la à
presença em toda a sua potência. O projeto de paisagismo conta, portanto, com aberturas ilimitadas.
							

A indispensabilidade da natureza em nada cerceia
o irromper de imagens poéticas em paisagismo.
As objeções, entretanto, não dão trégua.
As relações entre natureza e técnica atingiram, na
nossa era tecnológica, um enredamento de tal ordem que qualquer ambição de isolamento entre os
termos é condenada à frustração. Aliás, nem é nosso intento isolá-los, uma vez que nos apoiamos na
ideia, já exposta, da inseparabilidade entre Mundo
e Terra, o que não impede, porém, afirma-los como
termos distintos.
A complexidade a que aludimos vem colocada no texto “Paisagens artificiais”, de Laymert
Garcia dos Santos (2003), em que um vídeo de Bill
Viola dá pretexto para abordar a relação homem-máquina. O autor se apoia nas palavras de Keiji
Nishitani, que convém reproduzir:
As máquinas são puros produtos do intelecto humano, construídas para os propósitos do próprio homem. Não podem ser
encontradas em parte alguma no mundo
da natureza (como produtos da natureza);
entretanto, as ações das leis da natureza encontram sua expressão mais pura nas máquinas, mais pura do que em qualquer dos
produtos da própria natureza. As leis da
natureza operam diretamente nas máquinas, com uma imediaticidade que não pode
ser encontrada nos produtos da natureza.
Na máquina, a natureza é trazida de volta
para si mesma de um modo mais purificado (abstraído) do que é possível na própria
natureza. Assim, as operações da máquina
tornaram-se uma expressão do trabalho do
homem. Com uma abstração mais pura que
tudo nos produtos da natureza, quer dizer,
com um tipo de abstração impossível para
os eventos naturais, a expressão das leis da
natureza tornou-se uma expressão do trabalho do homem (Nishitani, 1982, pp. 83,
84), (Santos, 2003, p. 204).
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Viola quis gravar um estado de meditação
“em uníssono com a paisagem” (Santos, 2003, p.
205) onde vacas pastavam. Após permanecer durante oito horas convivendo com os animais no
campo, “Viola manipula as máquinas como instrumentista que as conhece intimamente; interferindo
na medida exata na duração dos pontos luminosos
que varrem a tela, [deixando] a imagem viver”
(Idem). A imagem produzida, que se reduz ao movimento de pontos luminosos, ou seja, a informação pura, “não é hiper-realista, pois não se pretende mais real do que o real, e sim expõe uma outra
realidade” (Idem).
Será que o fato das imagens abstratas serem como “corpos-vivos” que

paisagens reais e, nos casos em pauta, naturais.
Se o estado despertado pela imagem é o de
estar em uníssono com a paisagem – Garcia dos
Santos conclui o comentário sobre o vídeo de Viola referindo-se à harmonia do trovão e do canto
dos pássaros – então se trata de paisagem e não de
“paisagem artificial”. Por outro lado, caso a sensação provocada pela imagem, ainda que fortemente
estética, não evocar uma experiência de paisagem,
então se trata de outra coisa que não é paisagem.
Note-se também que o texto de Nishitani,
tomado como referencia, fala das leis da natureza
encontrando a sua expressão mais pura (abstrata)
nas máquinas, tornando-se então expressão do trabalho do homem. A natureza a que Nishitani alude
é a natureza natural e não uma natureza artificial,
embora esta seja possível. De fato, são profusos os
exemplos de criação de naturezas artificiais, desde
produtos sintéticos até tecidos vivos, possibilitados pela bioengenharia, como o “couro cultivado”
que reproduz as características do couro animal
não por meios sintéticos, e sim a partir da alteração
genética de certos fungos. Pode-se mesmo contemplar esses feitos com o mesmo interesse, prazer e
orgulho com que se contemplaram os campos cultivados e a natureza domesticada nos primórdios
da pintura de paisagem no ocidente, mas o enigma
que se apresenta àquele que sai, ainda hoje, em direção à natureza, independente das condições em
que ela se afigura, para contemplá-la como paisagem, esse segredo que, a nosso ver, é constitutivo
da experiência de paisagem, é inviolável, é indecifrável, pois, em algum nível, temos consciência de
que a natureza que dominamos, reproduzimos ou
mesmo inventamos, é apenas uma das possibilidades. Todas as demais nos escapam, recolhidas pela
Terra, no seu fundo escuro.

encontram o espectador num espaço-tempo
indefinível, como se o tempo que passa fosse um não-tempo, como se o espaço dispensasse qualquer perspectiva, como se o colorido único das reverberações tocasse aquele
que contempla e o envolvesse num estado
de encantamento (Idem).

34

é suficiente para concluir que é “como se a
harmonia do trovão e do canto dos pássaros completasse a sensação de que se respira a paisagem
artificial” (Idem)?
Tudo o que fazemos é mediado pela técnica,
inclusive o haiku de Yosa Buson, com o qual Garcia
do Santos coteja o vídeo de Viola, produzido mais
de duzentos aos depois. Não seria a paisagem que
os versos de Buson evocam tão “artificial” quanto
a de Viola? Em ambos os casos, e em todos os casos que envolvem a arte, estamos diante de “outra
realidade”, mas nem por isso dizemos que as paisagens de poemas ou de pinturas, mesmo as que
beiram a abstração, sejam artificiais. O resultado
será sempre um artifício, mais ou menos realista,
mas sempre um artifício. No entanto, o que motivou o vídeo, ou o poema ou a pintura são sempre
							

34 Matéria originalmente divulgada pelo jornal The Economist e traduzida por Alexandre Hubner para o jornal O Estado de São Paulo, que a
publicou em 01 de setembro de 2017, página A15.
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Devanear, interpretar, projetar paisagens

dora” (Bachelard, 2009b, 65). Ler uma paisagem
não se confunde com o ato automático de abrir os
olhos e ver, tampouco com a operação mental, intelectual de analisar o que se mostra à visão para
daí depreender as razões, as “causas profundas”
que subjazem ao visível, ao aparente. Ler uma paisagem é interpretá-la em sua aparência, na sua
“supérflua grandeza”, nas palavras de Octavio Paz
(2012) a respeito do poema, com o invisível, o não
dito e o indizível que correspondem a tudo o que é
visto, dito e passível de ser expresso. É também, e
sobretudo, devaneá-la.
O devaneio não se confunde com a fantasia
nem com o sonho noturno. O sono, diz Bachelard,
“abre em nós um leque de fantasmas”, ao passo que
“o devaneio do dia beneficia-se de uma tranquilidade lúcida. Ainda que se tinja de melancolia, é uma
melancolia repousante (...)” (Bachelard, 2009b, p.
60). No devaneio, é o repouso que reina, o repouso que a anima propicia. Bachelard, ao afirmar sua
tese sobre o devaneio, assim se expressa: “a poética
do devaneio é uma poética da anima” (Idem, p. 59),
ou ainda, “o devaneio puro, repleto de imagens, é
uma manifestação da anima, talvez a mais característica de suas manifestações” (Idem, p. 61).
É importante também considerar os valores que são atribuídos à matéria devaneada: a água,
por exemplo, pode ser o espelho narcísico do mundo, o olhar da terra que se compraz em contemplar
sua beleza; ela pode ser o elemento purificador por
excelência e concentrar todos os valores do frescor,
da vida nos seus inícios, mas pode também evocar
o profundo e o insondável da morte. Aliás, são justamente os valores antagônicos que dinamizam as
imagens que criamos quando a nossa imaginação
é convocada pelos elementos aos quais Bachelard
dedicou seus ensaios sobre a imaginação material.
Aventamos a hipótese de que as paisagens, assim
como os elementos – água, terra, fogo, ar – e o próprio espaço, ao falarem à nossa imaginação, despertam associações e recebem valorações diretas,

O que acaba de ser dito refere-se, sobretudo, às condições, por assim dizer, intrínsecas à
intervenção paisagística, ou seja, àquelas em que
o projeto é entendido como uma obra dotada de
relativa autonomia ou integridade, como o são um
filme ou uma composição musical, onde o autor, individual ou coletivo, recebe ou estabelece com razoável precisão o âmbito (espacial e programático)
em que a obra ocorre. É o caso de boa parte dos
exercícios de projeto de paisagismo propostos nas
disciplinas dos cursos de graduação de arquitetura e urbanismo. Mas há também outras condições
que, mesmo não sendo propriamente projetuais,
interessam de perto ao paisagista porque incidem
(seria, ao menos, desejável que incidissem) sobre
as escolhas a serem operadas no ato de projetar.
Elas dizem respeito à paisagem onde o projeto se
insere. Isso demanda um esclarecimento e considerações especiais.
É importante esclarecer que “paisagem
onde o projeto se insere” não implica recair na
mera objetividade da paisagem, ou seja, assumir a
paisagem como “aquilo que está ali”. Não se está
dispensando uma leitura, uma exegese. Ler uma
paisagem é extrair do campo que se oferece ao perceber e ao sentir um conjunto animado, isto é, dotado de animus e de anima, no sentido junguiano,
segundo o qual esses dois aspectos ou qualidades
coparticipam do psiquismo humano, andrógino na
sua primitividade. Apoiados em Bachelard, parece-nos lícito supor que as paisagens despertem o
animus e a anima em quem as experimenta, não
por uma projeção dos sentimentos momentâneos
do sujeito, mas pelas imagens “consistentes” que as
próprias qualidades das paisagens suscitam no ser
imaginante. E se é da união de animus e anima que
se constitui nosso psiquismo, tal união poderia ser
detectada nas paisagens pela “observação sonha							
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remotíssimas, anteriores às aquisições culturais,
livres de todo complexo de cultura, condições que
favorecem o devaneio e o irromper de imagens poéticas as quais, por sua vez, desaguarão no projeto
paisagístico.
Uma paisagem devaneada – a expressão é
redundante uma vez que aqui se assume a paisagem como fruto de um devaneio – pode apresentar
feições e expressões as mais diversas. De fato, há
paisagens harmoniosas e paisagens dissonantes;
paisagens exultantes e paisagens desoladoras; paisagens acolhedoras e paisagens que provocam espanto, porém, independente das suas qualidades,
ao serem devaneadas em anima, eles nos permitem
viver “o presente das imagens felizes” (Idem, p.
61). Não custa repetir que, no devaneio em anima,
mesmo a melancolia é uma melancolia repousante.
Pode-se objetar tais assertivas com o argumento de que há paisagens cujo valor reside justamente na agressividade e na inquietação que delas
emanam: uma enchente colossal, o deslizamento de uma geleira, um derrame de lava, a clareira
aberta na floresta pela queda de uma árvore gigantesca. Sem dúvida, a noção do sublime deu conta
de enfeixar tais valores em uma categoria estética,
embora o homem não precisasse esperar o século
XVIII para sentir a comoção e mesmo deleitar-se
com tais fenômenos. No entanto, uma vez devaneados, uma vez lidos em anima, eles se tornam repousantes, felizes, do mesmo modo que a dor mais
dilacerante se acalma e se regozija ao encontrar
a imagem poética que a exprime adequadamente.
Já o aviltamento, o desprezo e a destruição a que
eles conduzem não são compatíveis com a paisagem. Eles podem ser tematizados pela arte e gerar
obras de altíssimo valor poético, mas o aviltamento, o desprezo e a destruição em si não são valores paisagísticos. Por outro lado, se uma situação
nos revolta, se uma preocupação nos invade e nos
motiva a alterar determinado estado de coisas, estaremos fazendo uma leitura da paisagem em ani							

mus. Voltando a Bachelard: se à anima pertence o
devaneio que vive “o presente das imagens felizes”,
“é ao animus que pertencem os projetos e as preocupações, duas maneiras de não estar presente em
si mesmo” (Idem: 60), o que, diga-se de passagem,
não impede que haja devaneios da vontade provocados pela resistência que a terra oferece aos desígnios humanos (Bachelard, 2008b).
Assim, a união de anima e animus se expressa nas paisagens. Até mais do que isso, ela participa da “observação sonhadora” que constitui as
paisagens. A dialética anima-animus, segundo Bachelard, parece vir ao encontro da polaridade Terra-Mundo abordada anteriormente com base no
Heidegger de A origem da obra de arte e, desse
modo, reforçar, ao nosso ver, a imprescindibilidade da natureza na constituição de uma paisagem:
se não há anima sem animus, tampouco há Mundo
sem Terra. Assim, em toda paisagem há natureza
e, se ela não se apresenta explicitamente, cumpre
ao olhar projetual lançado sobre a paisagem, ao
olhar que visa ao projeto de paisagismo, revela-la,
inventa-la .
A despeito da subjetividade inerente a toda
interpretação, há na paisagem algo exterior ao sujeito para o qual este se dirige, ao mesmo tempo
em que o exterior vai em direção ao sujeito. Trata-se de um reconhecimento, de um conhecer de
novo, ou de um novo conhecer que se dá por outras
vias que não são propriamente as da averiguação
(de veritas), e sim as da revelação, do desvelamento,
35

35 Jean-Marc Besse, ao tratar da “Paisagem como projeto”, no texto “As
cinco portas da paisagem”, diz que “Projetar a paisagem seria, ao mesmo
tempo, pô-la em imagem ou representa-la (projecão) e imaginar o que poderia ser ou vir a ser (projetação). Essa ambiguidade, ou essa circularidade, é
constitutiva da própria noção de projeto no pensamento da paisagem. (…)
essa ambiguidade encontra-se em outros dois termos, que também são utilizados nas abordagens de projeto e em pedagogia: descrever e inventar.
Descrever é, ao mesmo tempo, fazer o inventário (o geógrafo, o naturalista
descrevem o mundo) e construir desenhando (a geometria). Inventar é, ao
mesmo tempo, encontrar o que já estava ali (o arqueólogo inventa a peça
que desenterra) e formular algo novo (uma ideia ou um objeto). O projeto
de paisagem seria, então, o seguinte: criar algo que já estava ali”. Jean-Marc
Besse, O gosto do mundo. Exercícios de paisagem. Trad. Annie Cambe. Rio
de Janeiro: Editora da UERJ, 2014, pp. 60-61.
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nito como o mar, que parece sustentar a abóbada
do céu” (Idem, p. 108). Certamente não se trata da
descrição analítica de uma porção da terra, embora
Humboldt não deixe de se deter, na fatura dos seus
quadros, nos pormenores que interessam diretamente ao cientista da natureza. O que se pretende
ressaltar, nas passagens transcritas, são os aspectos que permitem compor uma fisionomia, ou seja,
aquilo que caracteriza uma paisagem e que a faz
distinta de outra.
A ideia de que a paisagem tem uma fisionomia encontra apoio não só em Humboldt mas
também, como já foi apontado, em Paul Vidal de
La Blache e seus seguidores. La Blache, informa-nos Jean-Marc Besse, disse-o textualmente: “A
geografia estuda as expressões cambiantes que, de
acordo com os lugares, a fisionomia da terra assume” (Vidal de La Blache, 1913, p. 290), apud (Besse, 2006, p. 72). Fisionomia significa, literalmente,
norma, regra, padrão da physis, da natureza. É o
aspecto correspondente a um determinado padrão,
a uma determinada lei.
A associação de fisionomia com rosto desperta questões. Seria a fisionomia a expressão mais
fiel da natureza de uma pessoa ou de uma paisagem, das leis, regras ou padrões que regem uma
ou outra? Teriam rostos as paisagens? Por que o
rosto tem posição tão proeminente na caracterização ou no reconhecimento de uma pessoa, ou de
uma paisagem?
A primeira questão é problematizada por
Montaigne (2015), em um dos ensaios constantes
da edição elaborada no final do século XVI, intitulado “Da fisionomia”, onde ele trata da defasagem
entre a beleza da alma e a feiura de um rosto ou
de um corpo: “Sócrates foi um exemplo perfeito
de todas as grandes qualidades a despeito de ter
um rosto e um corpo tão feios, como se diz, incongruentes com a beleza de sua alma. Ele, que era
tão amante e tão fortemente tocado pela beleza. A
natureza foi injusta com ele” (Montaigne, 2012, p.

do descobrimento (aletheia).
Mas por quais sinais uma paisagem se revelaria? Como ela se dá ao reconhecimento? No
início do século XIX, em Quadros da Natureza,
Alexander von Humboldt (1950) descreveu paisagens do Novo Mundo apresentando-lhes a fisionomia, conceito que se mostrará fundamental para os
estudos geográficos que se afirmariam na França,
um século mais tarde, sob a liderança de Paul Vidal
de La Blache. Alguns trechos, extraídos das observações de Humboldt contidas no Livro Primeiro – Estepes e Desertos, de Quadros da Natureza,
serão suficientes para se entender o que vem a ser
a fisionomia de uma paisagem. Assim se pronuncia
Humboldt ao referir-se às estepes setentrionais da
América do Sul:
[...] espantosa solidão rodeia a estepe. Bosques de profundidade impenetrável, e cuja
idade se conta por milhares de anos, enchem a região situada entre o Orenoco e o
rio Amazonas. Massas enormes de granito cor de chumbo apertam a abertura dos
rios espumantes. Os bosques e os montes
ressoam com o fragor das quedas de água,
dos rugidos do jaguar e dos uivos roncos do
macaco barbudo, presságio de chuva (Humboldt, 1950, p. 26, 27).
Estão contidas nesse curto parágrafo as
impressões gerais que fornecem as grandes linhas
de um quadro, no qual se enfeixam os sentimentos
provocados pela vegetação, pela geologia, pela hidrografia, pelos animais e pelos saberes e crenças
relativos a essa parte da superfície terrestre.
Mais adiante, no capítulo X, ao comparar
as planícies sul americanas com as asiáticas, Humboldt comenta que, na Ásia, “não se descobre em
ponto algum, nem nos limites mais afastados, um
fenômeno frequente nos plainos, nos pampas e nas
pradarias da América, esse horizonte, vago e infi							
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392). Mas uma mesma palavra designa, em grego,
o belo e o bom, lembra Montaigne. Vale então cogitar se uma paisagem bela não seria aquela que é
também boa. Inversamente, a deformação causada
pelo aviltamento, pela malversação, pela apropriação indevida, pelo desafeto, só pode ser considerada feia e ruim, e não uma paisagem. Seria necessário sondar a “alma” daquele corpo, daquele rosto
deformado, compreende-la, investir na manifestação da sua verdade e fazer-lhe justiça. Daí poderá
então despontar uma paisagem.
Conforme vimos, a associação entre paisagem e fisionomia não é, desde Humboldt, estranha
à geografia, mas é Eric Dardel que leva a analogia diretamente ao rosto: “O que o homem procura na Terra é um ‘rosto’, um certo acolhimento. É
por isso que ele se decepciona quando ela não lhe
entrega senão a objetividade pura de um existente bruto” (Dardel, 1990, p. 60). Virar o rosto, dar
as costas, é pior que rejeitar, é ignorar. A rejeição,
continua Dardel, é ainda, de certo modo, ratificar,
confirmar a existência humana, ao passo que ignorar é privar o ser humano de toda significação. O
que acolhe na paisagem é o seu rosto, que é também a expressão da sua identidade. Embora nem
sempre seja acolhedor, é sobretudo pelo rosto que
provamos afetividades, positivas ou negativas, em
relação a alguém e em relação a uma paisagem.
Para conhecer ou identificar uma paisagem é preciso saber o seu rosto, e é com base nesse reconhecimento que se estabelecem as relações de afeto ou
desafeto e se tomam decisões projetuais.
Uma pergunta previsível e plausível seria:
como reconhecer o rosto de uma paisagem? Ou,
antes, o que é um rosto? As reflexões de Georg
Simmel sobre “O significado estético do rosto”
(1988, pp. 139-146), talvez permitam algumas
aproximações. Diz-se, de modo bem genérico, que
a alma se expressa de modo privilegiado no rosto
de uma pessoa. Quais as qualidades intrínsecas ao
próprio rosto que o levam a ser assim considera							

do? Simmel principia respondendo que a sua unidade inerente o assemelha ao espírito no encargo
de unificar o múltiplo, tanto que a menor alteração
de qualquer parte do rosto altera sua expressão
por inteiro. O destaque, ou a “situação pensinsular” (Idem, p. 140) que o fato de ser suportado pelo
pescoço lhe confere em relação ao resto do corpo,
reforça sua unidade. Ele dá coerência a uma grande
diversidade de elementos distintos e de movimentos cambiantes como os dos lábios, dos olhos, do
nariz, dos músculos das faces, da testa, do próprio
pescoço, produzindo um efeito geral que supera a
soma das partes. Parece que Simmel antecipa, nesse ensaio escrito em 1901, o que escreverá sobre a
paisagemem 1913.
A eficácia e o interesse estético do rosto residem no fato de que os elementos que o integram
são mantidos juntos e só se deslocam dentro de limites bastante estreitos, o que garante a solidariedade, a coerência entre as partes, em suma, a centripicidade que seria equivalente à espiritualidade
(Simmel, 1988, 141). Mas essa espiritualidade,
continua Simmel, não se dá como se os conteúdos
espirituais estivessem dissociados do continente
que os veicula, ao contrário, ela toma a forma da
individualidade: “Sentimos o rosto como o símbolo
não somente do espírito, mas do espírito enquanto
personalidade sem semelhante em nenhuma outra
parte” (Idem, p. 142). Mais uma vez, notam-se as
ressonâncias desse pensamento na advertência que
Simmel fará a respeito da Stimmung de uma paisagem: “A Stimmung de uma paisagem (...) não é
senão a Stimmung daquela paisagem e nada mais;
ela não se confundirá jamais com aquela de uma
outra” (Idem, p. 244).
O significado estético do rosto se torna
mais complexo por ele incluir, ainda, o princípio
oposto ao da individualidade, que advém dele ser
composto por duas metades semelhantes. Daí decorrem
uma calma e um equilíbrio internos que
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temperam a emoção e o exagero próprios a
uma figuração puramente individual. Como
as duas metades, justamente pelas diferenças de perfil e de iluminação, não se apresentam exatamente da mesma forma, cada
uma delas anuncia a outra ou lhe faz eco:
assim, a não comparabilidade dos traços individuais é contrabalanceada pelo seu polo
oposto, a absoluta comparabilidade no interior desta dualidade (Idem,143, 144).

mente, era isto: nenhuma dúvida, nenhuma
surpresa de que era assim. Não, nada menos que o terror; eu reconhecia e tremia...”
(itálicos no original), (Loti), (apud Dardel,
1990, p. 60).
Isso atenua e mesmo elimina a obrigatoriedade de pertencer, no sentido estrito de ser nativo ou residente, a um determinado lugar para que
haja experiência paisagística. O localismo não é
condição para o envolvimento que toda apreciação
paisagística requer, nem para o acerto de decisões
projetuais.
Embora, sem dúvida alguma, o projeto de
paisagismo não dispense as análises, ele tampouco
é a síntese de conhecimentos analíticos. Se é para
admitir análise, que seja no sentido da análise inventiva, procedimento metodológico empregado
e assim nomeado por Bernard Lassus (1994), que
implica o levantamento do estado – físico, histórico, social, etc. – atual do lugar e seu processo de
evolução, não para justificar a justaposição de uma
nova forma, mas para entender “a lógica de articulação entre as composições sucessivas do lugar
no decorrer do seu desenvolvimento” (Idem, p. 98).
O aporte paisagístico se caracterizaria, então, por
uma intervenção atual, situada em uma sucessão
de reescrituras e reinterpretações do sentido de
um determinado local em cada momento da sua
história. Basta que se atente aos sentidos derivados
de escritura e interpretação para afastar qualquer
referência a layers de informação sobrepostos e às
deduções que daí decorreriam automaticamente.
Também ajudam a desfazer dúvidas quanto ao caráter agregador e não analítico dos procedimentos
adotados por Lassus, as considerações de Massimo
Venturi Ferriolo na introdução a Paesaggi rivelati.
Passeggiare con Bernard Lassus (2006). Se a “análise inventiva” revela o existente e já se configura
como esboço do projeto, também se requer do investigador que tenha uma “atenção flutuante”, que

Enfim, pela coesão que imprime às partes,
por fazer com que cada uma delas se defina pela
outra, por “interpretar o visível por suas correlações com o não visível” (Idem, p. 145), a performance do rosto, no refletir o todo, é insuperável.
Assim como o rosto, uma paisagem se faz
reconhecível em meio às mutações a que está sujeita. No entanto, embora, obviamente, a paisagem
não tenha um rosto, é preciso olhar para ela como
se olha um rosto para captar-lhe a expressão e o
espírito. Por isso é inadequada, se não contraditória, a abordagem analítica, separadora, dos elementos da paisagem. Há uma verdade na paisagem,
que, nas palavras de Dardel, “se libera, não como
teoria geográfica ou mesmo como valor estético,
mas como expressão fiel da existência” (Dardel,
1990, p. 44). Reconhecer o seu rosto demanda envolvimento, imersão. Pode-se mesmo reconhecer
uma paisagem que nunca foi vista antes, desde que
ocorra um estado fusional entre aquele que vê e
aquilo que ele vê. Pierre Loti (1850-1923), citado
por Dardel, conta como, na sua infância, o mar se
fez reconhecer a ele:
De repente, eu parei, enregelado, palpitante de medo. Diante de mim apareceu algo
sombrio, ruidoso, que surgiu de todos os
lados ao mesmo tempo, e que parecia não
ter fim: uma extensão em movimento que
me dava uma vertigem mortal... Evidente							
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não perca de vista o conjunto: “é necessário fazer-se esponja [...] da terra ao céu, várias vezes, até
a exaustão” (Ferriolo, 2006, p. 21). O que seriam a
“atenção flutuante” e o “fazer-se esponja da terra
ao céu”, senão condições para favorecer os devaneios da paisagem?
Projetar em paisagismo envolve, assim,
dois movimentos simultâneos, intimamente correlacionados, difíceis ou impossíveis de separar: um,
focado no aporte, na contribuição proveniente do
projetar, que supõe acréscimo, preservação ou supressão de objetos; o outro, focado no suporte, ou
seja, naquilo que recebe o aporte . Obviamente,
há de se considerar que isso não é exclusividade
do paisagismo, podendo ocorrer em qualquer atividade projetual. Há, porém, de acordo com o que
vimos defendendo até aqui, especificidades na paisagem que requerem diferenciações de tratamento.
Insistimos na condição de, na paisagem, fazer-se
expressar a natureza, por mais obliterada que ela
esteja. Não basta, para isso, considerar a paisagem
como uma “constelação de relações”, como um
“universal concreto com sua individualidade, uma
determinada constelação composta por múltiplos
singulares” (Ferriolo, 2006, p. 53). Não basta afirmar que

res vivos: todos aqueles elementos a serem
analisados individualmente, na sua singularidade específica que os torna únicos, com
uma essência própria, autônoma, e, no mesmo instante, parte de uma totalidade que os
compreende, onde existem relações, múltiplas tramas possíveis de decifrar (itálicos
nossos) (Idem, p. 54).
Se tudo isso é verdade, não é toda a verdade. Se nesse “universal”, se nessa “totalidade” a
natureza está subsumida, neles não acontece, necessariamente, o seu velar e desvelar, na acepção
polivalente desses termos: velar como cobrir e
também como cuidar, zelar; desvelar como tirar o
véu e também como privar do sono, velar. Esse velar e desvelar da natureza se dá, em paisagismo, no
projeto, no aporte, e também na leitura do suporte,
isto é, na exegese que, etimologicamente, significa
“levar para fora”; ou, em outros termos, no descrever e no inventar: “[...] o projeto [do paisagista] inventa um território representando-o e descrevendo-o. Mas essa invenção é de uma natureza
singular, pois o que é inventado já está presente
no território, mas como não visto e não sabido até
então” (Besse, 2009, p. 65).
Tais desvelamentos e desvelos não são, ou
não deveriam ser, exclusivos para áreas excepcionais nas quais a natureza já encontra condições
propícias à sua manifestação; ao contrário, valem
também, e cada vez mais, para as situações ordinárias, quase sempre desqualificadas, que prevalecem,
atualmente, no meio urbano, suburbano e rural.
Jardins ou, de modo mais genérico, intervenções
paisagísticas realizadas ou imaginadas em espaços
banais, se não degradados, darão ocasião para, ao
final destas reflexões, tratarmos de indícios de natureza e de latências de paisagens a serem reveladas em plena área urbana, que um olhar demasiadamente habituado, anestesiado, deixaria passar ao
largo, pois é pelas frestas que elas se anunciam.
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Entrar em uma paisagem quer dizer colher
as suas qualidades e individuar coisas, se36 Bernard Lassus usa os termos “substrato, suporte e aporte” ao considerar as intervenções que se propõem a respeitar o existente: “A problemática
da organização especial respeitosa para com o existente pode ser colocada
nestes três termos. A manutenção das potencialidades do lugar, de tudo o
que pode vir a surgir nele […] é o ‘substrato’, um patrimônio dinâmico
que se pode recuperar, se ele estiver degradado, ou abrir a outras possibilidades. Depois de ter explorado os sonhos mais precisos ou mais fluidos da
coletividade sobre esses lugares, que são menos vazios do que aparentam,
pode-se então voltar ao substrato, retomar-lhe o processo e o sentido, agora
orientados pelas hipóteses do programa. Depois convém vislumbrar o que
é preciso escavar ou erguer novamente, tudo isto formando ‘o suporte’. Na
perspectiva daquilo que os lugares já suscitaram pelas diversas vivências e
virão suscitar no futuro, o ‘aporte’ visado não pode ser aquele que introduz
uma degradação, o que é muito corrente hoje em dia, mas uma valorização
[…]”. Bernard Lassus, Couleur, lumière… paysage. Instants d’une pédagogie. Paris, Monum - Éditions du patrimoine, 2004, p. 163.
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O fazer paisagístico requer, enfim, embrenhar-se nos vãos da racionalidade, sem dispensá-la. Supõe uma poiesis –no inventário e na invenção, no descrever e no escrever (desenhar) – e
a decifração da “linguagem” da natureza, mesmo
que seja uma linguagem de espectros (Agamben,
2009), para trazê-la à luz.
Ocorre que, sendo inextricavelmente ligado a uma linguagem, todo poético, “enquanto agir
que doa sentido” é ético (Castro, 2010, p. 239, 240).
Abre-se, assim, espaço para tratar das relações entre o social e o poético no concernente à paisagem,
o que será feito a seguir.
37

37 Recorremos, mais uma vez, às notas de tradução de Manuel António
de Castro para A origem da obra de arte, op. cit.: “[…] poiesis diz aquele
agir que doa sentido, ou seja, doa a voz que é a linguagem, porque nela o
sagrado doando-se se diz”. Poiesis é “um trazer para fora, um manifestar,
um fazer aparecer […], um deixar trazer para fora […]. O deixar vai
nos enviar para a dimensão do agir como uma doação que compete a nós
receber por ação do sagrado (physis). […] Dichtung bem como a poiesis
se colocam no mesmo nível da physis e do logos, ou seja, do ser.” Manuel
António de Castro, “Notas de tradução”, in A origem da obra de arte, 2010,
pp. 239-242.
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O social e o poético na
paisagem
Dissenso no nascimento da paisagem
O diálogo praticado por Sócrates e Fedro
no final de uma manhã de verão, depois de caminharem com os pés mergulhados na água do Hiliso, fora dos muros da cidade, oferece-se a interpretações que interessam de perto ao argumento
que se pretende desenvolver aqui, qual seja, o da
possibilidade de encaminhamento de um conflito
que, de um modo mais ou menos velado, ronda a
paisagem: a oposição entre o social e o poético.
Tais interpretações são detonadas, particularmente, pela queixa de Sócrates a Fedro, nos momentos
que antecedem o diálogo propriamente dito: “os
ambientes rurais e as árvores nada me ensinarão,
enquanto exclusivamente as pessoas na cidade podem fazer isso” (Platão, 2008, p. 37). Seria, portanto, na polis, na companhia dos homens, ou seja, em
sociedade, que se poderia aprender algo. Fora dos
muros da cidade está o outro, a natureza. Ao assumir-se que a natureza é o outro que nada ensina,
criam-se as condições para a sua reificação. Assim,
uma vez destituída de alma, ela se tornará objeto
das ciências naturais, o que levará Robert Lenoble a detectar, no comentário de Sócrates, a própria
fundação da física, ou da natureza entendida como
físis (Lenoble, 2002, p. 58). As consequências serão
muitas e importantíssimas e uma das que nos dizem respeito mais de perto é o nascimento da ideia
de paisagem.
Não é o caso de retomar, aqui, o que já se
disse sobre a origem de uma sensibilidade à paisagem. Bastaria apontar que o divórcio histórico
entre o homem e a natureza, que estaria na própria
origem da paisagem como “órgão específico” ge							

rado com a finalidade de, pelo sentimento estético,
reaproximar o homem da natureza (Ritter, 1997, p.
63), teria ocorrido, considerando-se o diálogo entre Sócrates e Fedro, bem antes da era moderna.
Do divórcio consumado e da vontade, ou necessidade, de compensação ou conciliação teria resultado o papel mediador da paisagem – talvez possa
ser assim interpretada a palavra mediação (médiation) empregada por Augustin Berque ao dizer que
a paisagem é uma das diversas mediações (médiations) estabelecidas entre os constituintes subjetivos e objetivos do meio (milieu) (Berque, 1994,
p. 27) – quando não a sua função representativa,
vicária, como é, ainda que mal comparando, uma
palavra em relação ao seu referente. Daí a dizer
que a paisagem é uma convenção (como são os signos de uma língua) vão poucos passos e, uma vez
assumida como convenção, a paisagem adquirirá
uma autonomia que poderá apartá-la tão completamente de seu referente – a natureza – a ponto de
não restar qualquer sinal da relação original entre
os dois termos, mesmo que se continue a empregar
o termo paisagem.
Do divórcio que, ao abalar a concepção mítica, insere a natureza no campo da física também
decorreriam as partições entre ciência e poesia, ou
entre o socialmente útil, de um lado, e a mera expressão de sentimentos subjetivos, particulares, de
outro, partições estas responsáveis por certa estigmatização da paisagem, ou, mais especificamente,
da pintura de paisagem e, em consequência, do
paisagismo, como algo “sem razão nem arte, sem
simetria nem proporção [...], e finalmente sem
59

nenhuma substância nem nervo”, nas palavras do
grande Michelangelo, registradas por Francisco
de Holanda (Angoston, 2005, p. 1175) ao referir-se às pinturas feitas nas Flandres . Estigma duradouro, ainda observável nas últimas décadas do
século passado quando, quem falasse de paisagem

era, “na melhor das hipóteses, considerado um passadista e um estetizante” (D’Angelo, 2010, p. 47).
Quanto não continuaríamos a carregar essas marcas ao sermos instados a apor à paisagem os epítetos “social”, “útil” ou, ainda, “urbano”, para dar-lhe
legitimidade?
Por outro lado, Gianni Carchia, opondo-se
a teses de “descendência hegeliana, ou, sob vários
aspectos, historicista” (Carchia, 2009, p. 209) sobre
a natureza e a paisagem, entre as quais ele inclui
as de Georg Simmel e de Joachim Ritter, extrai,
da mesma passagem do Fedro, outras conclusões.
Segundo Carchia, a linha de pensamento que vê
na paisagem uma compensação para o desencantamento da natureza apoia-se na impossibilidade de
haver experiência do “belo natural” senão mediante uma explicação historicista: a natureza, objetivada pela ciência, é redimida sob a forma de paisagem, mas já sujeitada ao espírito. A experiência da
paisagem seria, portanto, uma projeção do sujeito,
em outras palavras, a possibilidade da experiência estaria nos estados de alma suscitados, o que
não deixaria de estar eivado de “sentimentalidade
vaga” (Idem:, p. 212). Tal visão projetiva da paisagem, enfatiza Carchia, “não admite aquela dimensão de ‘alteridade’ radical da natureza em relação
a nós, que é o pressuposto de toda grande arte da
paisagem” (Idem, p. 211).
É justamente a potência dessa alteridade
que Carchia lê no diálogo de Sócrates com Fedro.
Ao passear com Fedro fora dos limites da cidade,
Sócrates propõe-lhe, a certa altura, “deixar a estrada [...] e caminhar ao longo do Hiliso”, pedindo-lhe que atue como guia e descubra “um bom lugar
onde possamos sentar” (Platão, 2008, p. 34). Fedro
aponta um plátano ao longe, à cuja sombra relvada
poderiam sentar-se ou deitar-se, usufruindo a “leve
brisa”. A caminhada propiciou uma conversa sobre
mitos e criaturas de “natureza estranha”, como o
rapto de Orituia, a filha de um rei ateniense, por
Boréias, o vento do norte. Questionado se acredi-
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38 Laura Camille Agoston, no ensaio “Male/Female, Italy/Flanders,
Michelangelo/Vittoria Colonna”, publicado em Renaissance Quarterly, em
2005, propõe uma releitura da passagem situada no segundo livro do tratado Da pintura antigua, de Francisco de Holanda (1517-1585), onde o artista
português se refere à fala de Michelangelo a respeito das diferenças entre a
pintura flamenga e a pintura italiana. Sem deixar de atentar para a intenção
de Laura Camille Agoston, nesse ensaio, de superar as interpretações excessivamente simplistas e dicotômicas e relativizar as opiniões emitidas pelo
artista italiano, vale a pena reproduzir parte do diálogo de Michelangelo
com Vittoria Colonna, registrado por Holanda: “A pintura de Flandres, respondeu devagar o pintor, satisfará, senhora, geralmente, a qualquer devoto,
mais que nenhuma de Itália, que lhe nunca fará chorar uma só lágrima, e
a de Flandres muitas: isto não pelo vigor e bondade daquela pintura, mas
pela bondade daquele tal devoto. A mulheres parecerá bem, principalmente
às muito velhas, ou às muito moças, e assim mesmo a frades e a freiras, e a
alguns fidalgos desmúsicos da verdadeira harmonia. Pintam em Flandres
propriamente para enganar a vista exterior, ou coisas que vos alegrem ou de
que não possais dizer mal, assim como santos e profetas. O seu pintar é trapos, maçonerias, verduras de campos, sombras de árvores, e rios e pontes, a
que chamam paisagens, e muitas figuras para cá e muitas para acolá. E tudo
isso, ainda que pareça bem a alguns olhos, na verdade é feito sem razão nem
arte, sem simetria nem proporção, sem advertência do escolher nem despejo, e finalmente sem nenhuma substância nem nervo”, apud Laura Camille
Agoston, “Male/Female, Italy/Flandres, Michelangelo/Vittoria Colonna”.
In Renaissance Quarterly, vol. 58, n. 4. The University of Chicago Press,
2005, pp. 1175-1219.
Cabe, de todo modo, notar a completa inversão de valores em comparação
às categorias da criação pictórica adotadas pela cultura tradicional chinesa
cerca de cinco séculos antes de Michelangelo ter proferido esse julgamento:
o artista, literato e poeta Su Dongpo (1037-1101), um dos maiores nomes
da cultura da dinastia Song (960-1279), aprofundando a distinção entre temas superiores e inferiores na pintura, reservava a categoria superior exclusivamente à paisagem. Segundo Ryckmans, “Sob os Song conclui-se a
evolução que substituiu progressivamente os personagens pela paisagem
como objeto privilegiado da criação pictórica […]: a categoria superior refere-se exclusivamente à paisagem, enquanto a categoria inferior submete
os personagens e os animais ao mesmo plano que as arquiteturas e objetos
inanimados. Isso é expresso com muita clareza, por exemplo, no famoso
texto de Su Dongpo (Jingyinyuan huaji) [As anotações sobre pintura do
Pátio das Causas Puras], que estabelece a distinção entre a ‘forma constante’ e o ‘princípio constante’ (chang xing, chang li): personagens, animais,
arquiteturas e objetos inanimados referem-se à ordem inferior da ‘forma
constante’, cuja expressão está ao alcance de qualquer artesão consciencioso, capaz de reproduzir a evidência objetiva dos seus próprios sentidos. O
‘princípio constante’, ao contrário, engloba montanhas, pedras, bambus, árvores, águas, nuvens, isto é, todos os elementos da paisagem; para estes não
existem arquétipos formais objetivos, sua essência é imponderável e só o
letrado tem o privilégio de apreendê-la”. Pierre Ryckmans. As anotações sobre a pintura do Monge Abóbora-Amarga. Tradução e comentário da obra
de Shitao. Campinas: Editora da Unicamp, 2010, pp. 38-39.
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tava nesse mito, Sócrates responde que seria razoável se dissesse que não, “como fazem os sábios”, e
buscasse

nência de ser “transportado pelo delírio” (Idem, p.
47). De fato, invertendo a regra adotada na poesia
grega, ele emprega a métrica épica, reservada exclusivamente à louvação, para atacar o personagem
ao qual seu discurso se refere, qual seja, o amante
apaixonado. Uma ironia está em jogo.
“Cruzarei o riacho e irei embora antes que
me obrigues a mais alguma coisa” (Idem, p. 52), diz
Sócrates a Fedro, que o impede de partir alegando
a quentura do meio dia e convidando-o a discutir
os discursos proferidos. Sócrates então revela que

uma explicação sutil, afirmando que uma
rajada de Boreias arrojou [Orituia] sobre
as rochas vizinhas quando ela brincava [...],
e que tendo ela morrido nessas circunstâncias, as pessoas dizem que foi sequestrada
por Boreias. [...] Eu, porém, Fedro, embora
julgue que esse tipo de explicação seja do
agrado geral, também o julgo a invenção de
um homem sumamente hábil e laborioso,
mas que não posso, de modo algum, invejar
(Idem, p. 35).

quando estava prestes a cruzar o rio, o dáimon , acompanhado do sinal que geralmente se manifesta a mim, se manifestou
[...] e julguei ouvir uma voz proveniente
dele que me proibia de partir antes de me
purificar por alguma falta que houvesse cometido contra os deuses (Idem, p. 53).
39

Sócrates, não se furtando a pontuar que não
inveja esse tipo de “explicação”, prossegue dizendo
que não vê sentido em investigar tais coisas e, por
isso, admite “a habitual crença nelas” (Idem, p. 36).
Chegados ao pé da árvore divisada à distância, Sócrates fica tocado pelo “lugar de repouso
encantador” e exclama: “Atuaste como um excelente guia para este estrangeiro”, meu caro Fedro,
ao que este responde:

A falta cometida foi ter feito um discurso,
convincente por sinal, dando vantagem ao amante
não apaixonado em detrimento do amante apaixonado, sob a alegação de que este “está fora de seu
juízo”.
Esse discurso seria verdadeiro, corrige-se
Sócrates, se pudéssemos afirmar pura e simplesmente que a loucura é um mal; na realidade, entretanto, os maiores benefícios nos são transmitidos
através da loucura, quando são enviados como uma
dádiva dos deuses (Idem, p. 55).
Refazendo toda a argumentação anterior,
Sócrates recomeça por afirmar que a divinação
oracular de inspiração divina, ou arte mânica, ou,
ainda, mântica (mayia> mania, loucura), transmitida diretamente aos humanos pelos deuses, é
um tipo de loucura superior à divinação técnica,

E tu, extraordinário indivíduo, pareces
completamente deslocado, pois realmente
te comportas precisamente como um estrangeiro que está sendo orientado por um
guia, e não como um nativo [desta terra].
Não só não te ausentas em viagem ao exterior como a mim parece que sequer te
aventuras fora dos muros da cidade (Idem,
p. 36).
Sócrates é um estrangeiro quando fora da
cidade, um estrangeiro embevecido pelo lugar que
“parece saturado de uma presença divina” a ponto
de, ao responder ao discurso inicialmente lido por
Fedro sobre o amor e a beleza, declarar-se na imi							

39 Edson Bini, tradutor do Fedro na edição consultada, informa, em nota
de rodapé do diálogo Apologia de Sócrates, que “A palavra dáimon também
denota especificamente a divindade menor (gênio) tutelar de uma cidade ou
de cada indivíduo humano […], in Platão. Diálogos socráticos. São Paulo:
Edipro, 2008, pp. 149, 150.
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mite a Carchia ver no diálogo Fedro, e no campo
em que foi travado, não a expressão de uma atitude
de superioridade diante da natureza, mas “o lugar
teórico onde se apresentam as ideias capazes de
circunscrever a paisagem como espaço mítico-epifânico e, portanto, estético” (Carchia, 2009, p. 216).
Nessa experiência, possuídos por uma linguagem
reveladora, própria da poética da paisagem, afastamo-nos “de toda sociabilidade e de toda história,
na solidão e no silêncio do logos humano”(Idem, p.
218).
Em resumo, se a leitura do Fedro permite a
alguns localizar ali a cisão entre cidade e natureza,
entre a vida em sociedade e a vida solitária, entre
o pensar e o sentir, ela também permite que se veja
na fala de Sócrates a admissão de que a experiência
do belo – e é significativo o discurso sobre o belo,
que é o tema do Fedro, ocorrer em meio a rios e
árvores, no exterior da cidade – se situa fora do
campo da razão, pois não se a alcança pela sensatez, mas pela loucura (relembre-se que a poesia do
louco é superior à poesia do “homem de senso”).
No concernente à paisagem, ocorrerão ulteriores linhas divisórias dentro do próprio campo
que a considera um fenômeno estético: uma linha
reivindicando, como já vimos, que a beleza provém
da arte, sendo a sua projeção sobre a natureza a
chave para o julgamento estético desta última, o
que desautorizaria a expressão beleza natural;
outra linha, em direção oposta, assume a especificidade da experiência estética da natureza, o que
justifica também expressões como estética da paisagem e estética ambiental, e permite falar em beleza natural; essa linha é reforçada por outra que
entende ser a nossa apreciação estética da natureza
não proveniente de um movimento compensatório
do afastamento histórico do homem em relação à
natureza, e sim da alteridade que o homem sempre
reconheceu nela, sendo tal alteridade entremeada
com a familiaridade procedente da lembrança da
“verdadeira beleza” por parte de uma alma que an-

ou oionística (oiesis > opinião),
a qual indivíduos racionais executam mediante a observação das aves e outros signos [...] que proporcionam inteligência e
informação ao pensamento humano a partir
do intelecto [...]. Portanto, a loucura, que
procede de um deus, é superior ao senso,
que tem origem humana (Idem, pp. 56, 57).
Outro tipo de loucura é o que provém das
Musas e se apodera de uma alma, despertando-a
“para um frenesi dionisíaco de cantos e outras poesias [...]”, o que leva a poesia do louco a ser superior à do homem de senso (Idem, p. 57). Há, por
fim, aquele tipo de loucura inspirado pela divindade, considerada por Sócrates “a melhor e a mais
nobre, [e] aquele que é amante do belo, possuidor e participante dessa loucura, é chamado de um
amante” (Idem, p. 64). Este é o “quarto tipo de loucura, que leva a ser considerado como louco aquele
que ao ver a beleza sobre a Terra, ao se lembrar
da verdadeira beleza, sente que suas asas crescem
e anseia por distende-las para um voo ascendente”
(Idem), mesmo que não consiga fazê-lo.
Tudo isso foi dito durante um passeio para
além dos muros da cidade, em um lugar preciso,
ao longo de um determinado rio, gozando a “leve
brisa” à sombra de árvores, que “nada [...] ensinarão”. De fato, nada poderão ensinar quando se
pretende extrair dessa experiência algum conhecimento útil ou chegar à sua verdade pela verificação
objetiva, pois não se trata, na experiência da paisagem, de conhecer a realidade por procedimentos
objetivos, mas antes por revelação, desvelamento;
trata-se de reconhecê-la pela alethéia (a-lethe), ou
seja, pelo não esquecimento; trata-se de lembrar
da “verdadeira beleza”, em um movimento de ascensão (Idem, p. 64).
Há, como já foi observado, sempre uma ironia em jogo na fala de Sócrates, e é isso que per							
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seia um “voo ascendente”, conforme visto no Fedro
(Platão, 2008, p. 64) .
Tais divisões terão rebatimento em escolhas presentes no próprio ato de projetar, toda vez
que estiver em questão a experiência da paisagem.
Em outras palavras, têm a ver com uma poética da
paisagem. Justifica-se então tratar primeiramente,
ainda que de modo breve, de alguns pontos sobre
o tema, com destaque para as relações entre o poético e o social.

paisagem “como algo longínquo e estranho, frio e
distante” é que podemos, justamente, torná-la “um
símbolo libertador para o nosso destino” (Idem).
Rilke vai mais longe, dizendo que a paisagem precisa ser “quase hostil, de uma indiferença sublime
para que [...] possa dar à nossa existência um novo
significado”(Idem). Portanto, a experiência da paisagem, segundo Rilke, não deriva de um afastamento provocado pelo desenvolvimento histórico
da humanidade em relação à natureza, mas sim da
completa alteridade que ela representa, causando-nos espanto e induzindo-nos a uma “respeitosa
distância” ao se nos afigurar eterna e grandiosa. Só
passamos a conhecer melhor a natureza, continua
ele, quando já não a compreendemos mais, quando
percebemos que ela é “outra coisa, sem nenhuma
intenção de nos acolher”, quando dela somos expulsos (e não quando a expulsamos, como quer o
culturalismo historicista). Isto é que nos faz “voltar à natureza como artistas”, percebendo-a “como
uma grandiosa e presente realidade” (Idem, p. 58).
Em outra passagem, Rilke reitera o sentimento de estranhamento que provamos na paisagem: “Por mais misteriosa que seja a morte, diz
ele, ainda mais misteriosa é a vida quando não é
a nossa vida, quando não participa da nossa vida,
quando celebra suas festas como se não nos visse”
(Idem, p. 60).
Viemos da natureza, sim, mantemos há milênios relações com ela e há alguns séculos vem-se
aprofundando o processo que nos leva a sujeitá-la
pela técnica. Isto não altera, segundo Rilke, o caráter unilateral, portanto enigmático, da relação.
A natureza nada sabe e nada quer saber de nós.
Quando ela se insurge, não o faz contra nós, ela
simplesmente se insurge, e “as civilizações despencam dos ombros da terra que volta a ser grande
e vasta sozinha, com os seus mares, as árvores e
as estrelas”(Idem). Mantém-se, assim, o mistério
que ronda a experiência da paisagem, mistério
que “explica” a sedução e o espanto que estão na

Solidão e sociabilidade
É comum associar o social ao popular e utilitário, ao que obedece a convenções que regem a
vida coletiva e é coletivamente produzido, ou produzido para o coletivo, quando não a tudo o que é
relacionado a simplificações, repetições, estandardizações, à massificação, o exato oposto do poético,
que seria destituído de finalidade, aleatório, singular, expressão da unicidade e da solidão de um indivíduo, podendo ainda, em certas circunstâncias,
ser qualificado, pejorativamente, como frágil, fútil
e elitista. Visões maniqueístas têm alcance curto,
mais uma razão para recorrer a poetas que, a despeito de sê-lo, ou justamente por isso, não se detêm
nos limites dos sentimentos íntimos e exclusivos,
mas que, sem abdicar deles, desejam e vislumbram
atingir o social.
Um texto particularmente oportuno para
tratar das relações entre o social e o poético na
paisagem é o da introdução à monografia sobre o
grupo de pintores paisagistas de Worpswede, escrita por Rainer Maria Rilke em 1903. Para Rilke,
a paisagem, ou melhor, a boa pintura de paisagem,
não se resume à imagem de uma impressão, a uma
projeção do homem sobre o mundo. Ao contrário, a
paisagem é “natureza que nasce, mundo que acontece, tão estranho para o homem como o bosque
inviolado [...]” (Rilke, 2009, p. 57). Só olhando a
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base dessa experiência. Saliente-se, de passagem,
embora Rilke não o tenha dito, que o lado misterioso, enigmático da relação com a natureza pode
ocorrer mesmo em condições de alto grau de sua
sujeição pela técnica. Há sempre um resíduo onde
o mistério se abriga.
Certos homens, prossegue Rilke, veem a
natureza apenas na medida em que dela se servem,
sem atentarem para o enigma e a inquietude dessa
ligação. As crianças, por sua vez, “especialmente
as crianças solitárias, [...] unem-se a ela numa espécie de cumplicidade [...], em inocente sintonia”
(Idem, p. 61). E há jovens que, “na profunda melancolia” da sua juventude, sentem-se completamente
deslocados porque, diferentemente das crianças, já
não contam mais com o auxílio “das coisas e dos
eventos da natureza”, sem contarem ainda com o
dos homens (Idem). Por fim, diz Rilke, alguns dentre eles acabam por encontrar seu lugar na vida em
sociedade, contribuindo para o desenvolvimento
da vida humana, enquanto outros, inconformados,
empreendem, agora conscientemente, a busca da
natureza que perderam e da qual eram, sem que
o soubessem, tão próximos na infância. Estes seriam os artistas, “poetas ou pintores, compositores
ou arquitetos, homens profundamente solitários”,
graças aos quais “toda a humanidade se aproxima
da natureza” (Idem, p. 62).
A ponte – e quanto não se poderia pensar
e dizer sobre a ponte! – entre os homens e a natureza é obra de solitários voltada ao social, mas tal
valor social se realiza sem ter sido forçado a sê-lo,
e talvez seja por isso que cada homem possa ali se
reconhecer livremente.
O vínculo entre o social e o poético é também abordado por Octavio Paz (2012) em O Arco e
Lira, cuja primeira edição veio a público meio século depois do texto de Rilke referido acima, portanto já em plena “crise da modernidade”. No capítulo
que trata da linguagem do poema, o autor escreve
que, ao trabalhar a palavra, o poeta primeiramen							

te a arranca das suas funções e sentidos habituais
para, em seguida, reinseri-la na fala, devolvê-la à
língua de um povo. O poeta cria o poema, “o povo,
ao recitá-lo, recria” (Paz, 2012, p. 46). A linguagem
que sustenta o poeta, diz Paz, “tem duas marcas:
é viva e comum. Ou seja, é usada por um grupo
de homens para comunicar e perpetuar suas experiências, paixões, esperanças e crenças” (Idem, p.
47). Mas o que ocorre com o poema e com a poesia
quando a sociedade é cindida e o povo se divide em
classes, grupos e blocos? O que ocorre com o poeta quando já não há mais povo, mas apenas “massa organizada”? O poeta se torna um funcionário,
responde Paz, um propagandista que dissemina as
concepções dos dirigentes, dos “organizadores”
das massas. Sua única saída, para preservar “a poesia [que] vive nas camadas mais profundas do ser”
(Idem, p. 48) é o exílio:
se o poeta abandona seu desterro – única
possibilidade de rebeldia autêntica –, abandona também a poesia e a possibilidade de
que esse exílio se transforme em comunhão. Porque se estabelece um duplo equívoco entre o propagandista e seu público:
ele pensa que fala a linguagem do povo e o
povo pensa que ouve a linguagem da poesia. A solidão gesticulada da tribuna é total e irrevogável. Essa – e não a solidão de
quem luta a sós para encontrar a palavra
comum – é uma solidão sem saída e sem futuro (Idem, p. 49).
Bachelard igualmente coloca a solidão como
condição para a poesia, e faz referência direta à paisagem para dize-lo:
Antes de ser um espetáculo consciente, toda
paisagem é uma experiência onírica. Só olhamos
com uma paixão estética as paisagens que vimos
antes em sonho. E é com razão que Tieck reconheceu no sonho humano o preâmbulo da beleza natu64

ral. A unidade de uma paisagem se oferece como a
realização de um sonho muitas vezes sonhado [...]
(Bachelard, 2002, p. 5).
Sonha-se e devaneia-se na solidão, mas isso
não significa encapsulamento, incomunicabilidade.
Não é só o poeta que cria, pois a imagem poética,
ainda segundo Bachelard, pode determinar

2009, pp. 64-66). Assim, devaneia-se, seja em animus – no qual se projeta, se trabalha, se transforma –, seja em anima – no qual se repousa. Convém
voltar aqui à distinção, também já apontada, entre
anima e animus, que correspondem aos dois polos
– a alma e o espírito – a que Bachelard volta a se
referir em outra passagem de A poética do espaço:
Em nossa opinião, alma e espírito são indispensáveis para estudarmos os fenômenos da imagem poética em suas diversas
nuanças, para que possamos seguir sobretudo a evolução das imagens poéticas desde o devaneio até a sua execução. [...] Por
si só, o devaneio é uma instância psíquica
que muitas vezes se confunde com o sonho.
Mas quando se trata de um devaneio poético, de um devaneio que frui não somente de
si próprio, mas que prepara gozos poéticos
para outras almas, sabemos que não estamos mais no caminho fácil das sonolências.
O espírito pode relaxar-se; mas no devaneio
poético a alma está de vigília, sem tensão,
repousada e ativa. Para fazer um poema
completo, bem estruturado, será preciso
que o espírito o prefigure em projetos. Mas
para uma simples imagem poética não há
projeto, não lhe é necessário mais que um
movimento da alma. Numa imagem poética a alma afirma a sua presença (Bachelard,
2008a, p. 6).

um verdadeiro despertar da criação poética
na alma do leitor. [...] Essa imagem que a
leitura do poema nos oferece torna-se realmente nossa. Enraíza-se em nós mesmos.
Nós a recebemos, mas sentimos a impressão de que teríamos podido cria-la, de que
deveríamos tê-la criado (Bachelard, 2008a,
p. 7).
O excerto acima remete ao poema, mas se
prestaria igualmente à pintura, à música, à paisagem.
Admitimos que, para atingir o social, não
seja necessário à atividade poética gravitar em
torno de um “tema social”, ou ser exercida, literalmente, em sociedade, mesmo que a paisagem
seja entendida como “um território produzido e
habitado” ou como “o ambiente material e vivo das
sociedades humanas”, títulos que correspondem,
respectivamente, à segunda e terceira “portas” da
paisagem tratadas por Jean-Marc Besse no ensaio
“As cinco portas da paisagem”(Besse, 2009).
Defendemos que “A paisagem como projeto”, título da quinta “porta”, sempre requer um estado de devaneio. Haveria mesmo, como já observado anteriormente, um duplo devaneio quando se
trata de abordar a paisagem com fins de projeto:
o da leitura interpretativa do espaço para o qual se
projeta e o da formação das imagens poéticas que
integrarão o projeto. De certo modo, como tamb´me já visto, eles se confundem, pois fazer o inventário já é inventar, descrever já é desenhar (Besse,
							

Embora a tese sustentada por Bachelard
afirme e sublinhe que “o devaneio está sob o signo da anima” (itálico no original) (2009b, p. 59),
ela admite uma dialética entre os dois termos nos
devaneios trabalhados: “Os devaneios [...] querem
ser pensamentos. [...] Os pensamentos de animus querem verificações dos devaneios de anima”
(Idem, p. 73). É a alma que devaneia, e é com os
devaneios da anima, diz Bachelard, que as ideias
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de animus ganham “a estrutura de um canto, a força de um canto” (Idem, p. 64). Em outros termos,
no devaneio, o esforço do pensamento se dá no
sentido de comprovar o que disse a anima. Formam-se, assim, “convicções complexas” a respeito de procedimentos alquímicos, “convicções que
reúnem sínteses de pensamentos e conglomerados
de imagens” (Idem), e é graças a essas convicções
complexas, “revigoradas com as forças do animus
e da anima [que] o alquimista acredita apreender
a alma do mundo, participar da alma do mundo”
(Idem, pp. 73, 74). Toda objetividade do espírito
científico vai no sentido inverso, ou seja, é estranha a essa verificação a qual, por outro lado, ganha
sentido no fazer poético.
Buscamos, assim, metaforicamente, aproximar os procedimentos de projeto em paisagismo
daqueles de um laboratório de alquimia, onde se
fazem “experiências com devaneios”. Assumimos
então as afirmações de Bachelard:

re e se revele em cada projeto, como condição da
nossa existência social implica, paradoxalmente,
a solidão: será preciso suspender temporariamente o social para atingir o social, pois o devaneio
é solitário, é quietude da anima, que não pode ser
perturbada pelas “reivindicações conscientes”(Idem, p. 56). Os paradoxos não são estranhos ao
pensamento sobre a paisagem: ela é uma parte que
pretende – e logra – valer pelo todo do qual se
apartou (Simmel, 1988); é presença do infinito no
finito (Assunto, 2005); está a meio caminho entre
o sujeito e o objeto (Berque, 1994). Por que estranhar que ela demande a solidão do devaneio para
sua plena realização social?
Há então que se preservar condições para
o devaneio no processo de projeto de paisagismo,
ao mesmo tempo em que se atende a quesitos “objetivos” do programa e à realidade “objetiva” do
contexto físico e social. O devaneio não ocorre antes ou depois dos dados “objetivos” serem escrutinados, ele é constitutivo do próprio processo de
projeto, a começar do levantamento das “necessidades” que definirão o programa.
Essas considerações supõem o poeta – aquele que poiematiza – no repouso da anima, em seu
devaneio solitário e, não obstante, solidário com o
mundo ao qual se abre e que o atravessa. Como as
coisas se passam, no entanto, quando a obra é coletiva? Não nos propomos a ensaiar uma resposta que
contemple as diferentes modalidades de expressão
artística que caracterizam a arte contemporânea,
aliás, cabe reafirmar que nos empenhamos em separar minimamente as trajetórias da arte das trajetórias da paisagem, ou do paisagismo, ainda que

[...] a língua da alquimia é uma língua do
devaneio, a língua materna do devaneio
cósmico. Essa língua é preciso aprendê-la
conforme foi sonhada, na solidão. [...] Temos a impressão de estar ‘sozinho no mundo’. E, quando sonhamos o mundo, falamos
a linguagem dos começos do mundo. Para
reencontrar tais sonhos, para compreender tal linguagem, é preciso dessocializar
os termos da linguagem cotidiana (Idem, p.
67).

40

São palavras que se adequam bem àquilo
que entendemos ser a aspiração maior do projeto de paisagismo: remeter, a cada vez, aos começos do mundo, à fulguração da Terra que se abre
em um átimo ao mundo humano para fechar-se,
novamente, em seguida; cosmicizar o mais ínfimo,
o mais íntimo dos lugares. O estado de devaneio
requerido para que a Terra (physis, natureza) aflo							

40 Nas notas de tradução de Martin Heidegger, A origem da obra de
arte, 2010, Manuel António de Castro aponta para a seguinte observação de Henry Corbin, tradutor de um ensaio de Hölderlin do alemão para
o francês: “Não há verbo francês que possa traduzir exatamente o infinitivo alemão Dichten, que não significa somente ‘compor peças em versos’,
mas designa uma atividade que cria e forma, e que se manifesta aqui como
revelação ontológica. É para designar esta poiesis que origina e engendra
um poiema que nós propusemos o termo poiematizar” (Corbin, 1962, p. 41),
(apud Castro, 2010, p. 243).
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reconheçamos a sua interpenetração e aspiremos a
mais encontros. A intenção da pergunta e o alcance da resposta são bem mais modestos, pois atêm-se ao trabalho em equipe que tem marcado não
só o ensino do projeto de paisagismo como também a atuação profissional do paisagista. Arriscamos a hipótese de que o estado de devaneio, de que
o sonhar acordado ou, ao menos, a predisposição
para tanto pode instalar-se na equipe de trabalho,
não apenas como somatória de estados individuais,
mas como conjunções de animus e anima que imprimem tal estado à própria equipe, repercutindo
nas relações que se estabelecem com o lugar para o
qual se destina o projeto. E entenda-se por equipe
não só os profissionais que a compõem, mas todos
os envolvidos na atividade de projeto, como costuma acontecer nos chamados “processos participativos”, guardada a condição de ficarem suspensas,
momentaneamente, as “reivindicações” do espírito
para “escutar os nossos devaneios”, para “ligar ao
humano aquilo que se separa do humano – unir a
poética do devaneio ao prosaísmo da vida” (Bachelard, 2009b, pp. 54, 55).
Os exemplos de paisagem como símbolo
de uma coletividade talvez não sejam abundantes,
mas existem. Se não existissem, o que explicaria
o interesse de um sociólogo, como Michel Conan
(1994), por temas como jardim e cultura, jardim e
imaginação, ritos culturais em jardins e paisagens?
Não só um símbolo coletivo pode se manifestar na
paisagem, como o faz conclamando conjuntamente
o que é “interior” e “exterior” a cada um dos membros da coletividade:

nan, 1994, p. 38).
Em outra passagem, Conan toca diretamente no papel do paisagista que é chamado a trabalhar, coletivamente, para uma coletividade:
Esta coletividade tem necessidade de produzir as condições de duração de sua coexistência. Ela tem também necessidade de
emblemas. Pode ser que ela chegue a isto
sem paisagistas. Parece-nos, porém, possível que os paisagistas a ajudem a tanto,
precisamente inventando paisagens que
condensem emblemas de diferentes grupos
[…]. Esta paisagem seria então, ao mesmo
tempo, pragmática e simbólica. Para produzi-la, o paisagista deveria saber propor,
mais para sentir as reações do que para fazer valer um ponto de vista de “técnico da
paisagem”. A maneira de cumprir esta tarefa está para ser inventada (CONAN, 1994,
p. 47)
Condensar paisagens em emblemas, produzi-las não como um “técnico da paisagem”, mas
de uma maneira a ser inventada, diz Conan. Que
práticas, senão as poéticas, poderiam alcançar tal
condensação? Que outra maneira, senão a poética,
para “inventar uma maneira”?

Poéticas da paisagem
A crise que se abate sobre a linguagem da
poesia, como detectado por Octavio Paz (2012),
atinge também a paisagem. O desenvolvimento do
pensamento científico moderno em relação à natureza, nos moldes em que ele se deu no ocidente,
privilegiou o racionalismo, acabando por “expulsar
para zonas inferiores o gosto da beleza” (Lenoble,
2002, p. 36). Não está implícita nessa constatação

Antes de mais nada, os membros do grupo
compreendem que o valor que eles conferem à paisagem é materializado, ao mesmo
tempo, no mundo externo a eles e neles
mesmos. Aquele que experimenta o valor
de uma paisagem prova que ela é também
depositária de uma parte desse valor (Co							
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uma condenação da ciência, que pode ser “bela e
misteriosa”, conforme a frase de Einstein, citada
pelo próprio Lenoble: “A coisa mais bela que podemos experimentar é o lado misterioso da vida. É
o sentimento profundo que se encontra na origem
da arte e da ciência verdadeira” (Idem, p. 37). E há
ainda a considerar que, a despeito do prestígio, senão da hegemonia quase total, da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo, o sentimento,
ou o desejo, de uma harmonia nossa em relação ao
que nos cerca persiste, ao menos enquanto formos
capazes de algum julgamento ou sensibilidade que
nos permitam reconhecer e dizer o que nos agrada
ou desgosta, atrai ou repele.
A isso dá-se o nome de sentimento de harmonia, e ele pode ser experimentado em relação à
natureza, embora se afirme, em um extremo, que
a natureza terrestre, propriamente dita, não exista mais contemporaneamente, uma vez que todo
o planeta está, de um modo real ou virtual, conquistado. Mesmo que se questione e denuncie, com
argumentos muito razoáveis, a artificialidade da
distinção entre a paisagem como dado natural e a
paisagem como produto social (Besse, 2009, pp. 43,
44), ou, de um modo mais geral, a distinção entre
natureza e cultura, e por mais que estejam obliteradas e transformadas pela técnica, reconhecemos,
ao nosso redor, “coisas que não foram feitas por
nós e que têm uma vida e estrutura diferentes da
nossa: árvores, flores, relvados, rios, colinas, nuvens. Há séculos elas nos inspiram curiosidade e
respeito”(Clark, 1949, p. 1).
A constatação de Kenneth Clark acima citada e datada de meados do século passado não tem,
por isso, sua verdade circunscrita à época em que
foi escrita. Conforme já assinalado, observa-se contemporaneamente uma retomada do interesse pela
experiência estética na natureza e com a natureza (D’Angelo, 2010, p. 84). Diante desse interesse
reavivado, D’Angelo constata ainda uma diferença
entre a atitude mais corrente nas três últimas dé							

cadas do novecentos e aquela dos primeiros anos
do século XXI. No primeiro período, eram valores
de ordem ecológica, científica ou ética que orientavam os posicionamentos em relação à experiência
estética da natureza, como se tal experiência não
tivesse um valor autônomo e só ganhasse sentido
na medida em que pudesse contribuir para a proteção ou recuperação daqueles valores ecológicos,
científicos ou éticos. Nos primeiros anos do século atual, por outro lado, nota-se que a experiência
estética da natureza é, com frequência crescente,
tematizada diretamente. Interessa sobretudo assinalar que:
no plano do sentir “comum” [presente] nos
cotejamentos com a natureza, o dado talvez
mais relevante a ser registrado nos últimos
anos é a centralidade novamente adquirida
pela noção de paisagem, que volta ao coração do debate público e que vê importantes
medidas legislativas reabilitar-lhe integralmente o emprego (Idem, p. 86).
Um ponto importante a considerar é que
já não se trata de um revivalismo, de um retorno
ao gosto imperante no paisagismo setecentista o
qual elaborou uma linguagem convincente que fazia, e talvez ainda faça, o homem sentir-se em meio
à natureza, mesmo estando em um espaço artificialmente agenciado. É certo que, passados quase três séculos, a degradação do ambiente da vida
terrestre se agudizou, tendo sido destruída grande
parte das paisagens investidas de valores estéticos
associados à natureza. Os grandes jardins rurais à
inglesa podiam, à sua época, acalmar a má consciência diante da investida destruidora da revolução
agrícola e da industrialização nascente. Atualmente, já não sobra muito espaço para ilusões.
A possibilidade real de destruição da vida,
no entanto, traz, ao menos no nível do discurso,
as preocupações ecológicas ao primeiro plano. Mas
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o retorno do interesse pela dimensão estética da
natureza, ou seja, pela paisagem, ainda que também limitada ao discurso (embora possa resultar,
como informa D’Angelo, em medidas legislativas),
comprova que a dimensão ecológica, em sua mera
racionalidade, não basta.
Em uma leitura bachelardiana do livro
L’Homme qui plantait des arbres (O Homem que
plantava árvores), escrito por Jean Giono, em 1954,
Jean-Philippe Pierron conclama:

Esse meio é paisagem, não um meio indefinido, mas antes delimitado por um horizonte; esse
meio é paisagem porque o sentido da ação sobre ele
não se limita a quantidades de carbono sequestrado, ou a qualquer outro índice, mas visa a estreitar
os laços que nos unem ao nosso meio. Se é preciso
uma poética, é preciso criar imagens. E para que
as imagens não sejam meras projeções subjetivas,
sentimentais, é preciso recuperar o estranhamento
que advém da alteridade da natureza em relação
a nós, mas também, pela anamnese e pela imaginação, reavivar as reminiscências do nosso Eu remoto que nos fazem reconhecer a natureza como
familiar.
As respostas contemporâneas ao desafio
de criar imagens poéticas dos nossos desejos, dúvidas e inquietações concernentes à nossa relação
com a natureza, defrontam-se com a angústia da
finitude do espaço e do tempo e com as limitações,
que assomam com força cada vez maior, impostas
à realização de intervenções ricas de sentido paisagístico no meio urbano ou sob a influência direta
do urbano. Assim, vale recuperar duas propostas,
de certo modo extremadas, do paisagista francês
Bernard Lassus. Uma delas é “O poço” , obra concebida em 1972 para o jardim da Universidade de
Montpellier e nunca concretizada. A outra é, não
propriamente um projeto, mas um conceito – “A
intervenção mínima” – ilustrado na experiência
denominada “Um ar róseo” , na qual se reconhece,
de imediato, a aplicabilidade a diversas situações
tidas como refratárias a qualquer ingerência física.
O fato de não terem saído do papel não lhes tira o
vigor, ao contrário, preserva-lhes a contundência.
A questão que motiva “O poço” é a perda

já é tempo da política e da ética do ambiente encontrarem sua poética, porque é justamente a poética que nos torna atentos
a uma compreensão extensiva e intensiva
daquilo que E. Husserl denominou “mundo
vivido” ou “mundo da vida” – uma presença
do ser no mundo que solidariza o homem
com o seu meio (Pierron, 2012, pp. 11, 12).
O homem que plantava árvores, personagem fictício da novela de Giono, não as plantava
em qualquer parte do globo, por assim dizer, mas
em uma região bem delimitada, cujos contornos a
sudeste e a sul, ao norte e ao oeste, são descritos
com exatidão pelo novelista. A intenção do autor
ao situar precisamente o lugar de ação do plantador de árvores, interpreta Pierron, “não é a do
geômetra mas antes a de uma geopoética, de uma
poética do espaço” e, em se tratando de uma poética, é necessário

41

42

sair tanto de um modelo objetivista que
reduz o meio a dados numéricos, como de
um modelo subjetivista que não faria do espaço senão um lugar de projeções afetivas,
para encontrar uma terceira via, a das imagens que tecem nossa relação com o meio
por uma metamorfose do exercício da razão
(Idem, p. 13).
							

41 As poucas informações disponíveis sobre o projeto “O poço” foram
colhidas em Bernard Lassus, The landscape approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998, p. 25, e em Jean-Pierre Le Dantec,
Jardins et paysages. Textes critiques de l’Antiquité à nos jours, Paris:
Larousse, 1996, pp. 465, 466.
42 Sobre “A intervenção minima”, ver Bernard Lassus, Couleur, lumière… paysage, Paris, Monum Éditions du Patrimoine, 2004, pp. 141142.
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progressiva dos “fundos incomensuráveis” no mundo atual. Os recursos para simbolizar convincentemente o desmesurável, o desconhecido, a ausência
de referência, que também fazem parte da experiência da paisagem, vão rareando: “as paisagens que
se articulam a partir de fundos incomensuráveis só
existem momentaneamente, pois o avião transformou o mar em lago e só a tempestade lhe restitui o
lado não mensurável” (Lassus, 1996, p. 465). Lassus posiciona-se em um contexto hipotético, mas
que muitas vezes já é realidade no espaço da sociedade contemporânea, em que as superfícies se
retraem, tudo se torna passível de medida e não há
mais investida horizontal possível contra a floresta; supomo-la dominada. Resta então expressar o
incomensurável vertical. Para tanto, propõe que se
escave um poço estreito e fundo (a proporção entre
o diâmetro da boca e a profundidade do poço é de,
aproximadamente, 1:15). A parte da obra visível
no exterior reduz-se a um plano inclinado e a uma
caixa com pedregulhos que, uma vez acionado um
botão, são liberados da caixa e caem no poço pelo
escorregador. Nas paredes do poço instalam-se pequenos reservatórios de água, alto-falantes e hastes conectadas a uma chave elétrica. No fundo do
poço há um outro plano inclinado, revestido com
material macio para abafar o ruído de qualquer impacto, conectado a uma câmara onde se acumulam
os pedregulhos lançados, os quais voltam à caixa da superfície por uma escada rolante. Quando
um pedregulho é atirado dentro do poço, ele pode
bater nas hastes da parede e, nesse caso, a água
dos reservatórios jorra para fora e os alto-falantes
emitem sons. Porém, se o pedregulho não tocar em
nada, ele cairá sobre o plano inclinado instalado no
fundo do poço e o abafador de som omitirá toda informação quanto a ele ter ou não atingido o fundo:

nas outras pedras do fundo, para então poder estimar a profundidade que a escuridão
não permitia verificar visualmente? Imaginemos simplesmente que não se ouça a pedra, isto é, que ela continue a cair... a pedra
pode então atingir o monstro do Loch Ness,
ou atravessar a terra e reencontrar milhares de pedras que chovem na eternidade, ou
fazer emergir, nua, a verdade do poço (Lassus, 1998, p. 25).
Entendemos que esse projeto de intervenção ilustra a busca constante para exprimir, com
novos meios, experiências básicas como as da extensão, da profundidade, do imensurável, todas tão
constitutivas da experiência da paisagem, na eventualidade dela ter deixado de existir.
A proposta de “intervenção mínima”, por
sua vez, está associada a um convite endereçado a
Lassus, em 1981, para aconselhar formas de conservação das ruínas de Gibellina, pequena cidade
na Sicília, que fora totalmente destruída por um
terremoto. Com o experimento intitulado “Um ar
róseo”, ou “A tulipa”, Lassus pretende demonstrar
que, para haver intervenção paisagística, nem sempre é necessário haver transformação física, real,
uma vez que se entenda a paisagem como “um conhecimento aprofundado no sensível daquilo que
o concreto, uma certa apreensão daquilo que está
ou estava ali, pode oferecer” (Lassus, 2004, p. 142).
Após fazer uma descrição científica da tulipa e dizer que sua flor é vermelha, Lassus indaga:
E o que mais?
Para tentar ampliar o que já se sabe sobre
ela, com uma tesoura destaco de uma folha de cartão branco uma tira estreita, com
largura menor que a do diâmetro interno
da flor, o que permite inseri-la até o fundo
do sino, deixando uma parte do cartão para
fora. Essa tira de papel é mantida delicada-

Quem não lançou algum dia uma pedra
num poço e depois não aguardou, imóvel, o
momento em que a pedra bate na água ou
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mente de modo que ela não roce as paredes
das pétalas nem toque o fundo da flor. Esse
gesto permite constatar que a superfície
branca mais profundamente mergulhada
no volume floral tornou-se rosa, de um rosa
que clareia à medida em que se aproxima do
alto da flor. “Um ar róseo”. A reflexão da
luz no interior da tulipa revela, de repente, que o matiz rosa não é senão um signo,
uma marca. Na realidade, é a totalidade do
volume no qual estava mergulhada aquela
tira de papel que é rosa. A razão é simples:
a luz, refletindo-se nas divisões do perianto,
em um jogo de múltiplas reflexões, e tingindo-se cada vez com um pouco mais de
vermelho, formou um volume de luz colorida. Então retira-se o cartão da tulipa o mais
delicadamente possível. A flor parece ser a
mesma, mas já não é mais e nunca mais o
será. [...] Assim, a intervenção mínima é
trazer outras dimensões sensíveis ao que já
está ali (Idem).

tários, nem precisam ser relegados aos confins da
civilização, pois o Hiliso pode estar na cidade ou
nos lugares mais banais ou menos sedutores, justamente onde é menos esperado. É esse o assunto
que será tratado com mais detalhe a seguir.

Ao poeta da paisagem cabe, então, além de
velar, revelar a natureza, que sempre se fecha; cabe
velar por ela e revela-la mesmo nas situações em
que ela é dada como morta e em que, aparentemente, nada se pode fazer, ou quando se presume
haver coisas mais importantes, mais “úteis” do que,
“meramente”, poietizar. Contudo, aos que, supondo denegrir os poetas, acusam-nos de ociosos e
cobram-lhes alguma utilidade, vale lembrar este
fragmento de Heráclito: “os que dormem [são]
obreiros e colaboradores das coisas que no mundo
vêm a ser” (Heráclito, 1989, p. 58).
Os casos que demandam a consideração poética da paisagem e que, assim, implicam a intimidade, a solidão e a suspensão da mera funcionalidade de modo a favorecer a abertura a uma epifania,
não se limitam, por essas condições, a espaços reclusos ou exclusivos, não são socialmente defici							
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O banal e o imaginário
pestre já não se fazia mais neles presente, seja porque as pequenas dimensões das propriedades não
o permitiam, seja porque já se tratasse de jardins
ou parques urbanos, os traços fisionômicos distintivos do jardim paisagístico se achavam consolidados. Já era também possível tê-los entre muros, em
setores delimitados no interior de propriedades
que não exibiam, necessariamente, as qualidades
requeridas para serem consideradas paisagens. O
jardim paisagístico amaneirava-se, obedecendo a
esquemas formais codificados e, presume-se, esvaziados do vigor e da sinceridade que marcam os
inícios. Diante dos riscos de uma miniaturização
mal adaptada forçar arremedos de paisagem onde
ela mesma não cabe, como de fato ocorreu , o jardim de Júlia, descrito na décima primeira carta da
Nova Heloísa (Rousseau, 2006, pp. 409-424), surpreende. Talvez, justamente, por ser imaginário
ele se constitua na referência excepcional de um
jardim (um pomar transformado em Eliseu) que,
embora cingido por cercas e muros e provido de
porta de acesso trancada a chave, evoca a natureza livre, metaforizada em paisagem, acolhendo-a
em sua imensidão e em sua intimidade, sem prejuízo dos valores mais profundos a ela associados. O
fato de ser um espaço apartado e intencionalmente criado, não impede que ele seja desfrutado em
sua naturalidade e que só com esforço, e auxiliado
pelas explicações de Júlia, Saint-Preux se aperceba da sua artificialidade. Não é mais preciso que a
paisagem real, exterior, seja emprestada ao jardim
para promover a continuidade entre ambos; basta

As relações entre paisagens, jardins e imaginário são antigas, ou até imemoriais se considerarmos os mitos a eles associados. Para tratá-las
no momento atual propomo-nos, primeiramente e
de modo abreviado, a rememorar os vínculos entre
natureza, paisagem, jardim e imaginário para, em
seguida, explorar as possibilidades de estabelecer
correspondências entre esses termos mesmo nas
condições tão desfavoráveis do meio urbano contemporâneo.
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Natureza, paisagem e jardim
É comum classificar os jardins rurais ingleses do século XVIII como “jardins paisagísticos”.
Do mesmo modo se diz, a respeito dos parques urbanos criados pela equipe de Alphand na Paris do
Terceiro Império (1852-1870), cujas características foram disseminadas pelas principais cidades do
mundo, seja as europeias, seja as das Américas, que
foram desenhados no estilo “paisagístico moderno”
(Panzini, 1993, p. 248). De fato, os grandes jardins
da aristocracia agrária da Inglaterra emulavam as
feições do campo, que passaram a ser valorizadas
e apreciadas esteticamente nas ondulações suaves
das colinas, no frescor da verdura que as revestia,
nos bosques que as pontuavam, e não menos nos
rebanhos e pastores que conferiam às cenas campestres um remoto tom idílico. Em uma palavra,
o campo passou a ser visto como paisagem e essa
paisagem era considerada tão bela que merecia
participar dos jardins. Assim, os jardins não só se
abriram para as paisagens como as trouxeram até
eles, transmutando-se nelas. Quando as variantes
do sublime, do grotesco e do pitoresco passaram a
coabitar ou a se alternar nos jardins setecentistas
ou do oitocentos, e quando a própria paisagem cam							

43 Franco Panzini, Per i piaceri del popolo, 1993, transcreve um comentário crítico de James Stuart, publicado em 1771, a respeito da ideia do rus
in urbis, em voga na Londres setecentista. Referindo-se a um dos squares
londrinos, assim se pronuncia Stuart: “[...] a aparente intenção, aqui, era
a de trazer à memória a ideia pastoral. E tenta-se isso trancando algumas
ovelhas assustadas em um cercado de madeira que, não fossem a pelagem
fuliginosa e as carcaças magras dos pobres animais, daria mais a ideia de um
açougue [...]. Depois de ver aqueles seres miseráveis fugirem à passagem
de cada carruagem e correrem em torno do estreito cercado, é preciso, em
verdade, uma imaginação fértil para converter essa cena naquela de rebanhos a correr pelos campos, com todas as ideias conexas de inocência e vida
pastoral” (Stuart, 1771, pp. 10, 11), (apud Panzini, 1993, p. 146).
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que os traços do espaço eleito e os cuidados a ele
dispensados sejam tais que proporcionem o pretendido enlevo diante das manifestações da natureza.
Menos comum é admitir que os chamados
“jardins formais”, entenda-se por esta expressão os
jardins italianos do século XVI e os franceses do
século XVII, tenham algo a ver com natureza e
com paisagem. No entanto, Rosario Assunto afirma que “é bem conhecida a ligação estreitíssima
que subsiste entre as paisagens pictóricas poussinianas e a jardinagem formal francesa [...]” (Assunto, 1999, p. 39). Talvez essa ligação não seja tão
clara a ponto de ser considerada “bem conhecida”
e exija alguma explicação. Comecemos por recuperar os papeis desempenhados por Nicolas Poussin
e Claude Lorrain na pintura de paisagem.
Kenneth Clark situa ambos no mesmo capítulo em que trata da “paisagem ideal”, em seu fundamental estudo sobre a paisagem na arte, mas destaca suas diferenças. Sobre “o severo e cartesiano”
Poussin (Clark, 1961, p. 90), afirma que “ [...] tudo
o que sabemos prova que o conteúdo intelectual
das suas pinturas não pode ser exagerado” (Idem,
p. 91). É de admirar que Poussin, tendo valorizado
tanto “o caráter inerentemente moral da pintura”
(Idem), tivesse se interessado por paisagens, ainda que isso só viesse a ocorrer à altura dos seus
cinquenta e quatro anos de idade. Talvez, cogita
Clark, ele ambicionasse “conseguir uma conquista
nova para o intelecto dando forma lógica até mesmo à desordem do cenário natural” (Idem). De fato,
a base da pintura da paisagem era, para Poussin, o
“equilíbrio harmonioso dos elementos horizontais
e verticais” (Idem), chegando a adotar, em seus desenhos, esquemas compositivos provenientes da
arquitetura e a distribuir as horizontais e as verticais de acordo com a seção áurea (Idem). Apesar
do arrefecimento do rigor geométrico na fase final
da sua carreira, as pinturas de Poussin ainda são,
segundo Clark, paisagem ideal, paisagem de quem
							

“aplica a natureza aos seus próprios fins [pintando] as imagens de acordo com os modelos do seu
próprio pensamento”, conforme comentário do crítico William Hazlitt (apud Clark, 1961, p. 94). Mas
o mesmo crítico reconhece que Poussin “sabia dar
ao cenário das suas fábulas heroicas aquele aspecto
incomparável da natureza original (itálico nosso),
plena, sólida, grande, luxuriante, repleta de vida e
de poder” (Idem).
Se em toda paisagem, como quer Rosario
Assunto (1999), há uma relação entre a realidade e
a ideia, as idealizações presentes nas paisagens de
Poussin e de Lorrain não coincidem; referem-se a
concepções de mundo e a poéticas distintas.
As de Poussin, comenta Cesare Gnudi
(1962), gravitam em torno de uma “natureza racionalmente recriada na sua verdade e na sua ordem suprema” (Gnudi, 1962, p.p. 26, 27), (apud Assunto, 1999, p. 39). Nessa visão, todos os objetos
se relacionam e todas as relações se apresentam
de forma nítida, conferindo “igual evidência visual
aos planos de fundo e aos primeiros planos” (Assunto, 1999, p. 39), e a inserção de todo sujeito, de
todo ser se dá como “multiplicidade infinita encerrada na unidade das leis racionais que a mente e o
olho do homem descobrem no universo” (Idem).
O jardim formal francês do século XVII
se propunha a ser a realização, in situ, do ideal de
perfeição da natureza enunciado nas pinturas de
paisagem de Poussin, “perfeição que vinha referida, como predicado de juízo, às paisagens naturais,
não modeladas com intencional finalidade estética” (Idem, pp. 39, 40). É interessante notar como o
mesmo ideal vem se expressar de modos aparentemente díspares a depender do suporte ser uma tela
ou um terreno. Em que pese a severidade compositiva das paisagens de Poussin – com sua frontalidade característica resultante dos eixos verticais
e horizontais a referenciar a posição espacial de
todos os objetos, inclusive os naturais, e com um
esquema rigoroso de aprofundamento no espaço
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que se servia, normalmente, de “uma vereda diagonal que voltava para trás depois de dois terços
do percurso” (Clark, 1961, p. 92), a conduzir a sucessão de todos os planos, do mais próximo ao observador ao mais distante –, em que pese tudo isso,
a água, a vegetação, os vales e as colinas preservam o “aspecto incomparável da natureza original”
(Hazlitt, apud Clark, 1961, p. 94), como foi dito há
pouco. Já no jardim formal francês, que se assume
como encarnação das ideias veiculadas naquelas
paisagens pintadas, os mesmos elementos são geometrizados e os acidentes do relevo anulados para
que a “ideia”, na sua pureza, prevaleça.
Talvez se justifique, quanto a isto, recorrer
mais uma vez ao Timeu, de Platão. Nesse diálogo,
o protagonismo é concedido àquele que é “nosso
melhor astrônomo e atraiu para si a tarefa de conhecer a natureza do universo” (Platão, 2010, p.
176). Escolha mais do que acertada quando o assunto é a criação do Cosmos, expressão da divina
harmonia, da perfeição da ideia. Ora, diz Timeu, o
astrônomo, “se o universo ordenado é belo e seu
artífice bom, fica evidente que ele fixou seu olhar
no eterno” (Idem, p. 178), ou seja, adotou como
modelo para a construção do universo “aquele que
permanece idêntico a si mesmo e imutável” (Idem)
(e não aquele que vem a ser, isto é, aquele que é
criado a partir de um princípio), ordenando assim
o universo “de acordo com o que é apreensível pelo
discurso racional e a inteligência” (Idem), e não
pela opinião, pode-se acrescentar, que é o modo
pelo qual são apreendidas as “coisas sensíveis”
(Idem). Almejando a perfeição,

universo ordenado recebeu harmonia mediante proporção e foi trazido à existência
(Idem, p. 182).
E tudo mais que foi criado foi proporcionalmente dividido e associado e dotado de movimentos em acordo com a vontade do criador. No entanto, os movimentos podem gerar colisões e provocar
dissonâncias, imperfeições. Seria permitido supor
que, nas paisagens de Poussin, a excelência da geometria compositiva enquadraria as imperfeições
da natureza harmonizando-as na ordem superior à
qual aspiram?
Quão diversa pode ser a reação aos acidentes, às imperfeições, quando vistos como “revelação da eternidade inapreensível da ordem cósmica” (Besse, 2006, p. 43), quando se acredita que
“uma totalidade rompida poderia ainda ser percebida em sua integridade a partir dos vestígios da
separação” (Idem). É assim que as entende Goethe
em sua viagem à Itália, segundo a interpretação de
Jean-Marc Besse. É justo, então, que o olhar deitado por Goethe sobre as paisagens italianas, ao
sul de Roma, tenha tido por guia Claude Lorrain,
que as pintara há mais de um século, retratando
“a natureza tal qual ela é” (Valenciennes, 1820, p.
304), (apud Besse, 2006, p. 49). E é pela harmonia
das cores que as paisagens de Lorrain revelam a
“verdadeira natureza”, servindo-se justamente dos
acidentes, no caso o “jogo da luz com os vapores do
céu” (Besse, 2006, p. 53), para dar unidade a todo o
quadro, encadear todos os planos até as distâncias
inatingíveis. É por aí que se pode experimentar as
qualidades sensíveis da paisagem, do “mundo em
sua verdade sensível e vivente”, pois “na cor encontra-se o que a geometria não alcança, a carne
do mundo, que é o lugar mesmo da manifestação
da sua essência”(Idem, p. 54), ou em termos ainda
mais explícitos:

o deus aplicou água e ar entre o fogo e a
terra, os tornando tão proporcionais entre
si quanto possível, de sorte que o que o fogo
é para o ar, este é para a água, e o que o ar
é para a água, esta é para a terra. (...) Com
base nessas razões e nesses quatro materiais constituintes específicos , o corpo do
							

É preciso um meio para que a cor apareça
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e o mundo seja possível. Este meio é chamado por Goethe de “meio turvo” ou ainda
“meio material”. Um espaço vazio – espaço da geometria – seria totalmente transparente, incolor, não perceptível. O mundo começa quando este espaço se turva, se
enche de um conteúdo material, e quando
surgem, segundo a opacidade variável desse espaço, as cores da vida. [...] Com efeito,
a atmosfera, o vapor (atmos), é a primeira
turvação do espaço. O vapor colorido, o véu
de bruma é o próprio corpo da cor que surge diante dos nossos olhos: nascimento do
mundo na paisagem vaporosa. [...] E a pintura de Claude Lorrain, que Goethe encontra na paisagem italiana, adquire o fascínio
de um signo para uma experiência do irrepresentável (Idem, p. 56).

Se as mais diversas concepções de mundo
ou de natureza, e se as mais diversas expressões
que a natureza assume enquanto paisagem estão
eivadas de imaginação, o que dizer dos jardins? A
começar pelo jardim primordial, o paraíso perdido, onde toda a criação vivia em absoluta harmonia, em um estado de graça pleno de bondade e
beleza, espaço apartado e defendido do mal e da
decadência por um portão que um anjo guardava.
Não faltam, na pintura de paisagem, representações do jardim edênico. O tema do Hortus Conclusus, o “jardim fechado onde Nossa Senhora se podia sentar e seu Filho brincar com as aves” (Clark,
1961, p. 28) conheceu numerosas versões durante
o século XV. Cabe notar, para os fins que nos interessam aqui, a presença, nesses jardins pintados,
de animais imaginários, como o dragão, rendido
no canto inferior direito do quadro “A Virgem no
Pequeno Jardim do Paraíso”, exemplar da Escola
de Colônia das primeiras décadas do século XV, e
o Unicórnio que, em uma pintura executada em
torno de 1400, entra no jardim e ajoelha-se diante
da Virgem (Idem). E, trazendo novamente a figura
de Nicolas Poussin, cuja influência, como vimos,
ultrapassou o campo da pintura e adentrou o dos
jardins, não se pode deixar de mencionar o seu
“Paraíso Terrestre”, subtítulo do quadro “A Primavera”, do conjunto das quatro estações que pintou
para o duque de Richelieu. Nele, sob o olhar de
Deus, que observa recostado à nuvem no alto da
pintura (o pesado corpo de Deus sustentado por
uma nuvem!), o primeiro casal confabula diante da
macieira carregada de frutos, em uma cena circundada não por muros, mas por uma paisagem com
relvados, arbustos e um lago de águas tranquilas,
parcialmente velado por árvores, paisagem que se
estende até as montanhas ao fundo, ou para além
delas.

Bela ode às “imperfeições” da natureza, assim assumida na sua grandeza... e também no seu
húmus, na sua humildade.
Houve jardins ingleses, como o de Stourhead, nos quais se buscou reproduzir, in situ, quadros
ou partes de quadros de Lorrain, mas não são todos os jardins ditos ingleses, ou paisagísticos, que
conseguem revelar ou sugerir o que há de irrepresentável (e de fascinante) na experiência da natureza. E quando isso ocorre não é forçoso que o jardim seja à inglesa, embora as matrizes pictóricas
e poéticas do jardim paisagístico, ao valorizarem
menos a forma – o “espaço vazio” da geometria –
e mais a matéria – a “carne do mundo”, o “meio
turvo”, a “natureza tal qual ela é”, ou como ela se
apresenta aos sentidos – favoreçam especialmente
as manifestações do natural e os devaneios correspondentes.
Devemos então retomar o ponto, apenas
tangenciado anteriormente, concernente à relação
entre jardim, paisagem e imaginário.
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as motivaram e aos quais elas pretendem se referir.
São as qualidades arquetípicas do jardim,
muito mais do que os seus ornamentos, as verdadeiras portadoras do imaginário, sobretudo no
concernente ao paraíso terrestre. Nesse caso, destacam-se dois arquétipos opostos: o jardim fechado
– o hortus conclusus – e o jardim paisagístico. É
significativa essa oposição. O pequeno jardim, encerrado entre quatro paredes, é o abrigo por excelência – a gruta, o ventre. Seus limites, ao alcance
das mãos, não denotam opressão, mas acolhimento, e quando essa envoltória protetora se rompe é
para abrir-se ao céu, o imóvel Empíreo, proteção
última.
No outro extremo, o Éden será toda uma
paisagem, mas não uma paisagem qualquer. Serena e viçosa, ela será o lugar da vida aprazível e
sempre renovada: “Feliz daquele que é despertado
pela fresca canção do regato, por uma voz real da
natureza viva” (Bachelard, 2002, p. 35). Não é por
menos que, dentre as paisagens das quatro estações pintadas por Poussin, aquela designada como
paraíso terrestre tenha sido a “Primavera”, tempo
das gemas, verdejante.
Mas entre o recolhimento do hortus conclusus e a amplidão da paisagem não há uma simples
oposição geométrica, há uma dialética do exterior
e do interior: “O exterior não será uma intimidade
antiga perdida na sombra da memória?”, pergunta Gaston Bachelard (2008a, p. 232). Imensidão
e intimidade, com sua dissimetria, com os sinais
trocados com que recebem os qualificativos, reforçam-se mutuamente, pois “Não raro, é pela própria
concentração no espaço íntimo mais reduzido que
a dialética do interior e do exterior adquire toda a
sua força” (Idem, p. 231). Acrescente-se que a intimidade pode ser “vasta à sua maneira” (Idem, p.
219) e a imensidão, diríamos, constranger-nos.
Ainda no tocante às ligações entre jardim

Figura 04 - Nicolas Poussin – Primavera
Disponível em https://institutopoimenica.files.wordpress.com/2014/12/
sping-garden-of-eden-nicolas-poussin.jpg, Acessado em 06 de janeiro de
2018.

Muita imaginação e idealizações povoam
os jardins e as paisagens, não só na pintura – dragões, unicórnios, um vetusto Deus pairando no céu
– mas também na sua materialização in situ, com
as esculturas alegóricas se incumbindo de dispor
ninfas, sátiros, tritões, sereias, centauros e deuses
em meio à vegetação – contida ou exuberante – e
à agua – serena ou tumultuosa, clara ou profunda.
Foi um recurso comum na história dos jardins e
não limitado a este ou àquele estilo. Embora mais
frequentes nos jardins renascentistas e barrocos,
essas alegorias também estiveram presentes nos
jardins românticos e sobreviveram em muitos parques públicos criados no século XIX e mesmo no
XX. Elas são, no entanto, expressões demasiado
literais da imaginação e podem, no máximo, provocar curiosidade pelo que têm de fantástico, ou
serem admiradas como objetos de arte, mas dificilmente nos farão vivenciar, ainda que por alusão,
a potência do mar, a pureza da fonte, a “substância
noturna” (Bachelard, 2002, p. 56) das águas dormentes, o mistério da floresta, enfim, as experiências (no sentido de ex-perímetro, de ultrapassagem dos limites costumeiros) e os devaneios que
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44 Nessa passagem, a rigor, Bachelard se refere à miniatura, que pode “armazenar grandeza”, e não à intimidade, no entanto, a transposição não nos
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e paisagem, convém voltar a Rosario Assunto.
Ao tratar do “jardim como paisagem absoluta”,
ele afirma que “em toda paisagem sempre tende
a se estabelecer uma relação entre a realidade e a
ideia” (Assunto, 1999, p. 40) e que tal relação, que
na paisagem é difusa, ou seja, extensiva às várias
dimensões da vida e não só à estética, cristaliza-se
de forma condensada no jardim (Idem, p. 50).
A paisagem não se confundiria, portanto,
com a mera realidade. Ela é uma relação entre o
real e a ideia. A paisagem é a natureza – no sentido amplo que Georg Simmel confere a esse termo,
qual seja, “a cadeia sem fim das coisas, o nascimento e o desaparecimento ininterruptos das formas,
a unidade fluida do devir” (Simmel, 1988, pp. 231,
232) – constituindo-se em objeto estético. A paisagem, segundo Assunto, satisfaz um sentimento vital, interessado, mas também proporciona o prazer
estético, desinteressado (Assunto, 1999, p. 42). Por
isso, a qualificação da paisagem nunca é só estética,
mas inclui o indispensável comprometimento com
a existência humana, que nela encontra sua autossatisfação. A esteticidade da paisagem é, portanto,
“difusa”. O jardim, por sua vez, permite que se usufrua simultaneamente, como uma só coisa, aquilo
que na paisagem ainda pode ser distinguido como
o útil e o belo, digamos. A esteticidade do jardim
seria, então, “concentrada”, ou “condensada” , ele
é “paisagem absoluta”: nele, “a perfeição da paisagem [...] é simultaneidade de flor e de fruto: dois
momentos que na planta representam a alegria da
beleza destinada à contemplação e a apetecível maturidade do cultivo” (Idem, p. 44). Tal plenitude é a
própria idealização do paraíso, e as belas paisagens
seriam aquelas que se espelham nesse modelo:

a mitologia e a poesia situaram na origem
de todas as paisagens. Na origem e no fim,
em uma redenção definitiva da terra. Uma
espécie de arquétipo conjunto da paisagem
e do jardim: o Éden [...] (Idem, p. 43) .
Ao assumir que em toda paisagem se estabelece uma relação entre a realidade (natureza) e a
ideia, e que o julgamento estético de uma paisagem
real é balizado pelo ideal paisagem-jardim, Rosario
Assunto é levado a afirmar que os jardins, qualquer que seja o modelo ao qual se filiam – renascentista, barroco, romântico, chinês, japonês, etc.
–, são realizações de ideias estéticas cujas formas
derivam das paisagens (Idem, p. 69). Em consequência, não haveria por que considerar o jardim “à
inglesa” como paisagístico, e os renascentistas e
barrocos como não-paisagísticos. Trata-se apenas
de poéticas distintas, “duas diferentes objetivações
da categoria estética [...]” (Idem, p. 70), que traduzem diferentes concepções de beleza natural e
da relação entre natureza e idealidade. Seria mais
adequado, propõe Assunto na esteira de Schlegel,
denominar “pictóricos” uns, e “arquitetônicos” outros.
As reflexões de Assunto nos parecem suficientemente compreensivas e muito razoáveis do
ponto de vista artístico, estético ou, mais genericamente, cultural. As concepções de natureza variam, assim como variam os julgamentos estéticos
a ela associados e, em decorrência, os valores atribuídos às paisagens, aos jardins e ao “ideal paisagem-jardim”. Elas também fazem bastante sentido
quando se trata de ideias, de conceitos, mas será
que resistiriam a uma análise que tivesse por crivo
a imaginação profunda, insubmissa às ideias e aos
conceitos? Uma pergunta, aliás bem prosaica, nos
provoca: seriam os jardins “arquitetônicos” (renascentistas ou barrocos, para mantermos os exemplos trazidos por Assunto) exemplos convincentes
do paraíso terreno, por mais que representassem a
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[...] a beleza das paisagens reais é sempre à
semelhança do ideal paisagem-jardim, que
parece descabida.
45 Rosario Assunto usa os termos esteticità diffusa, para a paisagem, e
esteticità raccolta, para o jardim.
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ideia da ordem perfeita? Teriam eles a força dos arquétipos do abrigo (hortus conclusus) e da natureza
terrestre, a um só tempo estranha e aconchegante,
que ativa os devaneios do repouso da anima (Bachelard, 2009b)?
É importante esclarecer, mais uma vez, que
não se trata de eleger o jardim paisagístico “à inglesa” como modelo acabado do “ideal paisagem-jardim”. O imaginário jardim de Júlia que Rousseau nos apresenta na Nova Heloísa, ao qual já nos
reportamos, embora se configure como a antítese
dos jardins “arquitetônicos” , não deve ser reduzido a uma apologia do jardim paisagístico inglês,
em voga na época em que o romance foi escrito, até
porque ele se configurava como um jardim-paisagem pequeno, entre muros, contradição que só a
imaginação consegue absorver. Trata-se, antes, de
afirmar o referencial natural que, em sua instância
mais profunda, preside os devaneios, sejam os da
matéria, sejam aqueles que, em possível corolário,
geram as formas das paisagens na nossa imaginação. Os olhos com que a terra olha o tempo, na bonita alusão que Paul Claudel faz à água , poderiam
ser geométricos? A árvore que se enrijece para levar “ao alto a sua coroa alada” (Bachelard, 2008b,
p. 57), o vegetal que proporciona “o mais lento, o

mais repousado, o mais repousante dos devaneios”
(Bachelard, 2009a, p. 207) poderiam ter sido moldados pela topiária?
Correndo o risco de extrapolar indevidamente as reflexões de Rosario Assunto, estamos
propensos a alterar a expressão “ideal paisagem-jardim” para “arquétipo paisagem-jardim”. Por
mais que as forças da imaginação possam rondar
as ideias ou os conceitos, estes são, prioritariamente, uma função do intelecto, eles são da ordem
do reflexivo, do inteligível e aspiram à claridade;
eles produzem concepções sobre as coisas, sobre o
mundo. O ideal paisagem-jardim variaria, portanto, conforme as concepções de natureza e poderia
assumir as mais diversas formas. Os arquétipos, ao
contrário, entendidos como conjuntos de imagens
primordiais alojados no inconsciente, expressam
melhor nosso ponto de vista: a experiência fundadora, a referência primeira (“fundadora” e “primeira” não em termos cronológicos, mas no sentido de
originário, isto é, de fonte incessante) da paisagem
é a natureza que se apresenta diretamente a nós,
pre-reflexivamente, como “grau zero da paisagem”
(Roger, 1997, p. 18) , com sua fisionomia própria,
antes da arte tê-la afeiçoado.
É certo que os arquétipos podem se atualizar nas mais diversas formas, mas o fazem, cabe
frisar, sem perder o que os caracteriza como arquétipos, no caso em pauta, o jardim fechado e o jardim-paisagem, o interior e o exterior, a intimidade
e a imensidão, com suas trocas e ambivalências. Sublinhe-se, mais uma vez, que em ambos a natureza
se faz presente na sua condição natural, primeva
(mesmo que, na realidade, não o seja), quer subssumida como o que está do lado de fora do recinto
protegido, quer conduzida, em seus próprios ter-
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46 A certa altura do passeio, Saint-Preux diverte seus anfitriões com a
seguinte suposição: “Imagino [...] um homem rico, de Paris ou de Londres,
dono desta casa e que trouxesse com ele um Arquiteto a quem pagasse um
alto preço para estragar a natureza. Com que desdém entraria neste lugar
simples e pequeno! Com que desprezo mandaria arrancar todas estas ninharias! Que belos alinhamentos faria! Que belas avenidas mandaria abrir! Que
belas encruzilhadas, que belas árvores em forma de guarda-sol, de leque!
Que belos gradeamentos bem cinzelados! Que belas alamedas arborizadas,
bem desenhadas, bem esquadriadas, bem contornadas! Que belos relvados
de fina relva da Inglaterra!, redondos, quadrados, em meia-lua, ovais!Que
belos teixos recortados em forma de dragões, de pagodes, de figuras grotescas, de todo tipo de monstros! Que belos vasos de bronze, que belas frutas de
pedra com os quais ornará seu jardim!...”. E, em nota de rodapé, acrescenta
o autor: “Estou persuadido de que está perto o momento em que não mais
se desejará, nos jardins, o que se encontra no campo; não se suportarão mais
nem plantas, nem arbustos, somente desejar-se-ão flores e figuras de porcelana, gradeamentos, areia de todas as cores e belos vasos cheios de nada”.
Jean-Jacques Rousseau, Júlia ou a Nova Heloísa, 2006, p. 417.
47 A água, assim, é o olhar da terra, seu aparelho de olhar o tempo”, Paul
Claudel, L’oiseau noir dans le soleil levant, p. 229, citado por Gaston Bachelard em A água e os sonhos, 2002 p. 33.

							

48 “O país [pays] é, de certo modo, o grau zero da paisagem, aquilo que
precede a sua artialização, seja ela direta (in situ) ou indireta (in visu)”. Alain
Roger, Court traité du paysage, 1997, p. 18. Como já foi dito, Roger defende
o ponto de vista, não integralmente assumido por nós, de que a beleza que
apreciamos na paisagem deriva da arte, como se a natureza, por si só, fosse-nos indiferente esteticamente.

79

mos, para o interior do jardim.
Se há todo um imaginário que relaciona o
hortus conclusus e a paisagem-jardim ao paraíso
terrestre, reino da bondade e da beleza, lugar de
delícias eternas a salvo dos infortúnios da vida e da
morte, é o caso de voltar a atenção para o seu oposto que, sem deixar de ser jardim, isto é, um espaço
privilegiado em que se condensam valores (morais,
até) e anseios associados à natureza, dispõe também de um imaginário que lida com o perecível e
tantas outras ameaças que vêm do que é exterior
aos muros, do além horizontes.
Uma referência significativa são os jardins
de Adonis, o deus grego que morre no despertar
da sua juventude e cujo amor era disputado por
Afrodite e Perséfone. Para contentar a ambas, ficou estabelecido que ele passaria seis meses no
Hades, o mundo dos mortos, reino de Perséfone,
e seis meses na terra, com Afrodite. Daí deriva a
interpretação usual de ser ele a personificação do
vegetal que, a cada ano, morre no inverno e ressuscita na primavera. Essa versão, um tanto esquemática, ganha contornos mais complexos no estudo
que Marcel Detienne (1972) dedicou aos jardins
de Adonis e à mitologia dos arômatas. Jean-Pierre
Vernant (1992), ao prefaciar o livro de Detienne,
comenta que ele amplia a leitura do mito, chegando à

plantas cultivadas, onde o seco e o úmido se
equilibram e que constituem uma forma de
nutrição especificamente humana (Vernant,
1992, p. 125).
Nesse código, o mito de Adonis ocupa as
posições extremas, indo diretamente da mirra ao
alface, sem passar pelos cereais, ilustrando, assim,
“uma condição de vida que pretendia escapar à
norma”(Idem).
De fato, Adonis nasce da união de Mirra –
jovem que irrita Afrodite por recusar todos os casamentos que lhe são propostos – com seu próprio
pai, pelo qual, por vigança de Afrodite, ela se apaixona irresistivelmente. Adonis nasce, portanto, de
uma união que se situa duplamente fora da lei, não
só porque desconsidera a instituição do casamento,
mas também porque, sendo incestuosa, o destroi
por dentro. Adonis herda, com sinais trocados, o
destino trágico da mãe. Mirra – que é também o
nome da planta aromática dedicada aos deuses em
sacrifício –, recusando a união carnal com homens,
desprezando as ofertas que estes lhe fazem de um
casamento legítimo, passa, sem mediações, do desprezo ao apaixonamento amoroso justamente pelo
homem interdito. Adonis, o filho aromático que,
por isso mesmo, seria imperecível, é dotado de irresistível poder de sedução amorosa quando ainda
criança, mas o perde justamente ao atingir a idade em que poderia procriar e, assim, integrar-se à
vida social. Passa, diretamente, da mirra ígnea e de
perfume inefável, conotando o divino e o eterno, ao
alface, vegetal úmido, frio e putrescível, aparentado com a morte, sem fazer pouso no plano social
terreno, inerente ao humano.
Ao mito de Adonis corresponde o ritual das
Adônias, celebração dos prazeres sensuais em honra ao deus das promessas sedutoras jamais cumpridas. A festa se realiza no verão, quando o Sol e
a Terra atingem a proximidade máxima. Ela não
se dá em santuários públicos e sim em terraços no

decifração de um código botânico que vai
da mirra, da qual nasce Adonis, ao alface,
onde ele morre, e que aparece rigorosamente orientado segundo um eixo vertical,
das plantas “solares”, quentes, secas e até
queimadas, incorruptíveis e perfumadas, às
plantas de baixo, frias, úmidas, cruas, próximas da morte e do mau cheiro. Entre ambas, em posição mediata e, poder-se-ia dizer, a “boa distância”, as que correspondem,
do ponto de vista dos gregos, à vida normal
dos homens civilizados, isto é, os cereais, as
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topo de residências particulares (âmbito da família, portanto) “para unir ainda melhor o alto e o
baixo”, como observa Vernant (Idem, p. 136). As
participantes da festa são “mulheres, concubinas
e cortesãs, preparadas e perfumadas, festejando e
dançando em companhia dos namorados que convidaram a vir se juntar a elas”, em um ambiente
“ruidoso, desregrado, indecente até a embriaguez
e a licença”(Idem).
É particularmente importante, para o que
vimos tratando, o fato dos objetos ritualísticos
dessa festa religiosa serem jardins em miniatura,
vasilhas de cerâmica onde se faz um arremedo de
agricultura plantando-se alface, funcho (que substitui o arômata mirra) ao lado de grãos de cereais,
estes tratados como se fossem espécies hortícolas.
Os jardins de Adonis, expostos ao sol nos terraços, logo presenciarão a germinação das sementes, a brotação e o desenvolvimento das plantas,
porém, tão rapidamente quanto essa explosão de
vitalidade, sobrevirá a morte por ressecamento e
falta de substrato. “Uma antiagricultura”, comenta
Vernant,

cereais de que se nutrem os seres humanos
(Idem, pp. 136, 137).
No entanto, não é apenas em sua negatividade que o ritual das Adônias pode ser apreciado.
Vernant observa que as participantes do ritual fazem descer, pela mesma escada usada para levar os
jardins portáteis aos terraços, arômatas que elas
simulam colher no alto (Idem, p. 138). A agricultura efêmera dos jardins de Adonis, onde as plantas úteis mal despontam e já morrem, é a condição
para se ter acesso, no outro extremo, aos arômatas, incensos imperecíveis porquanto constituem a
parte que cabe aos deuses nos ritos sacrificiais. O
mesmo elemento exerce, portanto, papéis com sinais opostos.
A adoção da norma da justa distância não
elimina os extremos, que precisam e podem encontrar seu lugar de expressão. Os cereais, que demandam cultivo e preparo após a colheita até se
tornarem o alimento humano por excelência, são o
meio termo entre os arômatas imperecíveis, como
a mirra, oferecidos como alimento aos deuses eternos sendo, por isso, inacessíveis aos homens, e as
plantas frias e úmidas, como o alface, onde morre
Adonis.
Assim também se dá com a instituição do
casamento. Admitindo o uso do perfume pontualmente e na dosagem apenas suficiente para propiciar a sedução erótica, não por ela própria, mas
como meio para procriar filhos legítimos, o matrimônio oficial se localizava, para os gregos, na
posição mediana entre a recusa a todo intercurso
carnal e os excessos de lascívia. Mas observe-se,
embora de passagem, que tanto a abstinência total
quanto a sensualidade ilimitada também tinham,
para os gregos, parte com o divino.
Algo semelhante ocorre nos sacrifícios
cruentos: a parte que cabe ao homem na imolação
animal é a carne perecível, ao passo que aos deuses são ofertados, com a intermediação dos arôma-

um jogo ilusório, não uma ocupação séria
e útil; […] um ciclo de oito dias em lugar
dos oito meses que se escoam entre as sementeiras e a colheita; o assar brusco e forçado das mudas em vez de sua lenta maturação; o tempo único da canícula em vez da
colaboração harmoniosa e equilibrada das
diversas estações; recipientes irrisórios em
lugar da vasta terra nutriente. Sem amadurecimento, sem raiz, sem frutos, verdadeiros “jardins de pedra”estéreis e infecundos,
os jardins de Adonis, por sua rápida e ilusória floração, sublinham mais ainda as virtudes produtivas do campo trabalhado onde
Demeter, tendo recebido em tempo oportuno as sementes, faz, no periodo que lhes é
próprio, germinar, amadurecer, frutificar os
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tas, os ossos e o couro do boi, não perecíveis. Essa
partilha, estabelecida pela religião oficial da polis,
também está no meio termo entre dois opostos. De
um lado situam-se seitas, como a dos pitagóricos,
que condenavam o sacrifício sangrento e o consumo da carne pelos homens, adotando uma alimentação que, para possibilitar maior aproximação ao
divino, se reduziria, idealmente, a aromas. De outro, os adeptos da religião dionisíaca, que devoravam carnes cruas de animais caçados na natureza,
como fazem os animais selvagens.
Dizíamos, apropriando-nos livremente das
considerações de Vernant sobre os jardins de Adonis e a mitologia dos arômatas, que o meio termo
não exclui os extremos e que estes encontram seu
lugar, ainda que marginal. Com efeito, é o próprio
Vernant que nos informa sobre o valor religioso da
selvageria primitiva entre os gregos:

àquele do paraíso terreno, do Éden perdido. Não
custa sublinhar que o ritual das Adônias, com os
jardins efêmeros a ele associados, contestava instituições e valores caros aos gregos, entre os quais
o sacrifício, a agricultura e o casamento, ocupando,
nesse sentido, uma posição extrema homóloga à do
pitagorismo e à do dionisismo em relação aos ritos
sacrificiais. Também cabe frisar que as transgressões da norma oficial que envolviam os rituais das
Adônias e do sacrifício não lhes subtraiam a vontade de aproximação com os deuses, o anseio de ligar
o alto e o baixo, que buscavam realizar recorrendo
a plantas, jardins ou à própria natureza selvagem.
Sobre os jardins pagãos de Adonis pode-se,
em resumo, dizer que, embora não fossem um locus amoenus e nada tivessem da harmonia dos paraísos monoteístas, não deixavam de ter vínculos
com o divino; os lugares em que eram expostos
nada tinham de sagrado ou especial, porém, sendo
terraços no alto das casas, propiciavam uma ligação mais favorável entre o céu e a terra; não vieram à luz na natureza ou no campo, mas em plena
polis, que se lhes opunha, e ainda assim evocavam
a natureza, seja pela alusão ao ciclo vegetativo das
plantas, seja pela celebração do que há de selvagem, incivilizado, de natural, enfim, nas pulsões
humanas.
Acreditamos ter acessado, assim, a passagem que nos permite falar das condições reais e
banais do meio urbano contemporâneo, e dos jardins que lhes correspondem.

Essa irrupção na selvageria tem um valor
religioso positivo; derrubadas as barreiras
no interior das quais o homem se acha fechado, isto é, tanto encerrado quanto protegido, pode-se estabelecer um contato
mais direto com o sobrenatural. Fora de si
mesmas, alucinadas pela “mania”, o delírio
divino, as mênades entram no estado que
os gregos denominam de entusiasmo: são
tomadas pelos deuses que as cavalgam e
as possuem, no sentido religioso do termo.
Sob a forma selvagem da possessão, sob a
forma erudita e ascética da purificação, dionisismo e pitagorismo, em direções inversas, fazem igualmente um curto-circuito no
sacrifício para melhor se aproximarem dos
deuses (Idem, p. 149, 150).

Reais e imaginários
Talvez o banal, mais do que o excepcional,
incite a imaginar, tanto que a cotovia, pássaro mais
imaginado do que visto ou retratado, é a ave das
planícies monótonas do outono (Bachelard, 2009a,
p. 85). Mas as infindáveis extensões planas podem
apresentar uma grandiosidade sublime e o prosaico pode ter a sua poesia. O que dizer, no entanto,

A digressão sobre Adonis e os arômatas se
justifica, ao nosso ver, na medida em que ela abre
possibilidades de tratar do imaginário associado
aos jardins e à natureza de um modo alternativo
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quando esse banal é destituído de toda graça ou,
mais grave ainda, quando ele é a expressão da própria fealdade banalizada? Tal é a condição que predomina nas nossas cidades. Dizer que elas constituem paisagens banais é dizer muito.
Paisagens banais, que despertem afetos positivos em quem as experimenta, podem ter os seus
jardins – a sua esteticidade condensada, como vimos em Rosario Assunto – e devem merecer todo
cuidado, se não nem diríamos tratar-se de paisagens. Ainda assim, não empregaríamos o termo
“paisagem banal” para qualquer lugar benquisto
embora destituído de excepcionalidade, mas sim
ao lugar em que a natureza, na sua dupla condição
de estranha e familiar a nós, se apresenta (ou se
dissimula) prosaicamente. O que não se pode deixar de considerar, porém, é que o banal, no espaço urbano contemporâneo, quase sempre coincide
com o descuidado, quando não com o desagradável
ou mesmo com o repulsivo.
No entanto, são justamente essas condições
que nos atraem, impelindo-nos a ir ao encalço das
possibilidades, ainda que mínimas, da imaginação
encontrar nelas, apesar delas ou até mesmo por
causa delas, estímulos para a invenção. É extrair
paisagens de gangas urbanas e, dessas paisagens,
jardins que as condensem, sem edulcorá-las, sem
negá-las, mas ultrapassando-as, transgredindo-as,
como faz a poesia em relação à linguagem.
A apresentação de alguns casos pode dar
concretude ao que foi dito. Um deles concerne
aos jardins criados pelos “moradores-paisagistas”
e analisados por Bernard Lassus na pesquisa que
desenvolveu em meados da década de 1960 em
conjuntos de casas unifamiliares em subúrbios da
região parisiense. Trata-se de intervenções realizadas pelos próprios moradores nos pequenos espaços livres existentes entre a fachada de suas casas
e as cercas de frente dos lotes. Lassus viu riqueza e
sensibilidade paisagísticas onde um olhar erudito,
mas preconceituoso, veria apenas a personificação
							

do mau gosto ou do kitsch. Chamou seus autores
de “moradores-paisagistas” para “caracterizar a
atitude desses moradores que dão mais importância à elaboração de relações, portanto de paisagens,
do que aos objetos” (Lassus, 2004, p. 117); que desenvolvem temas, criam narrativas espaço-temporais, aludem ao invisível que há em todo o visível e
exprimem o incomensurável justamente onde não
se dispõe de mais do que três ou quatro metros de
recuo entre a casa e a calçada em frente ao lote.
Apenas a imaginação pode fazer vir à tona
a imensidão do mar ou sugerir toda uma floresta
no espaço tão exíguo dos jardins executados pelos
moradores-paisagistas. Não foi pela simples reprodução do real em ponto menor que se conseguiu tal
proeza. Mais do que pela miniaturização, compreensivelmente necessária em certos casos, foi recorrendo às relações entre distância e percepção do
tamanho real dos objetos que se chegou às narrativas paisagísticas que Lassus reconheceu neles. É o
caso de um Popeye, em tamanho real, que olha com
a luneta, portanto ao longe, um barco que está, na
realidade, a poucos metros. Entre ambos se estende, não representado e sim se fazendo presente, o
oceano, o incomensurável.
Complexidade ainda maior de relações é
encontrada na Branca de Neve junto ao poço, no
jardim do Sr. Charles Pecqueur, também inventariado por Lassus e comentado com perspicácia e
sensibilidade por Massimo Venturi Ferriolo (2006,
pp. 88-90). Todos conhecemos a fábula da Branca
de Neve, uma das tantas recolhidas da voz do povo
pelos irmãos Grimm, que as compilaram no início
do século XIX. A morte violenta a que Branca de
Neve estaria condenada pela inveja que sua beleza
causava na madrasta, ficaria encoberta pela espessa
vegetação da floresta. Uma floresta que, ao tempo
da fábula, recuava a olhos vistos, trazendo a consciência de se viver em um mundo cujos limites já se
faziam pressentir. O espírito romântico, vigente na
época dos irmãos Grimm, encontrou na imagina83

ção um modo de escapar desses limites e recuperar
a dimensão do mito, a sua profundidade perdida
no tempo em que o mundo estava para ser descoberto. Em outra versão, também bastante popular
da mesma fábula, além da floresta comparece um
poço mágico. Se a voz que lançasse um pedido para
o fundo do poço ecoasse de volta, o pedido seria
atendido (é daí que surge o príncipe que virá salvar
Branca de Neve).

tinta), está expresso em um jardim minúsculo.
Tais exemplos de jardins de moradores-paisagistas, situados em subúrbios monótonos, faltos
de graça, ilustram como é possível trazer à presença tempos e espaços perdidos ou inexistentes na
realidade, mas não como fantasia alheia ao mundo
sensível que os envolve, e sim imbricados com uma
paisagem, dela tirando o motivo e o metro:
O morador-paisagista não pode ser separado da sua paisagem, que está ligada à sua
vida de todos os dias e que, de fato, aparece
e desaparece com ele. Seu problema é “fazer” e, quando ele toma a palavra, é para
fazer aparecer, em termos concretos, existenciais, esta criatividade e seus resultados.
Seu propósito é fazer exisitir uma casa, um
habitat que, do modo como lhe foi “dado”,
lhe é estranho e não tem nenhuma correspondência com o mundo dos elementos primordiais: uma vida sonhada impossível se
materializa então em jardim (Lassus, 2004,
p. 117).

Figura 05 - Jardim do sr. Charles Pecqueur - Branca de Neve
Fonte: Bernard Lassus, The landscape approach..

Ao dispor esses elementos em seu jardim
de dimensões tão reduzidas, Charles Pecqueur o
fez de modo a recuperar a fábula em sua dimensão,
se assim se pode dizer, incomensurável. Branca de
Neve está representada por uma estátua de concreto pintado, à beira do poço falso, profundidade
insondável onde mergulha o seu desejo. Seu olhar
atravessa a cerca de fechamento frontal do lote e se
perde na distância, impossível de ser medida, vislumbrando uma ferrovia parcialmente encoberta
por montículos de minério extraído do solo que
a floresta revestia anteriormente. O olhar perdido
da Branca de Neve acusa a ausência da floresta e é
por essa ausência que o incomensurável da floresta
se faz presente. O desmesurável , seja em profundidade (no poço), seja em extensão (na floresta ex-

Em espaço e circunstâncias totalmente diversos, o jardim de Prospect Cottage, que Derek
Jarman criou em sua propriedade em Dungeness,
na Inglaterra, testemunha igualmente a força da
imaginação poética ao fundar um “paraíso” em
uma paisagem banal e, em certo sentido, ameaçadora. Quando adquiriu o cottage, em 1986, parecia-lhe impossível fazer um jardim naquele terreno
rochoso, sem solo, e acossado pelo vento, um paraíso ao revés. Mas os inconvenientes não se limitavam à enfadonha planura litorânea, nem à dureza
ou aridez da sua constituição natural, que o jardim,
aliás, não nega; o anti-paraíso estava, antes, cor50
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Lassus, Couleur, lumière…paysage. Instants d’une pédagogie, 2004 p. 117.
50 “O Paraíso ronda os jardins, e ele ronda o meu”, escreveu Jarman.
Howard Sooley, Derek Jarman’s Garden. London: Thames and Hudson,
1995, p. 40.

“Esse incomensurável sugerido eu chamei de ‘desmesurável’”, Bernard
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porificado na central nuclear de Dungeness, implantada nas proximidades e ao alcance da vista.
Ainda assim, o jardim não se fechou ao exterior, ao
contrário, ele não tem bordas e, ao assumir como
substrato os seixos que revestem considerável parte daquela planície, Jarman diluiu os limites da sua
intervenção, dispensando linhas demarcatórias do
jardim em relação aos arredores. Os seixos, com
sua mobilidade, também lhe deram liberdade para
construir uma narrativa em que plantas ruderais
e cultivadas pudessem conviver, sofrendo os rigores do clima e do solo avaro, entrando e saindo de
cena, desempenhando seus papéis como se fossem
personagens de um livro, peça ou filme (além de
cineasta e amante de jardins, Jarman era escritor,
cenógrafo, pintor e figurinista). Uma estaca de madeira, polida pelas intempéries, recolhida durante
um passeio pela maré baixa, serviu de totem inaugural. Com pedras, pedaços de velhas ferramentas
e outros objetos encontrados na praia, já carcomidos pelo mar, Jarman criou esculturas que dispôs
no jardim em meio às plantas, formando uma galeria, ou um palco, onde a natureza tem o papel
principal. Não se trata de uma natureza exuberante, obviamente, pois as condições do meio não o
permitiriam; ainda assim, a força vital, o poder de
resistência estão expressos nas manchas irregulares e de contornos indefinidos que Jarman cultivou
na envoltória do pequeno chalé. Elas entram em
correspondência – pela forma (ou não forma), pela
escala e pela distribuição – com o padrão malhado
do solo local, onde se alternam, a perder de vista,
alvéolos de seixos e de ruderais. O que diferencia
as manchas criadas por Jarman, tornando-as um
jardim, é que tudo nelas exprime firmeza, vontade de ser. É em posição de ataque ao meio hostil
que os tufos de plantas nativas e cultivadas, introduzidas por Jarman, misturam-se, agachados, no
solo pedregoso. Tudo mais se verticaliza: desde as
varetas esguias que sustentam no alto as flores de
papoula, até as hastes de madeira ou metal, des							

gastadas por agentes naturais e retrabalhadas por
Jarman, e fincadas no chão, em uma convivência
do orgânico com o inorgânico, em que o vegetal
se mineraliza e o mineral parece brotar da terra.
A supresssão dos limites entre a paisagem e o pequeno (ou grande?) jardim que a condensa, permi-

Figura 06 - Derek Jarman – Prospect Cottage – Dungeness
Fonte: Howard Sooley, Derek Jarman’s Garden.

te supor a possibilidade dele se estender indefinidamente pela planície, fazendo-o tão onipresente
quanto a central nuclear.
Nem sempre é um jardim propriamente
dito que vai dar o exemplo da capacidade de determinadas intervenções, mesmo que pontuais, darem
sentido a um espaço que não o tem ou o tem degradado. São manifestações que talvez não possam
85

ser classificadas como artísticas ou paisagísticas,
e chega-se mesmo a duvidar que seus autores antevissem o alcance do que fizeram. Em algumas
situações é possível constatar como a imaginação,
associada à vontade, à sensibilidade e a um senso
aguçado de oportunidade, consegue criar, inadvertidamente, o locus amoenus, o “jardim”, a despeito
do, ou justo ao contrário, propiciado pelo estado de
miséria a que a natureza local foi reduzida por um
processo de expansão urbana sem qualquer apreço
por ela. Outras vezes, à maneira da experiência “A
tulipa”, que ilustra o conceito de intervenção minima de Lassus, a que fizemos menção anteriormente, basta uma mudança no modo de olhar para que
um espaço, mesmo sem ter passado por qualquer
intervenção física, tenha sua natureza revelada
(ainda que indireta ou simbolicamente), sua alma
entrevista, e nunca mais seja o mesmo.
Acreditamos que as observações acima se
aplicam a vários casos detectados no decorrer da
investigação sobre “córregos ocultos” no município de São Paulo, iniciada há alguns lustros. A
pesquisa sobre esses córregos, a princípio, apenas
constata a existência velada dos inúmeros cursos
d’água que drenam a bacia sedimentar de São Paulo. Não reivindica, necessariamente, a exumação
desses corpos que foram enterrados vivos; satisfaz-se em amplificar os sinais que eles emitem desde
os subterrâneos a que foram confinados. No entanto, não seja isso interpretado como conformismo,
um contentar-se com pouco, pois não é pouco o poder da imaginação, que não só deforma a realidade
como, na realidade, a forma e transforma. Assim,
antes que de modo açodado se parta a intervir concretamente, mesmo que com as melhores intenções, sobre os córregos ocultos, entendemos que é
preciso conhece-los na sua natureza elementar, na
sua secretitude, saber da sua “alma” aquosa e inumana para que eles se apresentem, literal ou metaforicamente, por indícios palpáveis ou intangíveis,
diante dos nossos olhos, saturem nossos sentidos
							

e, assim, favoreçam a constituição de paisagens,
reais ou imaginárias, permitindo ver pelo avesso
e reparar aquilo (e naquilo) que a insensibilidade
obliterou.
Sobre alguns desses córregos versarão as
páginas a seguir.
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Vide verso
O rio corre; e assim viver para o rio
vale não só ser corrido pelo tempo:
o rio o corre; e pois, que com sua água,
viver vale suicidar-se, todo o tempo.
João Cabral de Melo Neto, A educação pela pedra,1966, p. 68
O avesso, em relação à paisagem, pode remeter ao invisível implícito em todo visível, mas
também àquilo que se lhe opõe, ou seja, à negação
da paisagem. É nesse sentido, o de negação, que a
referência aos córregos ocultos, na cidade de São
Paulo, deve ser lida aqui.
A paisagem pode ser negada de diferentes
modos: pela supressão da vida animal e vegetal,
pelo apagamento das formas naturais do sítio, pelo
impedimento do horizonte. Mas a paisagem envolve também uma escrita impressa pelo homem sobre a Terra na sua relação, por vezes tensa, com a
natureza no decorrer do tempo histórico, e as “tonalidades afetivas”, no dizer de Eric Dardel (1990),
decorrentes dessa relação. Violentar essa escrita e
essas afetividades é também negar a paisagem. Ao
interferir nos cursos d’água, do modo como o fez,
a investida contra a paisagem levada a efeito pela
urbanização de São Paulo foi de uma eficácia notável, pois mobilizou todos os modos de negação
supracitados.
Os rios protagonizaram a história de São
Paulo desde seu nascimento, tanto que uma das
justificativas mais relevantes para a transferência
do único núcleo urbano existente até então fora do
litoral – Santo André da Borda do Campo, implantado nos contrafortes da Serra do Mar – para um
local situado a algumas dezenas de quilômetros,
planalto adentro, foi a presença de um rio caudalo							

so, o Tietê, o “rio grande”, na língua dos indígenas.
Do mesmo modo, o rio Tamanduateí, no
sopé da colina onde se fundou a vila jesuítica, teve
papel relevante no espaço urbano de São Paulo:
serviu, em um primeiro momento, não só ao abastecimento de água mas também como via de transporte das cargas que chegavam e partiam da ladeira
Porto Geral, nome revelador da função ali exercida, não obstante a evolução urbana ter afastado
essa correlação da consciência da grande maioria
dos paulistanos. No rio Tamanduateí também se
nadava, por pura recreação, ainda que suas águas,
já no século XIX, estivessem bastante poluídas pelas descargas do esgoto e do lixo produzidos pela
então pequena cidade. Às suas margens situavam-se recantos aprazíveis, citados e descritos por viajantes, fotografados e pintados por artistas. Prestava-se a todo tipo de serviço.
O rio Tietê era igualmente multifuncional: nele se dava a pesca recreativa, comercial ou
de subsistência; a canoagem esportiva, organizada
pelos clubes de regatas; a exploração de areia e cascalho; o tráfego de embarcações (Jorge, 2006). Do
mesmo modo que o Tamanduateí, atraía para as
suas proximidades chácaras de recreio muito freqüentadas pelos paulistanos. Até meados do século
XX, era ainda muito comum encontrar-se campos
de futebol de várzea, ao longo do Tietê e de seus
afluentes, antes que o avanço acelerado da urbani87

zação os fizesse desaparecer por completo.
Ao mesmo tempo em que atendiam a múltiplas funções, esses rios e suas várzeas eram tidos,
desde o século XIX, como grandes incômodos,
pois, na visão do urbanismo higienista, então predominante, significavam focos de doenças, devido
à sujeira neles depositada. Se a aversão aos rios e
às suas planícies inundáveis assim se justificava
no concernente à saúde pública, pela ótica do desenvolvimento urbano eles eram condenados por
representarem obstáculos à circulação e à expansão da cidade. As intervenções drásticas sobre esses elementos caracterizadores da paisagem paulistana buscaram legitimar-se, portanto, pelo uso
de argumentos que se reforçavam mutuamente:
era necessário acabar com as planícies de inundação, retificar e canalizar os rios, liberar as terras
“ociosas” para o mercado imobiliário e melhorar a
circulação implantando vias marginais rentes aos
cursos d’água canalizados. Como serviço suplementar, os mesmos cursos d’água, já com a denominação genérica de “infraestruturas” (operação
de linguagem que, ao despersonificá-los , permite
a reificação completa dos rios e, assim, sua total
sujeição), resolveriam os problemas de drenagem
urbana, o que veio a significar, por uma série de
razões, dentre as quais a complacência do poder
público não é a menor, uma oportunidade para o
lançamento dos dejetos da cidade, in natura, sem
qualquer tratamento prévio.
Tal modelo não atingiu apenas os cursos
d’água mais expressivos. Disseminou-se pela vasta
rede hídrica capilar responsável pelas feições que
distinguem o sítio onde se assenta a cidade de São
Paulo.
Os rios, verdadeiros escultores do relevo
em climas tropicais e em terrenos sedimentares

como os da bacia de São Paulo, foram os grandes
responsáveis pela fisionomia geral do sítio urbano
paulistano: as planícies de inundação do rio Tietê
e de seu principal afluente, o Pinheiros, e o divisor
das águas que os demandam, o chamado Espigão
Central. A eles estão associados os “terraços fluviais”, as “baixas colinas terraceadas”, as “colinas
tabulares intermediárias”, os “patamares escalonados” e as ‘”altas colinas” nas bordas do Espigão
Central, descritos por Ab’Sáber (2007). São todas
elas formas resultantes da ação direta desses rios e
dos seus inúmeros afluentes.
O dar forma à superfície da Terra, essa geo-morfologia operada pelo rio, encerra um significado ainda mais completo se o imaginarmos como
um corpo que se constitui à medida em que organiza o “caos primordial” das águas conduzindo-as,
com certeza inabalável, dia a dia, segundo a segundo, desde a origem, sempre renovada, até o seu termo, garantindo o cotidiano. Os rios, suas fontes, as
bicas e tanques de onde provinha a água diária estão gravados na história de São Paulo, mas já não
constituem paisagens. As crenças, as superstições,
todo o imaginário que permite ao historiador falar
em “águas cristãs e pagãs” (Sant’Anna, 2007), as
dádivas e mazelas de que eram portadoras, enfim,
toda a riqueza de significados desapareceu diante
da exclusividade exigida por uma concepção estritamente infraestrutural no concernente aos rios e
às águas, em geral.
Ocultadas, já não podem atender às condições objetivas do narcisismo: “o mundo quer se
ver” (Bachelard, 2002, p. 31) mas a água, seu espelho, está ausente. No entanto, embora alijadas da
paisagem e rebaixadas aos subterrâneos da cidade,
essas águas continuam a fluir. São águas correntes, cujo rumor, audível muitas vezes nas bocas de
bueiros ou de caixas de inspeção das galerias onde
os córregos estão encarcerados, poderia assumir
“as metáforas do frescor e da claridade”, e deixar
falar a “Natureza criança”, não fossem o mau chei-

51

51 O personificar, segundo James Hillman, é fundamental, seja para a
imaginação poética e religiosa, seja para a psicologia arquetípica, mas sucumbiu ante os ataques da visão de mundo moderna, a qual não reconhece
qualquer outra entidade dotada de subjetividade que não a pessoa humana.
James Hillman, Re-vendo a Psicologia, 2010.
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ro exalado e os ruídos do exterior que o encobrem.
A negação da paisagem se dá, assim, tanto pela
subtração do espelho que permitiria ao mundo se
ver, quanto pelo abafamento do canto que acompanharia o “despertar natural, o despertar na natureza” (Idem, p. 35).

uma “estética trash”, própria dos becos e vielas que
acompanham os córregos ocultos, seriam igualmente afastadas.
Tal desafio demandaria buscar o córrego,
a “coisa” córrego, ainda que se saiba de antemão
ser ela inatingível, e expressá-la. A complexidade
da tarefa não é desprezível, pois à dificuldade, ou
mesmo impossibilidade, de exprimir o “em si” de
qualquer coisa soma-se o fato da “coisa”, no caso os
córregos, sequer manifestar-se. Assim, mais cautelosamente, o que se pretende, em um primeiro momento, é fazer aparecer os indícios da existência
dos córregos.
Tampouco essa é uma tarefa fácil, uma vez
que a sua conversão a infraestruturas não só os
ocultou, como tentou apagar as pegadas da operação de ocultação. No entanto, como nem todo
crime é perfeito, restaram vestígios. Uns são diretos, como vielas estreitas e tortuosas, em flagrante
contraste com o traçado hipodâmico dos bairros
em que se inserem; dispositivos insólitos, como
bueiros associados a degraus; elementos estruturais de construções privadas que avançam sobre o
espaço público, driblando algo que o olhar perscrutador perceberá, mais tarde, tratar-se do caminho de um rio; comportas ou outros subterfúgios
inventados pelos moradores para protegerem-se
contra as enchentes. Outros são indiretos, como
terrenos ou faixas de lotes vagos, usados para o
estacionamento de veículos, ou, ainda, para os “lava-rápidos”, usos provisórios do solo urbano que
podem ser eliminados a baixo custo, caso seja necessário intervir nas galerias subterrâneas onde
os córregos foram enclausurados. Mas há também
ocasiões, quando das chuvas fortes de verão, em
que as ruas, sob as quais jazem os córregos, os redimem momentaneamente, convertendo-se elas
mesmas em verdadeiros cursos d’água.
Esses, e muitos outros, são indícios de uma
existência camuflada, mas só poderão, de fato, remeter a ela se decodificados. Eles se apresentam

Córregos ocultos e seus vestígios
Se o paradigma urbanístico que, por décadas, acompanhou o crescimento urbano de São Paulo é atualmente questionado, motivando propostas
de “parques lineares” ao longo dos rios ainda não
tamponados, a atenção da crítica tem se limitado
aos cursos d’água de maior visibilidade. É ainda
pouco considerada toda uma rede capilar, muito
mais entranhada no tecido urbano e, por isso, mais
difícil de ser enquadrada em soluções genéricas.
Entretanto, é justamente esse seu entranhar-se no
espaço prosaico do cotidiano que, supõe-se, potencializaria as ações que nela viessem a incidir.
Justifica-se assim o foco sobre os cursos
d’água de pequeno calibre, muitos deles anônimos,
situados em áreas de urbanização de tal modo consolidada que pouca ou nenhuma chance oferecem
para a aplicação das soluções baseadas no destamponamento ou na “renaturalização” dos córregos.
Coloca-se então o desafio de encontrar alternativas para integrá-los condignamente à vida e ao cenário urbano, mas integrá-los enquanto rios, que
ainda são, apesar de continuarem ocultos. Nem
sempre, para não dizer quase nunca, a recuperação
ecológica é possível, uma vez que, na maioria dos
casos, esses córregos não poderiam vir à tona de
maneira literal e terem suas margens restauradas,
pois atravessam quadras densamente construídas
e em zonas de urbanização há muito tempo estabelecida. As soluções estetizantes, sejam as edulcoradoras ou paliativas, sejam as que apelam para
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de modo tão variável e aleatório que não chegam a
constituir uma “fala” ou uma “escrita” inteligível.
São balbucios, sílabas soltas que requerem, primeiro, um esforço analítico de reconhecimento, antes
de qualquer pretensão com vistas à reconstituição
de uma unidade perdida. Ocorre, com os córregos
ocultos, justamente o inverso da experiência da
paisagem da qual eles foram os principais modeladores. A paisagem, representante do todo, vê-se
então fragmentada, em outras palavras, negada.
À ocultação da materialidade dos córregos
corresponde o seu gradual apagamento na memória das pessoas, mesmo daquelas que conviveram
com eles quando ainda a céu aberto. Muitas vezes
foram elas próprias que os afastaram, embora possam ter se esquecido de que o fizeram. É o caso,
bastante comum nos bairros de origem pobre, em
que a primeira reação dos moradores, justificadamente, foi a de dar as costas aos cursos d’água,
uma vez que, por falta de redes próprias de coleta, os esgotos eram neles lançados diretamente, no
mais das vezes sem tratamento prévio. A essa reação inicial sucede-se o encobrimento total dos rios.
Dada a sua localização periférica, distante
do centro da cidade e também das atenções da administração pública, não é de se estranhar que, em
muitas ocasiões, as anomalias urbanísticas não fossem coibidas, resultando então soluções bizarras
da relação entre os moradores e os córregos; em
outras, era o próprio poder público a intervir com
soluções não menos desajeitadas, já que se tratava,
ao seu ver, de lugares de menor importância. De
um modo ou de outro, o que subsiste dessas intervenções canhestras constitui material nada desprezível, uma vez que, pela sua própria excentricidade, elas podem conduzir àquilo que escondem.
Por outro lado, mais recentemente, com a
aceleração do crescimento urbano, vários desses
lugares, antes rejeitados, passaram a sofrer forte
pressão especulativa, que se manifesta nos empreendimentos imobiliários destinados a camadas de
							

renda mais elevada, provocando mudanças significativas tanto na sua estrutura física como na
composição social dos seus moradores. Por vezes,
a transformação é induzida, ou auxiliada, pelos
investimentos públicos nas redes de infraestrutura viária, de esgoto e drenagem de águas pluviais, do que decorrem alterações impactantes no
traçado subterrâneo dos córregos, ou melhor, das
“galerias”, “dutos”, “braços” ou “ramais”, como são
denominados no linguajar técnico. Na operação
de modernização desses lugares não há mais vez
para intervenções fora das “boas normas” técnicas,
para as improvisações que resultaram em aberrações obscenamente expostas. Agora a cirurgia se
faz sem deixar cicatrizes. Perdem-se os vestígios
da primeira negação da paisagem, ocultam-se os
registros do avesso do tecido, ocorre uma sobre-ocultação.
Ganha assim urgência levantar e preservar
as marcas pontuais que persistem da ocultação inicial, pois, apesar de tudo, elas ainda podem aludir
ao que está fora do alcance do olhar, enterrado e,
no entanto, vivo.
Atar esses pontos, hoje soltos, atribuir-lhes
novos sentidos, conferir-lhes um nexo que os traga
dignamente de volta à vida urbana, se não ressuscita os cursos d’água, ao menos abre possibilidades
para reanimar em nós a memória deles e, em outro
nível, permite que os córregos sejam lidos em uma
nova chave interpretativa.
Talvez seja abusivo afirmar que eles passariam, assim, a integrar novamente a paisagem da
qual foram alijados, pois, a rigor, há muito a própria
paisagem, da qual eles foram os principais escultores, desapareceu. No entanto, podem ainda estar
presentes as inclinações das encostas que, embora urbanizadas, remetem às vertentes originais,
assim como os talvegues e as cumeeiras, mesmo
que pavimentados, continuam a sinalizar as linhas
de força da bacia. Afora esses traços mais gerais,
ainda seriam legíveis as sinuosidades, os caprichos,
90

as singularidades do traçado que podem nos levar,
nem que por apenas um momento, a interpretar
tais formas como que originadas por um rio e não
por uma “infraestrutura”.
Mas o interesse desse resgate não pode se
deter na apreensão de uma morfologia esquemática. Não basta apreender somente o esqueleto sem
que venham à tona a pulsação, os sons, enfim, tudo
o que remete à vida do rio. Há todo um campo do
imaginário a ser mobilizado para fazer emergir as
águas correntes aprisionadas nos subterrâneos.
Como dar-lhes expressão? Não nos parece um despropósito lançar a hipótese de que, se a imaginação
da matéria, como a entende Bachelard, alimenta as
imagens na poesia, o mesmo ocorreria em relação
à paisagem in situ.
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Imagens - imãs:
Água Preta e Verde
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Água Preta

Figura 07 - Localização.

Figura 08 - Percurso do córrego Água Preta com base na cartografia elaborada pela empresa Sara Brasil - 1930; topografia e sistema viário principal
sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.
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Os casos em que se pode empiricamente
testar essas suposições são tão numerosos quanto
diversos, frustrando qualquer esforço de generalização. No entanto, dos estudos levados a efeito
até o momento , na perspectiva aqui apresentada,
despontam ao menos algumas oportunidades de
percursos que, ao alinhavarem indícios significativos de cursos d’água enterrados, ganhariam novos sentidos, propriamente paisagísticos, ao nosso
ver, por remeterem a uma natureza ainda fremente, embora abafada. Um exemplo são os córregos
Água Preta (afluente da margem esquerda do Tietê) e Verde (afluente da margem direita do Pinheiros) , cujas bacias estão simetricamente dispostas
em relação ao divisor de águas comum.
Os indícios são numerosos em ambos os
cursos, sobretudo no Água Preta, uma vez que este
atravessa bairros originalmente mais populares
assentados em relevo bastante acidentado. Suas
nascentes localizam-se no amplo anfiteatro delimitado pelas ruas Aurélia e Heitor Penteado, e avenidas Doutor Arnaldo e Professor Alfonso Bovero.
Uma delas se destaca por se situar em uma área
verde pública, a praça Homero Silva, hoje também
chamada Praça da Nascente, nas proximidades da
estação Vila Madalena do Metrô. A mudança de
nome se deve à ação de um grupo de moradores
que, há poucos anos, trouxe à luz e deu forma aos
olhos d’água de onde se origina o córrego. Antes

disso, o seu único indício era um filete de água que
escoava de uma caixa situada aos pés da escadaria
da rua Dr. Paulo Vieira e logo era engolido por um
bueiro que o conduzia pelo subsolo de um quarteirão. A intervenção na praça Homero Silva recolhe
as águas brotantes e as expõe em um tanque com
plantas palustres.

52

53

Figura 09 - Nascente do Água Preta vem à luz na praça Homero Silva.

Em seguida, as pistas desaparecem. Apenas na rua Havaí, trezentos metros adiante, por
uma excrescência no alinhamento das construções,
uma fresta ziguezagueante insinua o Água Preta. A passagem é pública, porém não convidativa.
Quem vence sua resistência se vê aprisionado em
um pátio formado por casas de vila cujo portão é
acionado apenas pelos moradores. Não resta alternativa senão voltar pelas mesmas anfractuosidades, depois de espreitar o córrego em sua segunda
aparição ao remover a tampa de uma caixa de inspeção.

52 A investigação dos córregos ocultos na cidade de São Paulo vem
sendo realizada no Laboratório Paisagem, Arte e Cultura da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Os vários
casos já estudados fizeram parte de projetos de pesquisa desenvolvidos por
Arthur Simões Caetano Cabral, Bianca Quitério Guariglia, Johny Katsumi
Takehara, Luis Fernando Zangari Tavares, Luis Guilherme Alves Rossi,
Maria João Cavalcanti Ribeiro de Figueiredo, Mariana Martins Yamamoto,
Murillo Aggio Piazzi e Vladimir Bartalini.
53 Estudos mais detalhados sobre os córregos Água Preta, na região
de Pinheiros, e Verde (braço 1), na região da Lapa, encontram-se, respectivamente, em BARTALINI, Vladimir. Os córregos ocultos e a rede
de espaços públicos urbanos. Arquitextos, São Paulo, ano 09, n. 106.01,
Vitruvius, mar. 2009 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.106/64 e BARTALINI, Vladimir. A trama capilar das águas na
visão cotidiana da paisagem. Arquitextos, São Paulo, ano 09, n. 108.00,
Vitruvius, maio 2009 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.108/51>.
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Figuras 10 a 15 - Beco na rua Havaí.
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Figura 17 - Localização das fotos - ampliação.

Figura 18 - Boca de lobo na confluência da rua Pedro Lopes com a Travessa
João Matias, onde se pode ouvir o Água Preta.

Figura 16 - Percurso do córrego Água Preta com base na cartografia elaborada pela empresa Sara Brasil - 1930; topografia e sistema viário principal
sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

te do charco, onde se localizava um reservatório
da Repartição de Águas e Esgotos, implantou-se
a atual praça Rio dos Campos e, poucos metros a
jusante, sobre o leito do córrego, a Travessa Roque Adaglio, longo caminho ladeado por fundos de
construções, com um dispositivo de drenagem sui
generis no encontro com a rua Professor Ciridião
Duarte, que impede o acesso de veículos.
Atravessada a rua Doutor Miranda de Azevedo, dá-se a confluência de um contribuinte do
Água Preta que, nascendo na altura da praça Jesuíno Bandeira, segue até a sua foz pela estreita e
cega viela Estevam Garcia.

O próximo indício, novamente em área pública, ocorrerá no encontro da rua Pedro Lopes
com a Travessa João Matias, onde se pode ouvir o
Água Preta por uma boca de lobo.
Começa então uma série de vestígios bem
próximos uns dos outros, sendo a Travessa João
Matias coincidente com o próprio leito de um dos
formadores do Água Preta, e correspondendo a
rua João Leite ao limite sul de um charco assinalado no levantamento planialtimétrico executado
pela empresa Sara Brasil em 1930. No limite nor							
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Figura 21- Foz do afluente do Água Preta que nasce na altura da praça
Jesuíno Bandeira.
Figura 19 - Localização do charco próximo às nascentes do Água Preta
conforme base cartográfica elaborada pela empresa Sara Brasil em 1930.

Figura 22 - Viela Estevan Garcia sob a qual corre um
afluente do Água Preta.

Figura 20 - Dispositivo de drenagem numa das extremidades da travessa
Roque Adaglio.
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Deste ponto para frente, o Água Preta segue por ruas convencionais, que nem por isso deixam de dar pistas sobre o corpo que escondem: faixas de áreas verdes ao longo das vias o denunciam.

Miranda, chamada Ilza Weltman Hutzler. É o par
simétrico da praça Daniel Berciano Villasol, com
a qual se assemelha nas dimensões e na situação
topográfica, porém não se nota qualquer esforço
para relacioná-las paisagisticamente,

Figura 24 - Localização das fotos - ampliação.
Figura 23 - Faixa de área verde na rua Doutor Francisco Figueiredo Barreto.

De repente, a caminhada sobre as águas
ocultas se interrompe porque a ela se interpõe a
quadra formada pelas ruas Desembargador do
Vale, Frei Henrique de Coimbra, Ministro Ferreira Alves e Doutor Miranda de Azevedo. Um
condomínio habitacional ali implantado impede o
acesso ao córrego e aproveita o seu leito encoberto
como estacionamento de automóveis. Ultrapassado o muro do condomínio, uma pequena área pública triangular, denominada praça Daniel Berciano Villasol, marca a passagem do rio antes deste se
enfiar pela rua José Tavares de Miranda, via que
rasgou, em diagonal, duas quadras anteriormente
atravessadas pelo rio. Interligando poucas ruas, seu
efeito sobre o sistema viário é desprezível. É fruto
típico da mentalidade segundo a qual qualquer rua
é melhor do que um córrego. Ela, no entanto, está
lá, escondendo o rio e expondo os fundos dos lotes
das quadras afetadas. O prêmio de consolação dessa iniciativa obtusa foi uma pequena praça triangular e plana, na interseção com a rua Augusto de
							

Figura 25 - Vestígios do Água Preta sobre foto aérea do Google Earth 2017.

Figura 26 - Praça Daniel Berciano Villasol, à margem do Água Preta.
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Um dos últimos rastros do Água Preta fica
ocluso no terreno que já foi ocupado pela empresa
White Martins, reverenciado com um arvoredo na
encosta que dá para a rua Venâncio Aires. Depois
de cruzar a rua e obrigar ao uso de comportas para
proteger as casas das enchentes periódicas, o Água
Preta bordeja os seus fundos, jazendo sob uma viela que um portão de ferro impede de acessar. E é
também pela porta de trás que ele adentra o espaço do Sesc Fábrica Pompeia, enjaulado como uma
fera perigosa, antes de se arremessar, fatalista, no
Tietê.

O caso do Água Preta é exemplar no sentido de permitir que o percurso entre uma estação
de metrô, situada nas suas cabeceiras, e instituições culturais, esportivas, educacionais, localizadas no seu curso baixo, a menos de três quilômetros de distância, possa ser vencido sem o sobe e
desce exaustivo que as ruas existentes impõem.
Cabe ainda notar que, andando mais meio quilômetro pelos terrenos baixos do Tietê chega-se à
estação Água Branca da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos, de modo que, pelo córrego,
integram-se dois meios de transporte de massa. O
trajeto contrário, o da volta, é uma subida branda.
A diferença de nível entre os fundos do Sesc Fábrica Pompéia e as praças e escadarias situadas na
área das nascentes gira em torno de trinta metros.
A declividade até aí é, portanto, quase imperceptível. Ela se torna mais forte apenas nos quinhentos metros finais até a estação de metrô, atingindo
uma média de 10%.

Figura 27 - Nos fundos das casas que dão para a rua Venâncio Aires corre
o Água Preta.

Figura 29 - Percurso do Água Preta - ligações possíveis.

São potencialidades de deslocamentos alternativos. Seria possível realizá-las sem grandes
investimentos materiais, embora exijam maior
empenho de gerenciamento, algumas alterações
em posturas urbanísticas e um papel mais incisivo

Figura 28 - O Água Preta entra no SESC Pompeia enjaulado e pela porta
de trás.

							

99

do poder público na indicação de diretrizes para a
aprovação de novos empreendimentos imobiliários
e na atribuição de incentivos a usos e ocupações
do solo, que visem à integração qualificada desses
espaços à vida urbana.
Os bairros da bacia do Água Preta são consolidados, com boa infra-estrutura, fácil acesso e já
passam, há alguns anos, por transformações cujo
ritmo se acelera constantemente. Antigas casas,
modestas no padrão, são demolidas e substituídas
por edifícios de apartamentos. Muitas fábricas, de
pequeno e grande porte, que podem ser encontradas ao longo de todo o trajeto do córrego, foram
desativadas e suas instalações deitadas abaixo para
dar lugar a condomínios verticais, ou tiveram seu
uso reciclado.
Só no caminho descrito, estritamente na linha do córrego, há exemplos de sobra de oportunidades que se abrem para recuperá-lo, mesmo que
não literalmente, atuando não apenas sobre o espaço público, mas também condicionando os lotes e
construções às melhorias que se queira promover.
Pequenas praças e outras áreas livres remanescentes de desapropriações, largos, escadarias,
vielas e cantos com grande potencial expressivo
ocorrem em quantidade e contiguidade nada desprezíveis ao longo do trajeto do Água Preta. Aguardam apenas um fio que os alinhave. São espaços
públicos, portanto sob a tutela da municipalidade,
plenos de possibilidades que só se consumariam,
no entanto, se coordenados em um conjunto. Eles
podem deixar de ser peças isoladas, palavras soltas, como são hoje, e comporem, juntamente com
outras peças, um texto ou um quadro com algum
sentido. Eles podem contar a história viva do rio.
As oportunidades de inclusão dos rejeitos
espaciais associados a corpos d’água, tornando-os
partícipes do cotidiano urbano como representantes de paisagens veladas, podem superar os limites
de uma bacia específica, conferindo ainda maior
amplidão às ressignificações.
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Verde

Figura 30 - Bacia do Verde - localização.

Figura 31 - percurso do córrego Verde com base na cartografia elaborada
pela empresa Sara Brasil - 1930; topografia e sistema viário principal sobre
base do Mapa Digital da Cidade - MDC.
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A uma distância da ordem de quinhentos
metros de uma das cabeceiras do Água Preta, justamente aquela aludida neste relato, encontra-se
uma das nascentes do Verde, córrego simétrico
em relação ao divisor de águas percorrido pela rua
Heitor Penteado: enquanto o primeiro deságua no
Tietê, o Verde corre para o Pinheiros. Tanto quanto o Água Preta, o Verde está totalmente ocultado,
no entanto deixou suas marcas na superfície.

Figura 32 - Cabeceiras do Água Preta e do Verde.

Figura 33 - Percurso do córrego Verde com base na cartografia elaborada
pela empresa Sara Brasil - 1930; topografia e sistema viário principal sobre
base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

Na altura de uma das grotas nas vertentes meridionais das colinas do Sumaré, próximo
ao encontro das ruas Jaciporã e Heitor Penteado,
pode-se ouvir o rumor da água por uma tampa de
inspeção assentada no asfalto. É o Verde começando a escavar o talvegue da rua Abegoária, via
larga, contemplada com um parque de encosta, na
margem esquerda do rio. A generosidade e a luminosidade desses inícios são logo revertidas a partir
de uma pequena área livre triangular, por onde o
Verde inflete seu leito, formando um vale labiríntico que a ocupação urbana ajudou a criar.

A largura irregular das ruas, desníveis
inesperados nos leitos carroçáveis, angulosidades
imprevistas no seu traçado, foram percebidos e
apropriados há tempos, e talvez silenciosamente
apreciados pelos que usavam o bairro atravessado
pela rua Medeiros de Albuquerque, que transporta
o rio, antes da recente onda de glamour ofuscar a
singeleza do lugar.
Os becos se sucedem trincando o casario
que lhes dá as costas. Hoje eles têm nome, do Batman, do Aprendiz, e atraem turistas, mas o córrego que os explica permanece anônimo e ignora-

							

102

do por muitos. Esse longo caminhar tortuoso e
obscuro do Verde, por mais de setecentos metros,
contrastantes com a amplidão dos outros tantos
setecentos precedentes do alto curso, termina em
um beco, literalemente sem saída, nos fundos das
construções que dão para a rua Cardeal Arcoverde, depois de formar uma “pracinha” cercada por
alambrado, dotada de uma quadra pavimentada e
degraus de arquibancada, disponível para múltiplos fins.
O termo desse beco é um sumidouro, o único ponto onde se pode ver o Verde em todo seu
percurso até o Pinheiros. Ao atravessar a rua Cardeal Arcoverde, em tubos subterrâneos, prossegue
por ruas convencionais, sem apresentar vestígios
expressivos, até o encontro seu com outro braço
que lhe chega pela margem esquerda, na altura da
praça Gastão Vidigal, no Jardim Paulistano.

Figura 36 - Percurso do córrego Verde com base na cartografia elaborada
pela empresa Sara Brasil - 1930; localização adas fotos, topografia e sistema
viário principal sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

Figura 34 - Rua Abegoária, no alto curso de um dos braços do Verde.

Figura 37 – Rua Medeiros de Albuquerque.

Figura 35 - Praça dr. W. Pregnolatto marca o ponto de inflexão do Verde
rumo aos becos do Batman e do Aprendiz.

Figura 38– Beco do Batman.
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Figura 39 – Viela entre ruas Harmonia e Girassol.

Figura 42 – Percurso do córrego Verde com base na cartografia elaborada
pela empresa Sara Brasil - 1930; localização adas fotos, topografia e sistema
viário principal sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

Figura 40 – Praça no Beco do Aprendiz.

Figura 43 - Sumidouro do Verde no final do Beco do Aprendiz.

Figura 41 - Beco do Aprendiz.

							

104

Esse outro braço nasce na encosta do espigão central, na altura da estação Sumaré do Metrô,
e desce cortando o traçado hipodâmico do bairro que se sobrepôs, indiferente, à alta declividade
do terreno e aos sulcos e saliências formados pelo
curso d’água. O primeiro sinal mais eloqüente do
córrego aparece na travessa Deocleciana de Oliveira, incrustrada em um trecho bastante peculiar
da rua Cristiano Viana, delimitado, em uma extremidade, pelo talude da avenida Paulo VI e, em
outra, pela escadaria à Bramante na rua Cardeal
Arcoverde. Ali pode-se ver e ouvir o Verde através
de uma grelha no chão e imaginá-lo, incontido, a
inundar os porões das casas e, depois de beirar o
ponto mais baixo da praça Benedito Calixto, esgueirar-se pela rua Paulo Gontijo de Carvalho.

Esta é uma via estreita e longa, com quase quinhentos metros de comprimento, sobreposta
fielmente sobre o córrego. Uma pequena ponte arqueada na rua Artur de Azevedo sinaliza a travessia do vale, hoje seco, e lhe dá um acesso parco pelas laterais. Sem saída na extremidade a montante,
o outro contato da rua Paulo Gontijo de Carvalho
com o sistema viário do entorno se reduz à conexão acanhada com a avenida Henrique Scahumann.

Figura 45 - Travessa Deocleciana de Oliveira.

Figura 44 -Percurso do córrego Verde com base na cartografia elaborada
pela empresa Sara Brasil - 1930; localização adas fotos, topografia e sistema
viário principal sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

							

Figura 46 - Grelha por onde se vê e ouve o Verde na travessa Deocleciana
de Oliveira.
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Figura 47 - Rua Paulo Gontijo de Carvalho.

Figura 49 - Percurso do córrego Verde com base na cartografia elaborada
pela empresa Sara Brasil - 1930; localização adas fotos, topografia e sistema
viário principal sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

Figura 48 - Rua Paulo Gontijo de Carvalho sob a ponte da rua Artur de
Azevedo.

Sem mediações de escala, o córrego deixa
o recato da viela e atravessa, sempre subterrâneo,
a vastidão do cruzamento das avenidas Henrique
Schaumann e Rebouças.
Ele volta então a circular sob as ruas mais
pacatas do Jardim Paulistano, anunciado apenas
por grelhas e bocas de lobo discretamente dispostas, ou pela estreiteza e sinuosidade singulares
de uma ou outra via, como a Santa Cristina, que
o conduz até a rua Capitão Antonio Rosa. Neste ponto, o que denuncia o córrego é um terreno
vago e arborizado, bem próximo da praça Gastão
Vidigal, onde ele se encontra com o outro braço, já
referido.
							

Figura 50 - Terreno vago na rua Capitão Antonio Rosa por onde passa o
Verde.
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politanos (Água Branca e Hebraica), estações de
metrô, o Sesc Fábrica Pompeia, e estaria no raio
de influência de equipamentos e instituições que
são referências importantes, como o Tendal e o
Poupatempo da Lapa, e a Casa das Caldeiras, entre outras . Contaria, além disso, com um número considerável de pequenas praças e áreas verdes
públicas que contribuiriam para a transmissão dos
influxos nervosos, por assim dizer, emitidos pelos
indícios materiais que os córregos deixaram na sua
passagem.
Promover a aderência de trajetos, ou de
vestígios pontuais dos cursos d’água, aos percursos do dia a dia, atendendo à condição indispensável de que eles remetam aos córregos pulsantes e
ocultados, já pode se configurar como uma iniciativa concreta para livrá-los do esquecimento definitivo, favorecendo aproximações entre paisagem
e cidade.
54

Figura 51 - Traçado irregular da rua Professor Roberto Hottinger indica
o córrego.

Daí em diante, é novamente por viezes estranhos ao traçado do bairro que o córrego marca a sua presença, primeiro sob a rua Professor
Roberto Hottinger e, em seguida, pela rua Verde,
único logradouro público a mencionar o seu nome
em todo o trajeto. Em meados da década de 1950,
o levantamento aerofotogramético Vasp-Cruzeiro ainda o representava cortando a rua Iguatemi a
céu aberto, transposto por uma ponte singela, na
altura da rua Grécia. Hoje ele atravessa escondido
as pistas da avenida Faria Lima e o estacionamento de um shopping center. Continuando a correr,
cegamente, sob ruas, praças e clubes instalados na
planura inexpressiva da várzea, vence por fim a via
expressa e a ferrovia para encontrar o Pinheiros.
Esses rastros, em geral mal percebidos,
quando muito constituem palavras isoladas, moribundas, enquanto uma ação, um verbo, não lhes
insufle a vida. O fio de união dos vestígios dos dois
córregos analisados, que a pesquisa de campo traz
à luz como se fossem fragmentos arqueológicos,
perfaria algo em torno de sete quilômetros, oferecendo percursos alternativos aos das vias de
tráfego convencionais, normalmente utilizadas
nos deslocamentos cotidianos. Interligaria duas
estações da Companhia Paulista de Trens Metro							

54 Oportunidades semelhantes às oferecidas pela conexão entre o Água
Preta e o Verde ocorrem nos leitos dos córregos Sapateiro e Aclimação,
simétricos em relação ao espigão que separa as bacias do Pinheiros e do
Tamanduateí. Ambos estão ocultados em toda a extensão e só ganham
expressão nos lagos dos parques que atravessam: Ibirapuera e Aclimação,
respectivamente. Criar sinapses que contatem os seus indícios – visuais,
sonoros e mesmo olfativos – hoje isolados, teria como efeito unir, com novo
significado, dois importantes parques públicos paulistanos, em um trajeto
com cerca de quatro quilômetros de extensão. Relatos circunstanciados
sobre o Aclimação e o Sapateiro encontram-se em BARTALINI, Vladimir.
Palcos e bastidores. Ainda sobre córregos ocultos. Arquitextos, São Paulo,
ano 14, n. 160.00, Vitruvius, set. 2013 <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/14.160/4869>.
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Figura 52 - Pontos de referência em eventual interligação dos percursos dos
córregos Água Preta e Verde

Figura 53 - Indícios do Água Preta e do Verde citados no relato.
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Frases apagadas:
Verde, Congo e
Guaimi
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Andar pelos vales médios e baixos dos três
principais cursos d’água integrantes da bacia do
Verde, que se estende por Pirituba e Freguesia do
Ó, é percorrer avenidas de fundo de vale de pouco
interesse para quem vai em busca dos rastros dos
córregos ocultados, já que o traçado das avenidas
os decalca com uma obviedade anestesiante. A ordinariedade do espaço, decorrente do tratamento
genérico dispensado aos rios que passaram a integrar o sistema viário, extingue singularidades,
afasta eventuais apropriações e afetividades, torna
remoto qualquer vislumbre de paisagem. Porém, à
medida que se remonta os seus leitos e se adentra
os terrenos moldados por seus afluentes e subafluentes, indícios insólitos e eloquentes afloram à
superfície denotando a presença dos rios confinados no subsolo. São vestígios espalhados por um
vasto território, dificultando intervenções que os
redimam da condição de fragmentos e recuperem
seu pertencimento a corpos coerentes, embora degradados e oclusos. Talvez palavras e imagens, fiadas em uma narrativa, valham pela trama que a
realidade material já não alcança tecer.
Quem desce o rio Tietê, na cidade de São
Paulo, vindo de Santana, passadas as pontes da
Casa Verde (avenida Braz Leme), do Limão (avenida Ordem e Progresso), Júlio de Mesquita Neto
(continuação do viaduto Pompeia), da Freguesia do
Ó (avenida Inajar de Souza), e mal cruzada a ponte do Piqueri, vê, na margem direita, uma cunha
aberta na parede de concreto por onde três bocas
vomitam, dia e noite. Sobre os lábios superiores,
as letras pintadas de branco identificam o Rio das
Pedras. Um só nome para três bocas, três corpos
que, por uma lógica estranha a eles, foram dispostos numa vala comum omitindo-se, por economia,
os nomes dos outros dois. Um deles é o ribeirão
Verde.
O endoscópio, flexível, ajusta-se no encalço
deste ribeirão sob a avenida marginal direita do rio
Tietê e o início da avenida General Edgar Facó.
							

Figura 54– Foz do ribeirão Verde no rio Tietê.

Nos primeiros setecentos metros, até a rua Paula
Ferreira, ainda se pode ver o céu através das costelas de um esqueleto descarnado. Daí em diante,
por todas as ramificações, só quilômetros de escuridão, apenas uma ou outra abertura por onde respirar ou olhar o mundo lá fora, através das grades
no chão. O pleno aberto, se ocorre, é numa vala de
despejo.

Figura 55– Ribeirão Verde visto da ponte existente no cruzamento da rua
Paula Ferreira com a avenida General Edgar Facó.

Edgar Facó nasceu em Beberibe, no Ceará,
em 1882 e morreu no Rio de Janeiro, noventa anos
depois. Beberibe, ou Bibiribe, segundo Teodoro
110

Sampaio, quer dizer “no rio que vai e vem”. Edgar
Facó, nascido no rio que vai e vem, talvez nunca
tenha ido ao Ribeirão Verde, que a avenida com
seu nome ocultou, mas, se tivesse ido, ainda o veria totalmente aberto. O Ribeirão Verde, bem mais
velho que Edgar Facó, sobreviveu a ele fluindo livremente até meados dos anos 1970, quando foi
aprisionado e enterrado. Vive até hoje e não para
de escoar-se.
Parte da água que sai daquelas bocas tem
sua origem a cerca de seis quilômetros ao norte, em
áreas até hoje não construídas, que dão continuidade, a leste, às áreas verdes do Parque Estadual do
Jaraguá. Há cinco décadas elas constituíam o limite setentrional do urbano, atualmente ultrapassado, uma espécie de zona rural de transição para o
território natural da Serra da Cantareira. O acesso
às nascentes se faz, hoje, por ruas e avenidas, entre elas a Raimundo Pereira de Magalhães, a Elísio
Teixeira Leite, a Domingos Vega, que se chamavam, ainda em meados da década de 1950, respectivamente, Estrada de Campinas, Estrada do Congo, Estrada da Pedreira, resquícios de ruralidade a
tangenciar grandes glebas cobertas por macegas
e capoeiras, e crateras resultantes da mineração
de pedras. Muito da matéria extraída dessas cavas
serviu para erguer construções e pavimentar a cidade que não podia parar de crescer, porém pouco
deve ter sido usado para calçar as ruas e construir
as casas naquela periferia, há não muito tempo ainda de chão batido, e mesmo agora não totalmente
servida de infraestrutura e caracterizada por moradias simples, quando não precárias.
No início dos anos 1970, a ocupação urbana
já estava avançada na região, intensificando-se na
década seguinte. Entre esses dois momentos foi-se consumando o apagamento dos rios da bacia
do Verde.
O primeiro movimento aconteceu durante
a administração do prefeito Olavo Setúbal (19751979), mas os preparativos começaram antes. Uma
							

Figura 56 - Localização dos córregos e vias de acesso às nascentes indicados sobre base cartográfica elaborada pela empresa Sara Brasil - 1930

breve remissão à conjuntura pela qual passava a
cidade, na época, pode ajudar a entender o que se
vê e o que não se vê mais ali.
No final da década de 1960, São Paulo era
não só a maior metrópole do país, em área e em população, como também uma das maiores do mundo. A área urbana do município se estendia por setenta mil hectares e sua população estava em torno
de seis milhões de pessoas. A continuidade urbana,
que em décadas anteriores chegara a São Caetano
e Santo André, verificava-se, na entrada dos anos
sessenta, também para os lados de Guarulhos, Poá,
Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Suzano
(Singer, 1968, p. 69).
O desenvolvimento econômico atraíra cor111

rentes migratórias internas, sem que o município
estivesse preparado para atender ao grande crescimento da demanda por serviços e equipamentos
urbanos. Por volta de 1968, quase metade da população não era atendida por rede pública de água,
mais de 60% não era servida por rede de esgoto.
Também 60% das vias oficiais não eram pavimentadas e 76% não dispunham de iluminação. A distribuição dessas carências era, como é fácil imaginar, desequilibrada, penalizando as áreas mais
pobres da cidade. Os levantamentos realizados
para a elaboração do Plano Urbanístico Básico do
Município, em 1968, acusavam que “o processo de
loteamento na periferia contribuiu para a precariedade dos serviços urbanos nessa área” e constatavam que “a população é submetida a esforço constante e penoso na procura de melhoria econômica
e social” (São Paulo, 1969, p. 13).
Embora a situação dos serviços e equipamentos públicos fosse precária, as finanças municipais, naquele momento, estavam equilibradas graças à reforma tributária de 1967, pela qual parte
das arrecadações efetuadas nos níveis estadual e
federal era repassada às prefeituras. O município
de São Paulo viu triplicar seus recursos a partir
daquela reforma. Em suma, vivia-se, entre 1968 e
1973, a fase expansiva do modelo industrial, o chamado “milagre brasileiro”, do qual se beneficiaram
os orçamentos municipais.
Foi o que possibilitou a realização de várias
obras e as desapropriações necessárias para a implantação ou complementação dos sucessivos planos viários idealizados para a cidade. Nas desapropriações, na execução de avenidas e viadutos e nas
obras iniciais do metrô, foi aplicada a maior parte
dos recursos municipais.
Seguindo um modelo preconizado há décadas, muitos rios, em todos os quadrantes da cidade, foram canalizados para receberem avenidas
em suas margens, ou mesmo sobre eles. Além de
escoarem o tráfego, elas atuaram como vetores da
							

expansão urbana rumo às bordas do município.
No início da gestão de Olavo Setúbal, a cidade contava com onze mil quilômetros de vias,
sendo que mais da metade não estava pavimentada
(Zmitrowicz e Borghetti, 2009, p. 45). No início do
seu governo foi criada a Codevim – Comissão Deliberativa do Sistema Viário do Município de São
Paulo. Definiu-se então um programa de obras viárias que contava com verbas comprometidas para
sua execução assim como com a suplementação
orçamentária para as desapropriações necessárias.
Tencionava-se, entre outras iniciativas, implantar
um sistema de vias expressas em grelha, integrante do Plano Diretor em vigência, no entanto, o alto
custo das desapropriações, sobretudo em áreas de
verticalização recente, impediu a execução de boa
parte do sistema, levando à substituição de vias
expressas por arteriais, embora não tenha obstado a construção de avenidas de fundo de vale. Veja-se o depoimento de técnicos que participaram
de projetos e acompanharam, naquele momento, a
implantação de obras viárias de vulto:
Havia uma razão de peso para as mudanças
que estavam ocorrendo. Devida à elevação
dos preços mundiais do petróleo, acontecida na época, a prefeitura, que já havia obtido financiamento para a primeira linha
de transporte de massa (metrô), não estava
conseguindo dinheiro para as vias consideradas de transporte individual, consumidor
de gasolina [as vias expressas].
Entretanto, havia plena possibilidade de obter financiamento para a execução de obras
consideradas de saneamento, de canalização de córregos e rios, e eventualmente até
de construção de pistas viárias a eles marginais. Justificava-se tal opção na época por
tais obras melhorarem as áreas urbanas pobres ou vazias existentes nos vales, sane112

ando a região com a execução das redes de
drenagem, abastecimento de água e coleta
de esgotos (Idem, p. 46).

qual seja, pistas de tráfego margeando canteiros
centrais que encobrem os cursos d’água, não apresentando, em regra, interesse especial para a detecção, a patir de vestígios deixados na superfície, da
presença dos córregos ocultados. As ramificações
capilares nos altos cursos, por sua vez, oferecem situações mais complexas, exigindo maior esforço e
acuidade perceptiva para efetuar as “descobertas”.
Proporcionam, por isso, situações mais instigantes
e imagens mais sugestivas de paisagens fluviais em
latência.
Apresenta-se, a seguir, uma caracterização
geral dos baixos vales dos principais cursos d’água
da bacia do Verde e, logo após, a descrição pormenorizada de cada córrego investigado, sempre
com base na percepção de um corpo que palmilha
detidamente o espaço, deslocando-se nele, desprovido de informações cartográficas e de outros referenciais exteriores à própria experiência paisagística, condição de base para que ela, de fato, venha a
ocorrer (Besse, 2009, pp. 49-57).

No lugar do sistema em grelha acabou-se
por implantar um sistema em espinha de peixe,
decalcado na própria rede hídrica natural, a partir
das avenidas marginais dos rios Tietê e Pinheiros.
Nas gestões sucessivas alternaram-se políticas que ora priorizavam a implantação de infraestrutura e pavimentação de vias em locais de
concentração de população de baixa renda; ora
o transporte coletivo, mediante a construção de
corredores de ônibus; ora voltavam a investir em
grandes obras viárias; ora procuravam atenuar a
carência e as más condições de habitação nas zonas periféricas pela construção de casas populares
e urbanização de favelas.
Em 1987 foi criado o Procav – Programa
de Canalização de Córregos – , que contou com
investimentos do BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento –, da Caixa Econômica Federal e
da Prefeitura de São Paulo. Nas duas fases do Programa canalizaram-se, em todo o município, mais
de sessenta quilômetros de córregos, construiu-se
outro tanto de avenidas paralelas a eles, foram removidas milhares de famílias e demolidos quase
dois mil imóveis. Parte do Programa contemplou
a bacia do ribeirão Verde.
Com um pouco de tudo e nada levado às
últimas consequências, a região drenada pelo ribeirão Verde e seus afluentes apresenta-se, provavelmente à semelhança de tantas outras regiões,
como um mosaico variado, com a predominância
de “tonalidades” peculiares, perceptíveis ao longo
dos rios, seja nos poucos e curtos segmentos de leitos expostos, seja, sobretudo, nos leitos supostos,
estes mais numerosos e extensos.
Conforme já observado, os baixos cursos
dos córregos constituintes da bacia do Verde encaixam-se no padrão das avenidas de fundo de vale,
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Baixos vales

Figura 57 - localização dos córregos e vias de acesso às nascentes indicados sobre base cartográfica elaborada pela empresa Sara Brasil - 1930.

							

Figura 58 - localização dos córregos e vias de acesso às nascentes indicados sobre base cartográfica elaborada pela empresa Sara Brasil - 1930.
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Os principais contribuintes do ribeirão Verde são os córregos do Congo e Guaimi, ambos à
sua margem esquerda. O critério que estabeleceu
o Verde como o curso d’água principal não é compreensível de imediato. Por analogia visual com a
estrutura de uma árvore, o Congo, pela sua posição
central em relação aos outros dois veios, fica na
continuidade do que seria o tronco. Os ramos que
se abrem, quase simetricamente, para um lado e
para o outro seriam o Guaimi, a leste, e o Verde, a
oeste. Excluído o tronco comum, o Verde, o Congo
e o Guaimi têm comprimentos similares, da ordem
de três quilômetros, o que dificulta ainda mais a
sua hierarquização com base no critério de extensão.

tre: não há passeios entre as pistas de rodagem da
avenida e as margens concretadas do córrego que
permitam observá-lo. Talvez apenas o passageiro
no interior de um ônibus, por estar mais elevado,
consiga fazê-lo. É, portanto, sempre obliquamente,
por inferências ou indícios indiretos, que o ribeirão
se anuncia.

Figura 60 – Avenida Edgar Facó, na altura da rua Paula Ferreira: ribeirão
a céu aberto, mas inacessível ao olhar.

Figura 59 – Bacia do ribeirão Verde. Os cursos d’água em destaque correspondem aos registrados no levantamento cartográfico executado pela
empresa Sara Brasil, em 1930.

Figura 61– Avenida Edgar Facó, na altura da rua Paula Ferreira: córrego
ocultado sob o canteiro central.

Pela Edgar Facó circulam automóveis, caminhões e ônibus, estes, em corredores exclusivos.
A partir da avenida Paula Ferreira, uma faixa pavimentada ladeada de árvores, ao longo do canteiro
central arborizado, ou seja, sobre o leito tampado
do rio, serve a pedestres e ciclistas. Entre a avenida Paula Ferreira e a foz no Tietê, o Verde, apesar
de descoberto, está afastado do olhar do pedes							

Sem dúvida, as formas do relevo ajudam a
deduzir o curso d’água. A profundidade da vista a
montante e o vale largo, típico dos cursos baixos,
ainda que distante da aparência de uma planície
natural de inundação, fazem pressupor um rio razoavelmente extenso e volumoso. As construções
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de pequena altura, quase nunca ultrapassando dois
andares, são aderentes às encostas e, assim, também colaboram para a leitura da conformação original do baixo vale do Verde.

da antes que a retificação do Tietê e a construção
das pontes dispensassem as barcaças.

Fig. 63 – Projeção da ponte do Piqueri e localização de logradouros sobre
registros do levantamento cartográfico executado pela empresa Sara Brasil, em 1930.

Figura 62– Conformação geral do baixo vale do ribeirão Verde.

Ao longo da Edgar Facó alinham-se edificações e usos do solo diversos, relativamente recentes, se comparadas aos das encostas. O uso do
solo nos dois lados da avenida em nada lembra a
condição fluvial de origem: caracteriza-se pela
ocorrência de estabelecimentos comerciais e de
serviços – concessionárias de automóveis, lojas de
acessórios, funilarias, mecânicas, postos de abastecimento de veículos, lanchonetes, farmácias – ou,
então, por grandes equipamentos infraestruturais,
como a subestação de energia elétrica, na altura da
avenida Paula Ferreira, com suas torres e linhas
de transmissão. O trevo de acesso à avenida Edgar
Facó, na cabeça da ponte do Piqueri, interrompeu
a continuidade da única rua que ainda guarda em
seu nome uma alusão à travessia do rio: a rua da
Balsa, com extensão de um quilômetro e meio, desde a avenida Santa Marina, na Freguesia do Ó, até
a rua Coronel Bento Bicudo, em Pirituba. Porém,
afora o nome, a rua da Balsa não apresenta qualquer resquício da função à qual pôde estar associa							

Fig. 64 – Projeção do curso do rio Tietê conforme registros do levantamento cartográfico elaborado pela empresa Sara Brasil em 1930 sobre
montagem de fotografia aérea da base do Google Earth.

A não mais que um quilômetro da foz, o
Verde recebe, pela margem esquerda, o Guaimi, ou
seja, a avenida Ministro Petrônio Portela, construída sobre o seu leito. O encontro das águas dos dois
córregos corresponde à atual praça Amália G. Solitari. Não é possível distinguir o ponto de deságue.
A amplidão do espaço aberto remete, se não a uma
foz em delta, a uma área encharcada, indefinida em
seus contornos, como é comum nas embocaduras
dos rios de vales largos. O levantamento cartográfico Sara Brasil, de 1930, mostra o Guaimi se dirigindo ao Verde mais ao norte do ponto onde, atualmente, a avenida Petrônio Portela entronca na
Edgar Facó. Comparando-se o percurso do córre116

go registrado naquele levantamento com a cartografia Vasp Cruzeiro (1952-1957), o Guaimi, antes
de chegar ao Verde, acompanharia as ruas Irapuru
e Dr. Heitor Nascimento, mas não há, hoje, qualquer sinal que leve à comprovação disso, a não ser
o caráter geral de baixada que domina o local.

Figura 66 – Avenida Petrônio Portela X Avenida Edgar Facó, com a praça
Amália G. Solitari à esquerda

Figura 65 – Córrego Guaimi, conforme o traçado assinalado no levantamento Sara Brasil (1930), sobre base cartográfica do levantamento Vasp Cruzeiro (1952-1957). A implantação da avenida alterou o local da foz do córrego. -

Figura 67 – Avenida Petrônio Portela.

Como dito acima, tudo leva a crer que sobre ela
se situa o principal corpo d’água da bacia, o Verde. Mas a hidrografia natural, caso a nomenclatura
adotada para os rios a ela correspondam adequadamente, não confirma essa percepção. Admitindo-se, sem mais, que tenha havido alguma razão
técnica na escolha do Verde para designar a bacia,
constata-se que o desenho viário alterou a percepção do que seria a hierarquia natural, confirmando
a impressão que vem da analogia com uma árvore: o córrego do Congo é que seria o eixo para o

Antes de adentrar o vale do Guaimi convém, para efeito de expor as linhas gerais do baixo
curso do Verde, prosseguir em direção ao norte,
pela avenida Edgar Facó, isto é, continuar a subida
do ribeirão até o ponto onde ele é alcançado pelo
outro contribuinte, o córrego do Congo, também à
margem esquerda.
Ali tem início a avenida Fuad Lutfala, caminho natural do olhar que busca as cabeceiras.
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qual confluiriam o Verde, pela margem direita, e o
Guaimi, pela esquerda. De fato, o padrão de avenida com duas pistas e canteiro central de separação,
utilizado na Edgar Facó, sobre o Verde, foi mantido na Fuad Lutfala, sobre o Congo. Apesar de
ter a sessão transversal ligeiramente inferior à da
Edgar Facó – o canteiro central desta é mais largo
e arborizado –, a Fuad Lutfala mantém o padrão
duas pistas / canteiro central pela extensão de
dois quilômetros, com sinuosidades muito suaves,
permitindo ao olhar aprofundar-se sem dificuldade rumo ao norte, vale acima, vislumbrando-o em
quase toda a sua extensão, numa continuidade natural da linha definida pela Edgar Facó, ou seja,
como se o Verde se prolongasse no Congo. O caminho do Verde, por sua vez, enfatizado no curso
baixo pelo porte grandioso da Edgar Facó, inflete
a montante na direção noroeste, no que é acompanhado pelo desenho igualmente grandioso da rua
Manoel Barbosa. Ocorre, porém, que esta rua, de
amplo canteiro central e fartamente arborizado,
que se construiu sobre o Verde, não conserva esse
traçado por mais de quinhentos metros. Sua continuidade se dá pela avenida Cabo Adão Pereira, já

Figura 68– Encontro do ribeirão Verde e Congo; projeção do percurso do
Guaimi com base no levantamento realizado pela empresa Sara Brasil em
1930 sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

Figura 69 – A avenida Fuad Lutfala, ao fundo, dá prosseguimento ao alinhamento da avenida Edgar Facó. Para acompanhar o percurso (subterrâneo) do ribeirão
Verde é preciso dobrar à esquerda, no semáforo, e seguir pela rua Manoel Barbosa.
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desprovida de canteiro central, logo se desfazendo
a clareza da leitura inicial do vale sob uma rede
intrincada de ruas secundárias por onde o Verde
se infiltra.
Além disso, a própria engenharia de tráfego
indica que a via preferencial, para quem está na
Edgar Facó, prossegue pela Fuad Lutfala, uma vez
que a entrada na Manoel Barbosa, ou seja, para
prosseguir acompanhando o ribeirão Verde, é preciso converter à esquerda e, portanto, aguardar o
semáforo verde. Assim sendo, o tratamento similar ao da Edar Facó dado à rua Manoel Barbosa
é tarefa anulada por outros fatores que acabam se
sobrepondo à suposta intenção de sinalizar o caminho do ribeirão principal. De todo modo, pode-se
admitir que, neste caso, tenha-se buscado, embora
sem sucesso, favorecer o trabalho de remissão à hidrografia original. Antes da ocultação dos córregos pelas avenidas abertas no final da década de
1970, tal incumbência recaía, unicamente, sobre a
rua Rio Verde que, por sinal, em nenhum momento acompanha qualquer vale fluvial: em seus mil
e quinhentos metros de extensão, ela une o divisor de águas das bacias do Verde e do Pirituba –
na altura da avenida Paula Ferreira – ao divisor
de águas entre o Verde e o Guaimi – na altura da
avenida Elísio Teixeira Leite – cruzando o vale do
Verde nas proximidades da foz do Congo.
A ocupação urbana do vale do Verde, mais
antiga que a do Congo, e mesmo que a do Guaimi,
também pode ser invocada para explicar, ao menos em parte, a maior facilidade que estes últimos
apresentaram para a implantação de vias mais extensas do que aquelas correspondentes ao Verde.
Em resumo, é apenas sob a avenida Edgar Facó, já
engrossado pelo Congo, que o Verde, embora encoberto, afirma sua primazia na paisagem, o que só
ocorre nos dois últimos quilômetros do seu curso.
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Guaimi

Figura 70 - Vale do Guaimi.

							

Figura 71 - Ampliação - divisor de águas e traçado das ruas (angulosas e
curtas).
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A entrada no vale do Guaimi, a partir da
sua foz no Verde, dá-se de forma muito evidente
pela praça Amália G. Solitari, apesar de, como já
referido, a embocadura original situar-se, de acordo com o levantamento Sara Brasil, um pouco mais
ao norte. O grau de precisão não vem ao caso, dado
não ser difícil imaginar, atendando para a vastidão
da paisagem, tratar-se da região de confluência de
cursos d’água. Essa impressão não é só fruto da
imaginação que se esforça em retroceder no tempo, ela é confirmada pelas palavras de uma moradora do local que conheceu, quando criança, os rios
ainda descobertos: “tudo aqui era um brejo só”.
Basta também adentrar um pouco ambas as
margens do Guaimi, ou seja, as duas laterais da
Petrônio Portela, para reconhecer nas vias curtas,
angulosas, irregulares do lado par, a cautela do arruamento em se aproximar da planície de inundação; e, do lado ímpar, a presença de poucas ruas, a
rigor apenas uma na parte plana – se se considerar
que as ruas Irapuru e Dr. Heitor Nascimento formam uma linha só –, e outra, a Caraputinga, que
lhe é paralela só do ponto de vista planimétrico,
pois avança sobre a encosta do expressivo divisor
de águas que separa o Guaimi do Verde, atingindo
alta declividade no bairro do Moinho Velho.
A não ser por essas situações particulares
mais significativas, que a ladeiam logo no início, a
avenida Petrônio Portela não oferece situações que
estimulem o investigador a efetuar a criptografia
do córrego que ela ocultou. A avenida se estende
sem surpresas pelos sopés da Vila Manoel Lopes,
do Jardim Monjolo, das Vilas do Congo, Júlio César, Amélia, Timóteo, com seu traçado simples e
óbvio sobre o Guaimi, de cujas margens restaram
apenas fragmentos de áreas verdes, batizadas como
praças, mas que não passam de sobras de desapropriações impostas pelo traçado viário, até terminar, abruptamente, na altura da rua José Carlos
Monteiro, por onde o Guaimi recebe um afluente em sua margem direita. A partir desse ponto
							

toda clareza de leitura se esvai. Para redescobrir o
Guaimi e seus contribuintes é necessário andar a
pé, devagar e com os sentidos atentos.
A rigor, no médio curso do córrego, a aproximadamente mil e setecentos metros da foz, na
Vila Amélia, já se adverte a complexidade que se
encontrará adiante.

Figura 72 - Projeção do traçado do córrego da Vila Amália sobre Mapa
Digital da Cidade.

Ali, o Guaimi recebe um pequeno afluente
pela margem direita. Como ele não tem nome, será
designado aqui como córrego da Vila Amélia. Sua
embocadura no Guaimi, situada mais ou menos a
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duzentos metros a norte do ponto onde a avenida Elísio Teixeira Leite cruza a avenida Petrônio
Portela, não é notada. O acesso ao córrego se dá
por caminhos tortuosos que nunca levam a vê-lo:
está completamente oculto. É apenas a excepcionalidade de uma viela ligando a rua Pedro Abelardo à rua Dr. Rodolpho Josetti que faz suspeitar a
existência de um curso d’água que prossegue sua
descida rumo à foz sem emitir qualquer outro sinal
na superfície.

pelo córrego. A partir dali, o relevo e a trama urbana sedimentada há tempo passam a opor maior
resistência à lógica viária linear. É onde o Guaimi recebe um afluente de maior extensão em sua
margem esquerda, sem nome, e outro, bem menor,
na margem direita, também anônimo. Desaguam
quase no mesmo ponto, na altura do bairro de Vila
Zulmira Maria. O primeiro, que vem pela margem
esquerda, será aqui denominado córrego da Vila
Nina, nome do bairro onde se localiza o indício
mais interessante do córrego ocultado.
O córrego da Vila Nina possui em torno de
oitocentos metros de extensão. Nasce nos arredores da rua Maestro Erlon Chaves, já próximo da
rua Parapuã, que coincide com o divisor de águas
entre a bacia do Verde e a sua vizinha, a do Rio
das Pedras, e termina no que seria uma área verde,
continuação virtual da avenida Petrônio Portela,
em espaço onde ocorre uma feira livre semanal,
entre as ruas Abílio Primo Nalim e Tenente Coronel José Joaquim Ferreira Arruda.
No local da foz nada anuncia a presença do
córrego, porém, entrando pelas ruas angulosas da
Vila Isabel logo se vê, na esquina das ruas Ziba e
Sebastião da Rocha Pita, o guarda corpo de uma
ponte. O curso d’água que o justificava não é mais
visível, está tubulado sob a valeta de concreto que
faz as vezes do rio quando, durante as chuvas fortes, o sistema de drenagem não dá conta das águas.
O seu par, do outro lado da ponte, também não
existe mais, foi substituído pela parede de uma
edificação construída sobre o córrego. Dando as
costas a esse objeto hoje descontextualizado mas,
justamente por isso, eloquente, e prosseguindo a
montante, a próxima pista para decifrar o trajeto
do córrego é a área verde que arremata uma ponta
de quadra, entre as ruas Ziba e Silva Alvarenga.
Sob ela está enterrada a tubulação que acondiciona
o rio.

Figura 73 – Viela, interligando as ruas Pedro Abelardo e Dr. Rodolpho Josetti, na Vila Amélia, esconde e revela o córrego.

Figura 74 – Viela, interligando as ruas Pedro Abelardo e Dr. Rodolpho Josetti, na Vila Amélia, esconde e revela o córrego.

As situações mais estimulantes se dão no
alto curso do Guaimi, quando a avenida Petrônio Portela vê estancada bruscamente sua avidez
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Figura 76 – Guarda-corpo de “ponte seca” na esquina das das ruas Ziba e
Sebastião da Rocha Pita é um índice do córrego.

Figura 75 - Projeção do traçado do córrego da Vila Nina, localização de
fotos sobre Mapa Digital da Cidade - MDC.

Figura 77 – Área verde na extremidade da quadra indica passagem do córrego da Vila Nina.

Os rastros então desaparecem e só voltam
a se manifestar na rua Emílio Martins, um pouco
acima. Em geral, são as situações mais particulares e insólitas encontradas no desenho do arruamento ou na disposição das edificações que acabam
por denunciar a presença de algum curso d’água,
pois o fato de não assumi-lo ou evitá-lo estando, ao
mesmo tempo, tão próximo a ele, exige subterfúgios extraordinários. A excentricidade, no caso da
rua Emílio Martins, consiste na viela de pedestres
situada bem no ângulo interno, de noventa graus,

formado pela rua. A viela, sem saída, dá acesso a
algumas casas e termina em um muro, acima do
qual se avistam as copas de um arvoredo. A rua
Emílio Martins é curta, tem pouco mais que cem
metros de extensão e é angulosa: além do cotovelo
que forma na altura da viela, ela apresenta um ângulo obtuso no cruzamento com a rua Ziba, bem
no ponto onde ela transpõe o córrego. Se o córrego
estivesse destampado, a rua Emílio Martins, de tão
curta, poderia ser facilmente lida como uma ponte. Mas hoje, com o córrego tubulado e enterrado,
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esse ponto de travessia não é percebido. De fato, é
a viela que vem apontar para algo que está escondido.
É preciso, no entanto, contornar o ângulo
interno da Emílio Martins, dobrar outro ângulo
reto, agora externo, para entrar na rua Silva Alvarenga, voltar a dobrar mais um ângulo externo, já
na rua Gaspar Frutuoso, para perceber, pela abertura acidental num muro de divisa, um vale coberto
pelas copas das árvores avistadas a partir do fundo
da viela há pouco deixada, com um edifício escolar
e sua quadra de esportes. Confirmam-se então o
trajeto do córrego e outro fato recorrente: a destinação de áreas atravessadas por cursos d’água para
uso institucional, sem que a ocupação do terreno
considere essa particularidade do sítio.

Figura 79 – Viela na rua Emílio Martins indica a existência de um vale
detrás do muro.

Figura 78 – Abertura no muro de uma escola, na rua Gaspar
Frutuoso, deixa entrever o vale do córrego da Vila Nina.

							

Figura 80 - localização das fotos
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A instituição, no caso, é a Escola Estadual
Professor Edgard Pimentel Rezende, que ocupa a
quadra formada pelas ruas Gaspar Frutuoso (por
sinal incorporada ao terreno da escola), Capitão
José Pais, Jerônimo Souto Maior e Ibiti. Não fosse
a abertura providencial naquele muro, o vale não
seria percebido, mesmo completando-se, externamente, toda a volta em torno da escola, desde a rua
Gaspar Frutuoso até o fim, sem saída, da rua Ibiti.
Porém, retornando sobre os próprios passos, passando novamente pelo portão de entrada da escola,
na rua Jerônimo Souto Maior, e subindo esta rua,
percebe-se de soslaio, à direita, um talho a seccionar a quadra que ela forma com rua Dr. Augusto
do Amaral. É a única aparição explícita do afluente
do Guaimi, correndo a céu aberto entre os fundos
das construções que dão frente para as ruas Jerônimo Souto Maior e Nelson Cristini, com suas margens revestidas de gramíneas. Surpreendentemente, esse espaço não foi ocupado, mantendo aberta
a possibilidade de uma apropriação que incorpore
condignamente o córrego ao cotidiano do bairro.

Integrado Professor Tito Lívio Ferreira (observe-se, novamente, a associação entre áreas institucionais e fundos de vale). Trata-se de uma dedução
lógica, mas sem equivalente perceptivo, a não ser
pelo fato de algumas casas abaixo do nível da rua
Jerônimo Souto Maior oferecerem a condição de
“mirante” do vale, ou pela sela acentuada na rua
José de Campos Novais ou, ainda, pela sequência
de bocas de lobo, nessa mesma sela, denotarem a
presença de um curso d’água.

Figura 81 – Única manifestação explícita do córrego da Vila Nina, através
de um muro quebrado, na rua Dr. Augusto do Amaral.

Figura 83– A sela formada pela rua José de Campos Novaes permite ler a
forma do vale.

Figura 82 – “Mirante” sobre o vale, na rua Jerônimo Souto Maior.

A montante desse ponto ele volta a desaparecer. Logicamente, ele passa pela Travessa Santo
Graal e segue beirando os terrenos institucionais
onde foram construídos o Centro de Educação Infantil Vila Nina e a Escola Municipal de Ensino
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No entanto, dobrada a curva da rua Jerônimo Souto Maior, vem a comprovação, indireta
mas ostensiva, de que o córrego passa por ali: uma
galeria sobrelevada em relação à rua; uma grade
na entrada da galeria para reter a passagem de detritos; um filete de água que atravessa a rua procurando consumar o seu desígnio.
Todo o conjunto é significativo e altamente
simbólico ao agregar aos elementos referidos um
estar improvisado, ambientado com arbustos e um
banco à sombra, na porta de entrada da E.M.E.I.
Professor Tito Lívio Ferreira.

Daí até as nascentes, deduzidas mas não
notadas, mesmo que indiretamente, pelo olhar, no
alto da rua Maestro Erlon Chaves, o córrego da
Vila Nina não ganha qualquer expressão na paisagem.

Figura 84 – Indício significativo do córrego, na entrada da E.M.E.I Prof.
Tito Lívio Ferreira.

Figura 86 – Traçado do córrego da Vila Nina, oculto sob o denso tecido do
bairro.

Figura 85 – Região da nascente do córrego da Vila Nina. Rua Plínio Rocha Pinto, no primeiro plano, e rua Maestro Erlon Chaves, ao fundo.
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O afluente da margem direita do Guaimi,
ao qual será dado o nome de córrego do Jardim
Maristela, oferece ainda menor número de sinais
na superfície e menos interessantes que os da margem esquerda, talvez por sua pequena extensão,
da ordem de quatrocentos metros, praticamente
a metade do outro. Sem emergir uma única vez
à superfície, ele faz o seu percurso da nascente à
foz ao longo da rua José Carlos Monteiro, que o
acompanha pela margem esquerda. Sua presença
é depreendida das formas do relevo e de soluções
incomuns do arruamento. Sua origem se localiza,
presumivelmente, na rua João Teixeira Alves. O
espaço livre entre as empenas de duas casas, situadas na altura onde a rua João Teixeira Alves intercepta a rua Manoel José de Almeida, pode ser
entrevisto através de um portão de ferro, permitindo então a leitura do vale desse córrego a partir
da sua cabeceira.
Olímpio, morador da região, relata que há
cerca de trinta anos, quando criança, chegou a
molhar os pés nas suas águas. A ocupação do vale
ocorreu de modo progressivo e acelerado a partir dos anos 1980, a ponto de não sobrar sequer
um metro quadrado de terreno livre de onde se
pudesse chegar à beira do córrego, caso ele ainda
estivesse a céu aberto.
Como foi dito, apenas o que se mostra incomum ou estranho às normas urbanísticas ajuda
a reconhecer por onde passaria o curso d’água. No
caso, trata-se da rua Itapuranga, uma viela sem saída, estreita e íngreme que, ao ligar as ruas José
Carlos Monteiro e Marcelino Simões, reúne indícios da passagem do córrego. Ao cruzar o vale, enfrentando perpendicularmente as curvas de nível,
a rua Itapuranga atinge uma declividade muito
acentuada que obrigou a construção de uma escadaria na vertente da margem esquerda. A profusão
de bocas de lobo localizadas no ponto mais fundo
da rua e as visuais, ainda que exíguas, possibilitadas pelos espaços deixados abertos entre os fundos
							

e as laterais das casas, já fazem supor o vale encoberto. Por fim, a partir de terrenos ainda não ocupados, no lado ímpar da rua José Carlos Monteiro,
é possível reconhecer claramente a forma do vale
e deduzir o curso d’água que o escavou. Em resumo, não fossem essas manifestações indiretas no
espaço e os depoimentos de quem chegou um dia a
vê-lo ou a entrar nele, o córrego seguiria despercebido ao longo de todo o seu percurso.

Figura 87 – Projeção do traçado do córrego do Jardim Maristela sobre o
Mapa Digital da Cidade - MDC.
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Figura 88 – Rua Itapurunga vista a partir da rua Marcelino Simões. (Foto:
Arthur Cabral)

Figura 90– Caminho do córrego oculto entrevisto a partir do fundo da rua
Itapurunga (Foto: Arthur Cabral)

detrás das casas da rua João Rodrigues Chaves,
numa quadra de trezentos metros de comprimento, só interrompida por uma viela, nos fundos do
Centro Esportivo Oswaldo Brandão, na altura do
número 169. Este é o número da casa do sr. José,
morador antigo do bairro que afirma ter visto o
córrego limpo. Seu quintal consiste em uma laje
de concreto que tampa o córrego. Sobre a laje ele
construiu um abrigo para seus cães e usa a estreita
faixa de terra correspondente à margem direita do
Guaimi para plantar algumas frutíferas. Esgueirando-se entre as paredes das construções, pelos

Figura 89– Rua Itapurunga, a partir da rua José Carlos Monteiro. (Foto:
Arthur Cabral)

Para retomar o curso do Guaimi e acompanha-lo até o nascedouro, convém voltar ao ponto
de inserção no seu corpo dos dois afluentes acima
referidos. Daí para o norte, ou seja, em direção à
nascente, ele corre a céu aberto, mas disfarçado,
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fundos do minúsculo terreno do sr. José, chega-se
ao córrego aberto e sujo, que corta longitudinalmente a quadra. A viela da rua João Rodrigues
Chaves é o único espaço público por onde se pode
acessar as margens do Guaimi e vê-lo fluindo. Daí
para cima ele volta a desaparecer sob a terra ou
sob os barracos da favela instalada no que deveria
ser uma área verde, ao longo da Travessa Michihisa Murata, situada entre a rua de mesmo nome e a
Doutor Moacir Cestari.
Figura 92 – Viela na rua João Rodrigues Chaves (Foto: Arthur Cabral)

No trecho inicial, a Travessa Michihisa Murata tem um traçado claro que permite deduzir a
presença subterrânea do córrego, mas logo adiante o espaço se torna um labirinto de passagens estreitíssimas, por onde mal circulam duas pessoas ao
mesmo tempo, resultantes da acomodação possível
das construções precárias. Numa delas mora Israel,
que fabrica, em casa, pedras de sabão a partir da reciclagem de óleo comestível e sabe bem o que significa a marcação numérica na estaca fincada ao lado
da sua porta: o nível atingido pelas águas do Guaimi, esse ente invisível, na sua última enchente.
Quando o córrego reaparece, dentro da favela, é entre as frestas das tábuas de um ou outro
barraco. Daí para cima, passada a rua Doutor Moacir Cestari, ele está completamente encarcerado e
escondido no meio das quadras definidas pelas ruas
Ministro Correia de Castro e Engenheiro Dario Machado de Campos. Somente pela leitura do relevo,
especialmente revelador nesse trecho do vale, e pelos depoimentos dos moradores chega-se à conclusão de que por perto passa um rio de cujas nascentes
ainda deve minar água, ou não haveria o Guaimi.
Mas nada ali se refere a elas ou as reverencia, senão
o arco de cumeeira formado pela rua Parapuã e a
Estrada do Sabão que as envolve, definindo com nitidez as cabeceiras da sub-bacia.

Figura 91 – O córrego aberto nos fundos das casas, visto a partir da viela
na rua João Rodrigues Chaves (Foto: Arthur Cabral)
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Figuras 93 e 94 – Projeção do percurso do córrego Guaimi , sistema viário
principal e localização de fotos sobre base do Mapa Digital da Cidade MDC

Figura 95– Início da travessa Michihisa Murata.

Figura 96 – O córrego visto entre as tábuas de um barraco (Foto: Arthur
Cabral)
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Figura 99 – Localização das fotos.

Figura 100 – Numa abertura visual da rua Domingos Francisco Lisboa,
vegetação espontânea pontua o caminho do córrego (Foto: Arthur Cabral)

Figura 97 – Um labirinto de passagens, na continuação da travessa Michihisa Murata, sobrepõe-se ao córrego.

É justamente descendo a Estrada do Sabão
e contornando um outro divisor de águas, pela rua
Paulino Galdino da Silva, que se chega à sub-bacia
vizinha, a do Congo, cujas pegadas serão seguidas
no sentido inverso às do Guaimi, ou seja, da região
das nascentes à foz.

Figura 98 – Vista do vale a partir da esquina das ruas Eng. Dario Machado de Campos e Mocair Cestari (Foto: Arthur Cabral)
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Congo

Figura 101 - Vale do Congo, localização sobre foto aérea do Google Earth

							

Figura 102 - O vale do Congo com a projeção dos percursos dos córregos
baseada no levantamento realizado pela empresa Sara Brasil -1930 ; sistema viário principal sobre base do Mapa Digital da Cidade -MDC.
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Diferentemente do Guaimi, o Congo tem
um afluente de grande envergadura, da ordem de
dois mil e quinhentos metros de comprimento, que
desagua em sua margem direita na praça Dr. Francisco Braga Filho, na Vila Regina, onde o Congo
já não é mais córrego, mas avenida Fuad Lutfala.
Na verdade, o Congo, como córrego, não é visto
em nenhum ponto de sua extensão de quase três
quilômetros. Suas nascentes se encontram na base
de um lugar remoto, mas presente na memória dos
moradores das redondezas, ao qual eles se referem
como “Pedreira”, acima da Vila Morro Grande.
Todos ali conhecem ou já ouviram falar da
pedreira do Morro Grande e alguns chegaram a
brincar nas águas da lagoa de mineração que nela
se formou por força das explosões de dinamite.
Uns asseveram que, até por volta do ano 2000, havia “água boa” na nascente, e ainda haveria, não
fosse a exploração mineral a degradar o local. Outros testemunharam a atividade de extração de
areia em torno das nascentes até meados dos anos
1970; um deles se serviu daquela areia para construir sua própria casa. De um modo ou de outro,
tanto os mais jovens quanto os mais velhos têm
na memória, e mesmo na consciência atual, o local,
não importa se exato ou vago, onde nasce o córrego do Congo. Há uma afetividade associada a esse
ente que, embora não visível, ronda o lugar e se faz
prontamente presente na fala dos moradores.
A ocorrência de grandes áreas ainda não
construídas em torno de onde o córrego do Congo se origina ajuda a preservar a sua memória e,
também, a ativar a imaginação que instaura a sua
presença difusa. As árvores que cobrem ou circundam essas áreas livres, e os grandes matacões de
granito que afloram rente à rua contribuem, da
mesma maneira, para dar uma atmosfera própria
à rua Xavier da Silva Ferrão, no seu segmento final, entre as ruas Diogo de Silves e Salvador José
Maciel, quando ela se encurva e inclina fortemente para amoldar-se ao terreno acidentado, próprio
							

Figura 103 - Projeção dos percursos dos córregos com base no levantamento realizado pela empresa Sara Brasil -1930, localização das fotos e
sistema viário sobre base do Mada Digital da Cidade - MDC.

das cabeceiras dos rios.
Parte da gleba desocupada que a rua Xavier
da Silva Ferrão tangencia tem seu relevo resultante de um aterro sanitário implantado, há questão
de duas décadas, pela empresa Vega Sopave. Essa
operação deformou o vale, impedindo o seu reconhecimento como tal nos dias atuais, porém, em
seus depoimentos, os moradores demonstram saber que o córrego está soterrado sob camadas de
lixo e argila.
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superfície dali para baixo, lembra-se ele, ao longo
da atual avenida Tomás Ribeiro e Silva, prosseguimento natural da avenida Fuad Lutfala, da qual,
aliás, mantém o padrão de duas pistas com canteiro central de separação, sob o qual, mais tarde, o
rio seria enterrado e retirado de cena.

Figura 104 – Área aterrada, abaixo da pedreira onde se situam as nascentes
do córrego do Congo.

Figura 106 – Guarda-corpo que restou da ponte anteriormente existente
sobre o córrego do Congo, na rua Manoel de Souza Azevedo.

Figura 105– Trecho final da rua Xavier da Silva Ferrão.

Continuando a descer a rua Xavier da Silva
Ferrão, não se nota mais nada que possa aludir ao
curso d’água, conduzido pela tubulação sob o leito carroçável, até o ponto onde ela encontra a rua
Manoel de Souza Azevedo. Ali, um guarda corpo
de concreto, hoje inútil, é a prova da existência de
uma ponte que possibilitava a travessia do Congo quando ele corria a céu aberto. Mas isso já faz
mais de trinta anos, comenta um morador vizinho
à “ponte seca”, pois há três décadas, quando se mudou para o local, não se via córrego algum na rua
Xavier da Silva Ferrão: o Congo só despontava à
							

Figura 107 – Guarda-corpo da antiga ponte, visto da rua Xavier da Silva
Ferrão; ao fundo, a avenida Tomás Ribeiro e Silva.

Quinhentos metros adiante, um pouco
abaixo da curva que enseja a troca de nome entre
as avenidas Tomás Ribeiro e Silva e Fuad Lutfala,
tem início a subida do esporão que divide as águas
134

do Congo daquelas do seu formador da margem direita. A cartografia mais antiga não o nomeia, tampouco os guias de ruas atuais, mas deveria, ele sim,
chamar-se córrego do Congo, pois esse era o nome
tradicional da estrada, hoje avenida Elísio Teixeira Leite, que o acompanha por uma boa extensão,
cruzando-o não muito distante das suas nascentes,
embora os muros ao longo da avenida impeçam de
vê-lo. Para evitar maior confusão ele será denominado aqui, arbitrariamente, córrego Jacaré, em referência ao nome da única rua, a Barra do Jacaré,
que o atravessa quando ainda descoberto, antes de
desaparecer sob as ruas da Vila Hermínia.

Figura 110 – Empreendimento embargado sobre a área de proteção do córrego.

O seu contato com o espaço urbanizado se
prenuncia na Vila Iara, pequeno loteamento cercado por glebas não arruadas e contornado pela
rua São Urbano. Pelos fundos dos lotes de um dos
lados dessa rua segue o córrego, ainda invisível,
apenas sugerido pela forma do vale que o abriga.
Um edifício de vários andares, inacabado, com entrada prevista pela rua São Urbano, provavelmente interditado por situar-se na área de proteção
permanente do curso d’água, chama a atenção do
passante. Pelo alambrado erguido no recuo frontal
do empreendimento a vista pode estender-se até
o vale. É onde, apesar dos obstáculos interpostos,
pode-se chegar mais perto da visualização, se não
do córrego, ao menos de suas margens ainda vegetadas, antes dele se explicitar junto à ponte na rua
Barra do Jacaré.
Dessa ponte, dirigindo o olhar a montante,
vê-se o curso d’água entre árvores e bananeiras,
margeando uma gleba ocupada recentemente e de
modo improvisado. Há muito lixo acumulado na
barranca do rio. Do outro lado da ponte, a jusante, está a casa do sr. Cosme. Do seu quintal se vê,
sob a ponte e sob as vigas que escoram as paredes
das casas em ambas as margens, a água do córrego
descendo os degraus em direção à galeria que irá
ocultá-lo até a foz, concedendo-lhe, antes do fim,
um último olhar para o céu através do poço, qua-

Figura 108 – Avenida Elísio Teixeira Leite, na descida para o vale do Congo

Figura 109 – Rua São Urbano, com encosta da margem direita do córrego
Jacaré ao fundo.
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Figura 111 – Rua Barra do Jacaré com a ponte sobre o córrego.

Figura 112 – Quintal nos fundos de uma casa, sob o qual o córrego está
enterrado

se surreal, disposto no meio da avenida Brasilina
Vieira Simões. Para chegar a esse marco insólito
da presença do “Córrego Jacaré”, caminha-se ao
longo do que seria sua margem direita, pela avenida Aldo Ribeiro Luz, implantada parcialmente, já
que só se construiu uma das duas pistas previstas,
entre as quais haveria um canteiro sobreposto ao
córrego. O poço é protegido por peitoris de alvenaria de blocos de concreto, provavelmente mais
recentes do que a base, formada por grandes tijolos de barro.
A peça é um símbolo, um verdadeiro monumento, ainda que involuntário, a um córrego anônimo e suprimido da visão, mas que, mesmo assim,
não deixa de marcar sua presença no dia a dia do

Figura 113 – O córrego atravessa a rua Barra do Jacaré e passa entre as
paredes laterais das casas.

Figura 114 – Poço no meio da avenida Brasilina Vieira Simões, de onde se
pode ver o córrego do Jacaré.
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lugar. Já sua foz não apresenta qualquer indício
que evoque o encontro de suas águas com as do
córrego do Congo. A praça Dr. Francisco Braga
Filho, na esquina da avenida Brasilina Vieira Simões com a Fuad Lutfala, faria esse papel, caso não
fosse ocupada por uma creche e cercada por muros.
Daí em diante, o Congo desce sem que nada
de especial rompa a previsibilidade de uma avenida
de fundo de vale, com um córrego enterrado em
seu canteiro central, até encontrar o ribeirão Verde.

Figura 116 – O interior do poço.

Figura 115 – O mesmo poço, em vista a jusante.

Figura 117 – Encontro do córrego do Jacaré – avenida Brasilina Vieira Simões – com o córrego do Congo – avenida Fuad Lutfala.
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Verde
entre o Congo e o córrego do Tanque

Figura 119- Ampliação - projeção dos cursos dos córregos com base no
levantamento realizado pela empresa Sara Brasil em 1930; sistema viário
sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC

Figura 118 - Localização.
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O baixo curso do ribeirão Verde, como se
sabe, está embutido na avenida Edgar Facó, cujo
prolongamento em direção ao norte ganha o nome
de avenida Fuad Lutfala, já no vale do Congo. Para
subir até as nascentes do ribeirão Verde é preciso, no final da Edgar Facó, resistir a continuar em
frente pela avenida Fuad Lutfala e virar à esquerda,
para noroeste, na rua Manoel Barbosa. Como já foi
dito, o amplo canteiro central dessa rua, arborizado e com passeio para pedestres, dá continuidade
ao tratamento dispensado à avenida Edgar Facó e
sinaliza, assim, o caminho do Verde, compensando
a atração exercida pela avenida Fuad Lutfala, que
se apresenta, do ponto de vista do tráfego, como
sequência natural daquela.

Figura 121 – Percursos dos córregos com base no levantamento realizado pela empresa Sara Brasil - 1930, localização das fotos e sistema viário
principal sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.
Figura 120 – Rua Manoel Barbosa, sobre o ribeirão Verde, pouco acima da
foz do Congo.

Porém, menos de quinhentos metros acima
do ponto de intersecção das três vias, a deferência
concedida ao Verde termina. A rua Manoel Barbosa, que tem aspecto de avenida, emboca na avenida Cabo Adão Pereira, que tem aspecto de rua. De
pouco adiantam as pequenas praças triangulares,
arborizadas ou a massa verde do parque Rodrigo
de Gasperi, visíveis à distância: o Verde não caminha por ali. Ele vem de onde a avenida Cabo Adão
Pereira termina sem nenhuma pompa, enterrado
sob uma passagem estreita de pedestres que liga
							

Figura 122 – Avenida Cabo Adão Pereira, sob a qual corre o ribeirão Verde
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as ruas Cecília Calovini e Professor Aldo Locatelli.
É propriamente nesse ponto que o curso
d’água conhecido como córrego do Tanque conecta-se ao Verde, em um encontro celebrado mais
pelo afluente que pelo rio principal, pois é ele que,
embora oculto, se reveste de árvores e verdeja pouco antes de derramar-se no outro. A festa acontece
no parque que já se chamou Pirituba – ajuntamento de juncos, em tupi-guarani –, hoje denominado
Rodrigo de Gasperi.

O córrego do Tanque tem em torno de um
quilômetro e meio de extensão. Nasce no bairro
Jardim Cidade Pirituba, loteamento aberto em
propriedade da Companhia Melhoramentos de Pirituba S.A, com alvará de aprovação emitido pela
prefeitura em nove de dezembro de 1960. Em parte da área verde doada por ocasião do loteamento viria a se instalar, em 1980, o parque público
municipal. Ela correspondia ao vale do córrego. O
“Mappa Topographico do Municipio de São Pau-

Figura 123 – Final da avenida Cabo Adão Pereira, sob a qual se encontra o

Figura 125 – Concentração de áreas verdes na região da foz do córrego do
Tanque.

ribeirão Verde.

Figura 124 – O mesmo ponto, olhando a jusante

							

Figura 126 – Parque Rodrigo de Gasperi.
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lo” executado pela empresa Sara Brasil, em 1930,
mostra um açude na extremidade do futuro parque. Era o “tanque”, que se estendia ameboide, formando línguas ao longo dos filetes d’água que convergiam para ele. Quando o parque foi implantado,
em 1980, o regato já estava canalizado e tapado, e
a lagoa, aterrada. Restaram, às suas margens ou
sobre ele, campos gramados onde até hoje se joga
futebol, tanto no parque quanto em outra área pública, situada um pouco a montante.

irregular de diversos lotes situados nas imediações
dos corpos d’água e, também, casos de ocupação irregular de áreas públicas . De fato, atualmente, o
alto curso do córrego do Tanque, de início gravado
como área pública, está ocupado por habitações até

Figura 127 – Açudes na confluência do córrego do Tanque com o ribeirão
Verde. Situação em 1930, conforme levantamento Sara Brasil, com as projeções do parque Rodrigo de Gasperi e do sistema viário atual.

Figura 128– Rua Herbert de Arruda Pereira, com a área verde ao longo do
curso d’água ocupada por habitações.
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55 Os dados referentes ao loteamento Jardim Cidade Pirituba provêm
da consulta às pastas ARR-1547 e AU3623 arquivadas no antigo Cadastro
Setorial – Divisão Técnica de Estrutura Urbana (CASE 3) da Secretaria
Municipal da Habitação da Prefeitura de São Paulo. Desde 2013, a Divisão
Técnica CASE 3 passou a ter o código SEL / INFO - 3, da Secretaria Municipal de Licencamento, à qual foram transferidas atribuições anteriormente
pertencentes à Secretaria da Habitação.

Vários moradores do bairro, e mesmo de
fora dele, ainda guardam a imagem das áreas brejosas características do pequeno vale. O projeto de
loteamento, aprovado no final do ano de 1960, preservara-as e foi essa precaução que possibilitou as
áreas verdes públicas que lá se encontram até hoje.
No decorrer da década de 1970 operaram-se mudanças na proposta original do loteamento. Em 1975 foi expedido alvará de um projeto
modificativo que demarcava áreas de interesse da
municipalidade e do governo do Estado a serem
desapropriadas para implantação de equipamentos
públicos e, mais tarde, foi necessária nova modificação para atender ao processo de regularização, justificado pela ocorrência de favelização e ocupação
							

Figura 129 – Córrego do Tanque a céu aberto, margeando área da antiga
lagoa, hoje aterrada, entre as ruas Silvestre de Almeida Lopes e Benedito

141

a altura da casa de número 202 da rua Herbert de
Arruda Pereira, com o curso d’água tubulado sob
elas. A partir daí ele passa a correr a céu aberto,
sendo novamente ocultado pouco antes de entrar
no parque Rodrigo de Gasperi.
A lagoa, que a rua Manoel Ribeiro Rosa
acompanha, já estava aterrada quando da implantação do parque e foi incorporada a ele como quadra gramada; a outra, entre as ruas Silvestre de
Almeida Lopes e Benedito Costa, também soterrada, constitui um espaço livre público externo e independente do parque, margeado pelo córrego do
Tanque a céu aberto, com a área que ela ocupava
sendo igualmente apropriada para a prática informal de esportes e para o lazer em geral.
De todos os córregos da bacia do ribeirão
Verde, o do Tanque, apesar de ocultado em sua
maior parte e em que pese o fato de seu leito superior ter sido invadido, pode ser considerado o mais
“bem sucedido”, no sentido de terem resultado ao
longo dele espaços públicos significativos com destinações de certo modo compatíveis com a presença de cursos d’água.
Os demais, sejam eles afluentes do Guaimi
e do Congo, já apresentados, sejam do próprio Verde, não tiveram sorte semelhante, como se poderá
constatar continuando a subir o ribeirão principal.

Figura 130 – Planta do loteamento Jardim Cidade Pirituba. Em destaque,
área verde proposta ao longo do córrego do Tanque.
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Verde
Jardim Paquetá

Figura 132- Ampliação - projeção dos cursos dos córregos com base no
levantamento realizado pela empresa Sara Brasil em 1930; sistema viário
sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC.

Figura 131 - Localização.
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Para seguir o ribeirão Verde contra a corrente deve-se entrar na rua Vigário Godói, sob a
qual foi executado, em meados dos anos 1970, o
projeto de drenagem que o ocultou. Não há outro
sinal do Verde ao longo de toda a rua, a não ser as
comportas contra enchentes nas entradas de algumas construções, os degraus altos que elevam os
passeios, deixando outras a salvo e, supostamente,
a pintura mural na esquina das ruas Vigário Godói
e Francisco Spino, com motivos fluviais ou lacustres.

É apenas no final da rua Vigário Godói,
já embocando na rua Joaquim de Nazareth, que o
Verde se expõe em meio aos resíduos sólidos nele
lançados, a despeito de ter sido instalado na esquina, por iniciativa da prefeitura, um “ponto ecológico” de recepção de objetos descartados.
Embora a céu aberto, o Verde não pode ser
visto por quem anda pela rua Joaquim de Nazareth, pois passa nos fundos das construções que dão
frente para ela. Somente dutos ostentativos e valetas profundas que atravessam a rua acusam o curso
d’água detrás dos muros.

Figura 134 – Degraus e comportas protegem as casas contra enchentes do
ribeirão Verde, encerrado numa galeria sob a Rua Vigário Godói.

Figura 133 – Projeções dos percursos dos córregos com base no levantamenro realizado pela empresa sara Brasil em 1930, locaização das fotos e
sistema viário principal sobre o Mapa Digital da Cidade - MDC.

							

Figura 135 – Mural com motivos aquáticos na esquina da rua Vigário
Godói com a rua Francisco Spina.
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Figura 136 – Rua Joaquim de Nazareth, no ponto onde o ribeirão Verde
entra na galeria que o levará até a foz.

Figura 137– Vista do ribeirão Verde, a partir do mesmo ponto da foto anterior, passando nos fundos das construções, a montante.

Figura 139 – Valeta transversal à rua Joaquim de Nazareth conduz as águas
pluviais até o ribeirão nos fundos das edificações.

Figura 138 – Rua Joaquim de Nazareth: duto saliente aponta para o ribeirão
que corre a céu aberto, mas inacessível ao olhar, nos fundos das edificações.

Figura 140 – Ponte na rua Tomé de Almeida e Oliveira, de onde se pode
ver os dois córregos contribuintes do ribeirão Verde.
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Porém, no final da Joaquim de Nazareth,
dobrando à esquerda na rua Tomé de Almeida e
Oliveira e posicionando-se em frente ao vão deixado na densa massa edificada, é possível ver os dois
braços formadores do ribeirão Verde. Nenhum dos
dois tem nome. O que vem pelo leste será aqui chamado córrego do Jardim Paquetá, por atravessar o
loteamento pioneiro situado às suas margens e que
tem esse nome. O outro será o córrego Mirante,
não só por ser um dos limites da Vila Mirante, mas
também porque alguns moradores, quando interpelados a respeito do córrego, o designaram com
esse nome. O córrego do Mirante, por sua vez, tem
um afluente que chega por sua margem direita na
altura da praça Mohamad Ibrahim Saada, na confluência das ruas Povoado do Rio Novo, Miguel de
Castro e Dr. Pedro Mustre Portugal, aqui nomeado córrego Povoado do Rio Novo.
Para maior facilidade de exposição e, talvez, de compreensão, os indícios dos afluentes e
subafluentes do ribeirão Verde encontrados nos
percursos realizados ao longo deles serão descritos de montante a jusante.
O caso do Jardim Paquetá é o que oferece
menos situações inesperadas: suas nascentes se localizam em uma área ainda mantida verde, “muito
perigosa”, na avaliação do sr. Antônio, morador do

bairro há vários anos, onde, segundo ele, costumava-se fazer “trabalhos de umbanda”. Seu filho, o
Paulo, hoje com mais de trinta anos, lembra-se de
ter brincado nas águas do regato quando criança.
Atualmente, na sua extensão de quase um quilômetro, o estreito vale formado pelo córrego está
ocupado por uma favela, parcialmente urbanizada,
entre os bairros Jardim Paquetá, Jardim Vitória
e Vila Zat. A própria casa do sr. Antônio parece
estar construída ao lado do curso d’água, se não
sobre ele. É o que o guarda corpo de ponte diante
dela, do outro lado da rua, faz supor.
O endereço do sr. Antônio é avenida Sapucaia do Sul, e sua casa se localiza no trecho em que
essa avenida, que margeia o córrego pela direita,
ao longo de trezentos metros, forma um ângulo de
noventa graus para atravessá-la. Praticamente, ele
mora sobre uma ponte. Pelo aspecto da via, o título
de avenida soa irônico, porém, considerando a sua
situação à beira-rio, e a existência de outra rua, a
São Cândido, que lhe é paralela na margem oposta, logo se reconhece a intenção pouco original do
arruador: confinar o curso d’água entre vias marginais. Justamente a nesga de terra entre a avenida
Sapucaia do Sul e o rio é que foi ocupada pela favela que se estende por sua margem direita até ele
encontrar o outro curso d’água com o qual forma
o Verde, numa confluência tríplice só apreendida
pelo olhar, como já apontado, graças ao vão entre as edificações no trecho correspondente a uma
ponte, na rua Tomé de Almeida e Oliveira.
Chega-se ao córrego Jardim Paquetá por
essa rua, que o acompanha pela margem esquerda.
As casas que abrem para a Tomé de Almeida e Oliveira dão os fundos para ele e o ocultam. Na outra
margem estabeleceu-se a favela. Desse modo, afora
o ponto de confluência, recém referido, com o córrego Mirante, os únicos indícios da sua passagem
são evidenciados seja pela forma “fundo de vale”,
ainda que reduzida a um ponto, a partir da rua Núcleo Bandeirante, que se dobra num ângulo de no-

Figura 141– Encontro dos córregos formadores do ribeirão Verde: Mirante
(à esquerda, na foto) e Jardim Paquetá (à direita)
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venta graus e o atravessa por uma ponte; seja pela
quebrada, já citada, que a avenida Sapucaia do Sul
faz, de modo similar à da rua Núcleo Bandeirante,
para cruzar o curso d’água.

Figura 142 – A rua Núcleo Bandeirante, ao atravessar o córrego do Jardim
Paquetá, insinua o vale escondido no interior das quadras.
Figura 143 – Ponte sobre o córrego Jardim Paquetá, na inflexão da avenida
Sapucaia do Sul.

Figura 144 – Impossível adivinhar, em meio à densidade do tecido urbano, a passagem do córrego do Jardim Paquetá entre a avenida Sapucaia do Sul e a rua
Chico Mendes.
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Verde
Mirante

Figura 145 - Localização.

							

Figura 146 - Projeção dos percursos dos córregos com base no levantameto realizado pela empres Sara Brasil - 1930 e sistema viário principal
sobre base do Mapa Digital da Cidade - MDC
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O córrego Mirante apresenta maior diversidade que o do Jardim Paquetá. Nasce no local
conhecido ainda hoje pelos moradores como “Pedreira”, em área de propriedade da construtora
Azevedo & Travassos, entre os quilômetros dezesete e dezoito da avenida Raimundo Pereira de
Magalhães, antiga Estrada de Campinas. Sua primeira aparição pública se dá no final da rua Bueno
da Ribeira, expondo por poucos metros suas águas
já poluídas e as margens ainda cobertas por capins,
suinãs e goiabeiras. O projeto do loteamento que
o envolve propôs vias de circulação de automóveis
em ambas as margens, reservando faixas estreitas
de terra entre elas e o córrego, gravadas como áreas verdes ou institucionais. Àquela situada na margem direita deu-se o nome de avenida Mirante,
que continuaria o traçado da rua Miguel de Castro, a qual, por sua vez, conecta-se com a avenida
Cabo Adão Pereira, constituindo, as duas últimas,
importantes elementos na articulação do sistema
viário de Pirituba. A da direita é a rua Vicente Antônio de Oliveira. A avenida Mirante, porém, como
a Sapucaia do Sul, só é avenida no papel, pois nem
chegou a ser pavimentada, e sua largura é até menor que a de várias outras ruas do bairro.
Parte da área verde ao longo do curso d’água
constante do projeto de loteamento Vila Mirante,
entre as ruas Bueno da Ribeira e Governador João
da Silva de Souza, foi ocupada por habitações. Outra parte, situada entre as ruas Governador João
da Silva de Souza e Visconde do Rio Comprido,
abriga equipamentos institucionais do bairro administrados pela prefeitura: o Centro de Educação
Infantil Benedito Nunes e a Escola Municipal de
Ensino Integrado Antonio Munhoz Bonilha, ambos dando frente para a rua Vicente Antônio de
Oliveira e fundos para a avenida Mirante. Por fim,
entre as ruas Visconde do Rio Comprido e Santo
Antônio do Araçuaí, o espaço que estaria situado
às margens do córrego Mirante, caso ele não tivesse sido enterrado, volta a ser aberto e público.
							

Figura 147 - Ampliação - projeção dos percursos dos córregos com base
no levantameto realizado pela empres Sara Brasil - 1930, localização das
fotos e sistema viário principal sobre base do Mapa Digital da Cidade MDC.

As áreas livres de edificações e de acesso
público que restaram, embora desconectadas, permitem alinhavar o percurso do córrego Mirante
até ele encontrar o outro que vem do Jardim Paquetá, com o qual forma o ribeirão Verde.
Logo abaixo do diminuto segmento de área
verde pública onde o córrego se mostra pela primeira vez, assim que sai da propriedade da construtora Azevedo & Travassos, suas águas, conduzidas por um tubo, atravessam a rua e despontam
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Figura 148 – Cabeceiras do vale do córrego Mirante, à esquerda, em propriedade da construtora Azevedo e Travassos ao fundo.

novamente, e ainda a céu aberto, em um segundo
segmento, um pouco mais extenso e largo que o
primeiro, a ponto de possibilitar a apropriação informal da faixa de terra disponível para uma pequena horta ao longo da rua Teodósio de Andrade.
Desse ponto para baixo começa, ou começaria, a
avenida Mirante. Como a avenida não foi implantada com a caixa de circulação de veículos prevista
no projeto de loteamento, resultaram, aqui e ali,
passeios alargados, um deles usado, informalmente, como local de estar diante de um bar.
Figura 150 – Horta cultivada no alto curso do Mirante.

sobre a área que deveria ser verde e a rua Vicente Antônio de Oliveira, na outra margem, ou seja,
sobre o córrego, desenvolve-se um espaço verde
público denominado praça Hilda dos Santos. Trata-se de uma área de formato triangular, gramada, com perímetro arborizado e dotado de grandes
matacões de pedra que podem servir de bancos, já
que esses equipamentos, na sua forma convencional, são ali praticamente inexistentes.
Da rua Governador João da Silva de Souza
até a rua Visconde do Rio Comprido, como dito
acima, concentram-se os equipamentos institucionais, com muros de divisa altos o suficiente para
comprometer a leitura da linha por onde o córrego
prosseguiria. Na verdade, ele está encoberto sob
o leito da avenida Mirante, visualmente pouco

Figura 149 – Alto curso do córrego mirante

Seguindo a jusante, também por incompletude do traçado viário idealizado, a rua Bueno da
Ribeira, que ali beiraria o rio, forma um desnível
que impede sua continuidade e a torna uma rua
sem saída. Um bueiro improvisado desponta, insólito, no meio da rua, indicando a proximidade do
córrego. Desse ponto até a rua Governador João
da Silva de Souza, entre as edificações implantadas
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Figura 151 – Espaço público sobre o córrego Mirante, com equipamentos comunitários e esportivos, entre a avenida de mesmo nome, à direita, e a rua Santo
Antônio do Araçuaí, ao fundo.

e enxergar o córrego, segundo informou Marcos,
que trabalha em uma marcenaria em frente a ela.
Por razões de segurança, a caixa foi tampada, porém, como sua construção se eleva significativamente acima do nível da rua, acaba por se tornar
um índice da presença do curso d’água, tanto que
outros depoentes, que não a tinham diante dos
olhos, usaram-na como referência para referir-se
ao córrego.
A área verde ao longo do Mirante só se
abrirá novamente como espaço público entre as
ruas Visconde do Rio Comprido e Santo Antônio
do Araçuaí, onde se localiza o ponto final do ônibus Vila Mirante, constituindo-se ali um pequeno
centro. Nesse espaço aberto foi implantada a sede
da Sociedade Amigos da Vila Mirante e uma quadra de bocha coberta, mantendo-se ainda parte do
terreno livre, com árvores sobre um gramado rústico.
Cruzada a rua Santo Antônio do Araçuaí,
o espaço verde público tem sequência a jusante
do córrego como praça Padre Pedro Bonnier, ao
longo da rua Povoado do Rio Novo. É um terreno
de encosta, com afloramento de rochas, na margem esquerda do córrego Mirante, que continua
escondido sob essa rua. Logo abaixo da praça Padre Pedro Bonnier foi implantada a Unidade Básica de Saúde Domingos Mantelli, da prefeitura
de São Paulo e, a seguir, uma quadra de esportes
cercada, já na altura da praça Mohamad Ibrahim
Saada. Essa é a extremidade sul da sequência de
áreas verdes e institucionais associada ao córrego,

Figura 152– Caminho subentendido do córrego Mirante, na extremidade
sem saída da rua Bueno da Ribeira, indicado pelo bueiro transversal ao leito
carroçável

Figura 153 – Praça Hilda dos Santos, entrevista a partir da esquina da rua
governador João da Silva de Souza com a avenida Mirante, que margearia
o córrego.

expressiva, conforme já apontado. Sua condição
subterrânea é advertida unicamente por uma caixa
de inspeção da galeria que o aprisiona. Até pouco
tempo a caixa de inspeção, situada ainda no início
da avenida Mirante, era aberta, permitindo ouvir
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Figura 154– Praça Padre Pedro Bonnier, ao longo da rua Povoado do Rio
Novo

Figura 157 - Rua Povoado do Rio Novo, que liga a praça Maria Cândida
Louzada à praça Mohamad Ibrahim Saada, todos eles logradouros associados ao afluente da margem direita do córrego Mirante

a qual, apesar das interrupções assinaladas, ainda
permite deduzir o caminho da água.
O arremate dessa sequência ocorre ali de
dois modos: um deles melancólico, mas significativo, sob a profusão de grelhas no piso da rua e da
calçada, através das quais pode-se ver e ouvir as
águas correntes; o outro sob a forma de mais uma
pequena praça, a Mohamad Ibrahim Saada, que
marca a foz de um afluente da margem direita do
córrego Mirante, cujas nascentes se situam na Vila
Nossa Senhora do Retiro, ao qual se dará, aqui, o
nome de córrego Povoado do Rio Novo, por coincidir, no seu trecho final, com a rua de mesmo nome.
Antes de acompanhar o córrego Mirante
até o ponto onde ele encontra o do Jardim Paquetá, vale uma referência a esse seu afluente, que tem
em torno quinhentos metros de comprimento. A
visita será rápida pelo fato dos pontos de interesse se reduzirem a dois: a praça Mohamad Ibrahim
Saada, já citada, que marca a foz, e a praça Maria
Cândida Louzada, que vai das cabeceiras até meio
caminho do córrego. O seu formato linear, de cerca
de trezentos metros de comprimento, e a leitura
das encostas que, por ser espaço aberto, ela permite, indicam claramente tratar-se de uma praça implantada sobre um vale. Ela é equipada com uma

Figura 155 – Uma grelha no chão, através da qual se pode ver e ouvir o
córrego Mirante aprisionado, arremata a sequência de espaços livres associados ao córrego

Figura 156– Praça Maria Cândida Louzada
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Figura 158 – Grelhas no chão da rua Miguel de Castro assinalam o encontro do córrego Mirante com seu afluente. Ao fundo, a praça Mohamad
Ibrahim Saada.

Figura 160 – Trecho sem saída da rua Alcino Fidelis, de onde o córrego
ainda pode ser visto entre o lixo acumulado na sua margem direita, com o
galpão industrial (ao fundo), construído em pleno leito da rua, na margem
esquerda.

quadra esportiva, caminhos para pedestres, bancos e árvores, o que a torna um espaço convidativo e bastante utilizado, apesar da manutenção não
ser plenamente satisfatória. O córrego, que desce
acompanhando o traçado da rua Povoado do Rio
Novo, está, no entanto, oculto em toda a sua exten-

são e só se manifestará através de grelhas no meio
das ruas que contornam sua foz: uma delas delimita a praça Mohamad Ibrahim Saada, a outra se
situa no encontro das ruas Miguel de Castro, Mesquita Pimentel e Dr. Pedro de Mustre Portugal.
Engrossado pelo afluente, o córrego Mirante avança daí em diante a céu aberto, de início comprimido em um canal construído entre o
passeio público acanhado da rua Doutor Pedro de
Mustre Portugal e os fundos das construções alinhadas ao longo da rua Miguel de Castro.
Segue aberto mas não se expõe aos olhares
públicos já que o galpão de uma indústria impede,
de modo flagrantemente ilegal, a continuidade da

Figura 159– O córrego Mirante se encaixa entre a rua Dr. Pedro de Mustre
Portugal e os fundos das edificações da rua Miguel de Castro.

Figura 161 – Ponte sobre o córrego Mirante, na rua Margarida Ramalho
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Figura 162 – O córrego se esgueira entre os fundos das construções das
ruas do Guerra e Miguel Castro, em busca do outro córrego que, com ele,
formará o ribeirão Verde.

rua Doutor Pedro de Mustre Portugal obrigando
a um desvio pela rua Apajatuba, mais afastada das
margens do córrego. Essa rua, entretanto, também
não foi implantada em sua totalidade pois, antes de
convergir, um pouco mais abaixo, para a rua Doutor Pedro de Mustre Portugal e, portanto, para o
córrego, conforme o projeto viário original, interpôs-se o edifício de uma escola, determinando mais
um desvio. O resultado, nesse setor do bairro de
Vila Renato, é uma série de ruas interrompidas ou
muito segmentadas.
O córrego Mirante pode apenas ser entrevisto no trecho sem saída da rua Alcino Fidélis ou
sobre a pequena ponte da rua Margarida Ramalho.
Poucos metros a jusante dessa ponte, ele se encaixa de novo entre muros laterais ou de fundos das
construções adjacentes, atravessa a rua do Guerra,
na altura da favela, onde é visto pela penúltima vez
antes da confluência com o córrego que vem do
Jardim Paquetá, na ponte da rua Tomé de Almeida.
Daí para baixo, escuras e contaminadas por todos
os contribuintes a montante e sepultadas sob os
leitos de ruas e avenidas, as águas ganham o nome
de ribeirão Verde.

							

Figura 163 – Mapa síntese de localização dos indícios dos córregos Verde,
Congo e Guaimi evidencia a sua dispersão espacial.
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Recuperando sentidos

visada dá acesso à plataforma horizontal, situada
a uma altura que o comum das pessoas não conseguiria alcançar com um simples impulso. Pode se
dar que, na interseção de dois planos, germinem
sementes e as plantas cresçam o suficiente para
proporcionar uma sombra. Alguém se dará conta
de que ali é um bom lugar para recostar-se, proteger-se do sol, refrescar-se. Assim, em que pese o
invólucro grosseiro, ou até por causa dele, nesse
ponto o rio invisível, sublimado pela imaginação,
realiza-se em jardim com uma ponte que, permitindo-lhe fluir, une margens que acolhem.
Encontrar, no alto curso do Verde, à beira
de um afluente de aspecto desolador e poluído desde suas nascentes, uma horta minúscula protegida
com sobras de tela plástica vermelha, reclama uma
interpretação que vá além da mera constatação de
bizarrice (figura 150, p. 150). Tampouco satisfaria supor tratar-se de um arremedo de “agricultura de subsistência”. A ação do sujeito – individual
ou coletivo – que ali plantou hortaliças é, antes de
mais nada, manifestação do desejo de testemunhar
a vida ao lado de um corpo dado por morto. O poder simbólico desse hortus conclusus se deve tanto
ao fato dele condensar as ambiguidades do lugar
em que se insere, quanto pela escolha dos vegetais
plantados. Com efeito, ele não se isola do entorno,
cujas feições estão fortemente marcadas pela linha
sinuosa do alto vale do Verde. A tela que protege
precariamente a horta é, igualmente, precária, frágil, vazada, resumindo, no seu aspecto de refugo,
a tonalidade dominante de degradação do curso
d’água. No entanto, mesmo o que está degradado pulsa e nele flui, embora viscosa, a água que
não cessa de brotar. Tudo ali é instável, sujeito à
morte iminente, pois as poucas dezenas de metros
por onde o rio corre a céu aberto poderão sofrer,
a qualquer momento, canalização e enterramento.
A mesma contingência atravessa o ciclo vital das
verduras plantadas. Nesse intervalo, uma vida possível se afirma, contrapondo-se audaciosamente ao

Diferentemente dos córregos Água Preta e Verde, no centro expandido – cujos indícios
despontam em quantidade e com uma proximidade que os imanta mutuamente, favorecendo a (re)
constiuição de linhas de força ao longo das quais
emergeriam paisagens sob a regência dos cursos
d’água, ainda que ocultados –, o caso do ribeirão
Verde e seus afluentes Congo e Guaimi, na margem direita do Tietê, caracteriza-se por sinais de
distribuição esparsa e emissão quase sempre tênue
ao longo dos seus percursos. É necessário andar
muito para encontrar indícios com forte pregnância. Por isso mesmo cabe valorizar os existentes
como se valorizam os fragmentos arqueológicos
de uma peça que não poderá ser recuperada por
completo. Do mesmo modo que um fragmento real
remete à peça ausente à qual ele pertenceu, as vozes de certos vestígios podem dizer o rio silenciado, desde que amplificadas e (re)interpretadas.
Como não reparar no estranho poço existente no eixo da avenida Brasilina Vieira Simões,
no vale de um alfuente do Congo? (figura 114, p.
136). Depois de vê-lo, como impedir que a imaginação se aprofunde na verticalidade negativa e
continue a cavoucar a terra indefinidamente, construindo torres invertidas?
Não há praças nem parques que deem pausa ao continuum edificado, nem mesmo um canto
que convide a parar ao longo do córrego Guiami.
Onde poderia haver um nicho hospitaleiro em uma
quebrada do córrego ocultado, no correr de ruas
e casas, há apenas acúmulo de entulho. Mas pode
acontecer que, devido ao acidentado do terreno,
em certo ponto a galeria que encerra o rio aflore
em um prisma de concreto e entrave o passeio de
pedestres (fugura 84, p, 126). Já não importa o lixo
transportado pela enxurrada e acumulado na grade vertical na boca da galeria. Uma escada impro							
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apagamento total. Um ritual constantemente repetido deve ser praticado para perenizar o perecível. Tivessem sido plantadas árvores, o resultado,
de certo, seria mais duradouro e, do ponto de vista
ecológico, mais eficiente, mas o cuidado constante que a fragilidade da horta impõe parece tornar
mais forte o significado da intervenção, sobretudo
porque árvores podem ali crescer espontaneamente, como de fato crescem, mas não hortaliças. Essas
denotam, de modo inegável, a intenção humana de
responder com uma aspiração ao risco de asfixia,
não pela busca de um refúgio, mas expondo-se às
condições adversas e contando, para tanto, com o
fio de alento do rio e um fio de seiva. É um jardim.
Os sinais que os exemplos pinçados enunciam podem repercutir à distância e encontrar outros sinais igualmente vibrantes e, em frequências
sintonizadas, dar origem a ondas e recuperar fluxos.
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A modo de foz. A alma
úmida de São Paulo
“Londres das neblinas finas” onde “sorri uma garoa cor de cinza muito triste” .
O sorriso dos campos de Piratininga, quando eles ainda eram inumanos, anteriores portanto
ao branco, ao índio, ao mameluco, não teria muito a
ver com o sorriso dos prados estivais que saturam
a atmosfera de aromas frescos e de cores. Seria antes o sorriso de um terreno drenado, de uma água
que entra pelos poros e rachaduras superficiais da
terra em busca de um leito soterrado e de lençóis
puídos. Seria o alternar de distensão e contração
dos músculos dos rios: à inundação sucede o refluxo, que abandona nas várzeas lagoas logo enxutas,
viagem sem retorno de peixes mantidos prisioneiros, ressecados na vazante – pirá-tininga. Teria
sede o sorriso daqueles campos saudosos do lago
primordial.
O neologismo “nostalgia”, informa Starobinski (2016), vem do grego nóstos (retorno) e algia (dor). A palavra foi aplicada em 1688 em uma
tese de medicina para dizer a dor do exílio, doença
que acometia principalmente estudantes e soldados obrigados a deixarem a terra natal (Idem, p.
232). Ela remete ao desterro – privação da terra;
ao dépaysement (sem equivalente em português)
– privação da paisagem. “O lago é um grande
olho tranquilo” que olha e reflete, diz Bachelard
(2002, p. 30). No entanto, uma vez sorvida a água
e tornada opaca a placa refletora, furta-se à terra
o comprazimento narcísico, o espelho onde o céu
“vem tomar consciência de sua grandiosa imagem”
(Idem, p. 27). Restam os vapores, o meio turvo.
Poderia um jovem estudante e poeta, na metade do oitocentos, resistir à imersão vertiginosa
na alma nevoada, nebulosa, vaporosa de São Pau57
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Se cavarmos a terra, encontraremos a água.
O fundo da bacia sagrada, em torno da qual,
em fila, se comprimiriam as almas sedentas,
seria então ocupado por um lago.
Paul Claudel, Positiions et propositions, t. I, p.
235

Sedimentos e nuvens
Se a alma tivesse um canto onde repousar,
talvez a imaginação o situasse nas funduras insondáveis, na profundidade indeterminada dos porões,
nos subterrâneos úmidos, mais do que nas águas
das fontes e dos rios. Os terrenos encharcados seriam intumescências da alma a eruptir na epiderme da terra; a névoa, o seu hálito.
De passagem por São Paulo, em janeiro de
1818, Spix e Martius registraram que “Neste mês
[...] víamos de manhã, muitas vezes, os morros
próximos envoltos em neblina espessa e muito fria,
que só se dissipava perto do meio-dia, ao aparecer
do sol” (Spix e Martius, 1981, p, 145). Àquela altura, milhões de anos tinham já transcorrido desde
que camadas e mais camadas de sedimentos começaram a preencher gradualmente a enorme cavidade de um lago remoto, e que o rio Tietê passara
a se firmar como o principal condutor das águas
outrora dispersas, levando-as ao seu destino final
no Atlântico.
A alma ancestral de São Paulo é aquosa; a
cidade é obsedada por fluidos imemoriais: Pauliceia do “perfume de heliotrópios e de poças” , a
56

56

57
58

Mario de Andrade, “Noturno”, Poesias completas, 1987, pp. 95-96.
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Idem, “Paisagem No1”, pp. 87-88.
Idem, “Paisagem No3”, p. 99.

lo? Se é próprio de um romântico dissolver-se na
natureza, não foi na do Rio de Janeiro, onde viveu a
infância e a adolescência, e de onde veio transferido para cursar a Faculdade de Direito, que Álvares
de Azevedo mergulhou. A melancolia do planalto
promovia melhor a simbiose das almas:

quadrante. Era do rio que a vila se escondia, era
por sua causa que ela se cobria da cabeça aos pés
como as mulheres que, já passada a metade do século XIX, “punham entre si e o mundo [...] ‘a terrível muralha de um par de rótulas espessíssimas’
e de lá tudo devassavam, ‘salvando sua casta individualidade dos olhares cobiçosos [...]’”(Bruno,
1954, p. 51).
Mas também éramos índios ou mamelucos,
e de suas almas selvagens herdamos o gosto pelos
banhos de rio, “com todo o mundo nu”, segundo
conta Ernani Silva Bruno, apoiado nos relatos do
padre Manuel da Fonseca (1753, p. 14), apud (Bruno, 1954, p. 364). Esse hábito atávico, considerado
atentatório ao decoro urbano, continuou a ser praticado até desaparecer por completo em consequência da repressão policial sistemática, no final do
século XIX:

No cinério vapor o céu desbota
Num azulado incerto;
No ar se afaga desmaiando a nota
Do sino do deserto.
Vim alentar meu coração saudoso
No vento das campinas...
(Álvares de Azevedo, 2000, p. 116).
Talvez ele não ouvisse o Anhangabaú, o
adoentado “rio do mau espírito” (Sant’Anna, 2007,
p. 34), arrastar-se no sopé da Academia, nem o
chafariz do Piques, a poucas dezenas de metros, soletrar seus pingos, mas reconheceria nas mudanças
súbitas do clima a agitação de águas voláteis; no
vapor em suspensão, nuvens evadidas da Serra do
Mar; no escoar do líquido, o passar das horas: a
fuga da água evoca a do tempo (Starobinski, 2016,
p. 234).
A instituição da aldeia, da vila, da cidade, da
metrópole de Piratininga não retirou por completo
esses campos do “fundo escuro” de onde emergiram: só um mito fundador que incluísse a “água
primitiva” poderia legitimar, autorizar os seus rios,
as suas fontes (Dardel, 1990, p. 81), “o elemento
úmido, as plantas inchadas de água, as nascentes,
as chuvas relacionadas com a feminilidade” (Idem,
p. 88). Em vez disso, rezou-se uma missa, fundou-se um colégio, ergueu-se uma paliçada e depois
um muro de pau-a-pique para defender a colina
dos ataques que poderiam vir do leste, do nascente, como se a extensa várzea lamacenta, constantemente inundada do Tamanduateí já não fosse
suficiente para desencorajar investidas por aquele
							

No período de 1880 a 1889 caiu sobre a
natação feita no Tamanduateí e no Tietê o
peso dessa proibição. Talvez por causa dos
espetáculos de nudismo ou pelo perigo que
ofereciam essas atividades semi-esportivas
sobretudo quando praticadas por menores.
Foi no tempo dos Urbanos – contou Afonso
A. Freitas – então comandados por um veterano da guerra do Paraguai, o major Manuel Vieira. Os policias chegavam a cercar
as duas margens do Tamanduateí, no trecho da rua Glicério. Os nadadores, quando
percebiam a presença dos Urbanos, apoderavam-se das roupas – já deixadas amarradas na margem – e nadavam para o meio do
rio. Muitas vezes os Urbanos acampavam à
beira da corrente, à espera dos infratores.
Mas eles nadavam rio abaixo até as matas
da chácara de Dona Ana Machado, pela altura da atual rua Conde de Sarzedas, e as59

59 Afonso A. de Freitas, Tradições e Reminiscências Paulistanas, 1925,
pp. 89 e seguintes.
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sim conseguiam burlar às vezes a vigilância
dos perseguidores. Nessas batidas distinguia-se – ainda segundo as notas de Freitas
– um “urbano” espantadiço e nervoso, que
se tornou popular entre os frequentadores
do rio pelos nomes de “Assombração” e “Espanta-Gato” (Idem, pp. 1246-1249).

mato – escreveu um cronista – deve ter soado muitas vezes pelas suas barrocas e pelos
seus precipícios (Bruno, 1954, pp. 738, 739).
O urbanismo sanitarista não foi eficaz na
erradicação dos miasmas que ascendem do fundo
do lago ancestral. Eles rondam a Ponte da Tabatinguera de Almeida Júnior (1895) e azulam palidamente o céu; ensombrecem e dissolvem no Tamanduateí paredes, muros e peitoris que logo se
tornarão morros. Esvaziam as casas. Na fuga, um
pano esquecido na janela assiste ao desfazer-se em
pedra, madeira e minério a obra humana deixada
ao abandono . Passados três anos, o “Mendigo da
Tabatinguera” (1898) era ainda o único habitante
daquelas paragens. O destaque da figura humana
não atenua a força dos planos posteriores e dos
fundos: sua perna direita são pinceladas de rio; seu
rosto, sua mão, são da mesma matéria das casas
e das pilastras onde se assenta a ponte. A água é
o solvente universal, ela “dissolve mais completamente” (Bachelard, 2002, p. 94).

O sobrenatural e o interdito povoam os
nossos rios. São portadores do sagrado e do maldito. Há não muito tempo, foi colhido o depoimento
de uma moradora das imediações do rio Pinheiros que atesta, pela memória da sua infância, esta
ambivalência: “Na Ponte do rio Pinheiros, aquela
de madeira, tinha uma assombração [...]. Era um
fulano que se cobria com um lençol [...]. A água
do rio era limpinha, limpinha. A gente não nadava
[...]. A gente tinha medo, mas eu ia batizar as bonecas no rio” .
As margens dos rios eram também o refúgio dos que viviam à margem da lei, e suas barrancas erodidas, o adiamento temporário dos castigos
ao escravo insubmisso:

61

60

61 “O homem está num combate incessante, o do dia que dá às coisas um
sentido, uma grandeza, um distanciamento, fazendo emergir um mundo, e
o da noite, da ‘Terra’, fundo escuro ao qual retorna a obra humana quando,
deixada ao abandono, volta a ser pedra, madeira, metal”, Eric Dardel,
L’homme et la terre, 1990, p. 58.

As capoeiras e os capinzais que havia em
torno do Tanque Reúno, no Bexiga, como
em outros pontos da baixada em que corriam o Anhangabaú e o riacho Saracura,
serviam sempre de esconderijo onde se
aquilombavam negros cativos e desordeiros. Era o que dizia em 1831 o requerimento apresentado por várias pessoas ao governo da cidade, pedindo permissão até para
fecharem os lugares por onde passava o ribeiro Anhangabaú, para a parte do Bexiga,
em cujas margens se acoitavam ladrões e
escravos fugidos. O tropel dos capitães do

Figura 164 - Almeida Júnior – Ponte da Tabatinguera (ca. 1895)
Disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almeida_J%C3%BAnior_-_Ponte_da_Tabating%C3%BCera,_ca._1895.jpg Acessado
em 06 de janeiro de 2018.

60 Depoimento de Isaura Teixeira Perrotti, Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, O rio Pinheiros, São Paulo: Governo do Estado de São Paulo /
Sema, 2002, p. 60, apud Denise Bernuzzi de Sant’Anna, Cidade das Águas,
2007, p. 65.
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Figura 166 - Gregório Gruber – Viaduto do Chá
Disponível em https://www.leilaodearte.com/leilao/2017/agosto/37/gregorio-gruber-viaduto-do-cha-8293/
Acessado em 06 de janeiro de 2018.

Vestígios

Figura 165 - Almeida Júnior – Mendigo da Tabatinguera (1898)
Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3662/mendigo-da-tabatingueera
Acessado em 06 de janeiro de 2018.

Quando chegamos, já não havia mais lago.
Sequer os índios o viram naufragar, mas nomearam um a um os fios da cabeleira que boiava ainda
à tona, as linhas d’água que tecem a chamada rede
hidrográfica da bacia sedimentar de São Paulo. Batizaram-nos os pagãos, reconheceram e cuidaram
de suas almas singulares: o Tabatinguera do barreiro abandonado; o Pirituba dos juncais; o Mandaqui dos bagres de hábitos noturnos; o Tremembé
dos atoleiros; o Itaquera da pedra dura; o Saracura
das aves de pernas e bicos longos; o Itororó da bica
d’água; o Canindé da arara azul. Estenderam os
paris de margem a margem no Anhembi – o Tietê
– e no Tamanduateí. Fartaram-se de peixes.
A cidade branca e oficial serviu-se dos rios,
mas não os amou como as lavadeiras que conheceram seu ondular. Pinturas e fotografias oitocentistas ou do início do novecentos atestam as margens
do Tamanduateí flocadas de roupas e espumas, e

As paisagens paulistanas de Gregório Gruber rescendem a vapores que, saídos não se sabe de
onde, invadem o espaço e o ocupam por completo,
turvando a visibilidade cabal dos edifícios, da pavimentação, dos objetos que dão materialidade à
cidade. Ao tocarem o chão, condensam-se em limo:
o lago assoma à superfície, aspergido pelas lâmpadas.
Na manhãzinha trivial dos pingados nos
balcões dos bares recém abertos, ou das garrafas
térmicas nos pontos de ônibus, quando a luz do
céu é mais mortiça que a das ruas, são notas garoentas que impregnam a atmosfera, “sonorizando a
madrugada” .
62

62 “Sonoro sereno / Serena garoa / Pela madrugada / Não faço nada que
me condene / A sirene toca /Bem de manhãzinha / Quebrando o silêncio
/ Sonorizando a madrugada / Passa o automóvel / Na porta da fábrica /
O radinho grita com voz metálica / Uma canção / Sonora garoa / Sereno

de prata / Sereno de lata / Reflete o sol bem no caminhão”. Sonora garoa,
canção de autoria de Passoca (Marco Antônio Vilalba), lançada em 1983.
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ainda em meados do século XX elas eram vistas
perto da ponte das Bandeiras, no Tietê.
A cidade oficial, no entanto, evitou os rios e
suas várzeas, voltou-lhes as costas, depositando ali
tudo o que os lugares prestigiados rejeitariam: o
lixo e o esgoto, e também a casa de detenção, o recolhimento dos alienados, o lazareto, moradas dos
que sofrem e pagam penas. Almas penadas.
Em 1854, o jornal Correio Paulistano, comentava que, próximo às margens do Tietê, no
bairro da Luz, “encontram-se uns casebres que
se dizem hospital dos lázaros. Quem por aí passar
pensará antes que serão apenas ruínas ou taipas
caídas” (Bruno, 1954, p. 734). O hospício de dementes estabeleceu-se em plena várzea do Tamanduateí, entre as pontes do Carmo e da Tabatinguera, até ser transferido para o Juqueri, em 1906. Na
terceira década do século XVIII, na tentativa de
controlar as epidemias de sarampo e varíola, supostamente transmitidas por escravos vindos de
fora, as autoridades determinaram que “os negros
deviam esperar no ribeiro chamado Lavapés – os
procedentes de Santos – e no ribeiro chamado Santo Antônio – os que vinham de Parati ou das Minas Gerais – a tal visita da saúde” (Idem, p. 337).
O papel vital das fontes e chafarizes nas práticas diárias dos primeiros tempos de São Paulo,
não gerou afetos e cuidados, ao contrário, motivou
interdições: no final do século XVI estabeleciam-se multas para “qualquer pessoa que fosse à fonte
não tendo lá o que fazer” (Taunay, 1920, p. 116),
(apud Bruno, 1954, p. 280) e, no início da segunda
década do século XVII, determinava-se, para conter os sátiros e tranquilizar as ninfas, que “nenhum
homem nem mancebo, de quinze anos para cima,
fosse às aguadas e fontes da vila”(Taunay, 19261929, p. 198), (apud Bruno, 1954, p. 280).
A primeira e, talvez, única iniciativa oficial
para incentivar o contato prazeroso com as nossas
águas ocorreu em meados da década de 1870, com
a criação da Ilha dos Amores, na margem esquerda
							

do Tamanduateí, quase beirando a rua Vinte e Cinco de Março, nos fundos do Palácio da Presidência
da Província. Em menos de duas décadas estava
arruinada. Os que testemunharam a fase áurea da
ilha disseram ser ela “linda, muito florida e garrida, com seus canteiros perfumados, com sua pontezinha alta e recurva, à moda chinesa, deixando
lá embaixo a água clara do Tamanduateí” (Elazari,
1979, p. 71) .
Antes de completar sete anos de existência,
as críticas de alguns vizinhos levaram o zelador da
Ilha dos Amores a defender-se e a defende-la numa
resposta que saiu publicada em fevereiro de 1881:
63

Não é verdade que se reúna na casa de banhos desta ilha grande quantidade de gente
em companhia de mulheres de má vida, fazendo algazarra, gestos ou proferindo palavras obscenas. (...) Junto à casa de banho
mora a minha família, cujo pudor e dignidade, pelo meu trabalho, não deixo que sucumba diante da miséria, nem sujeito àquilo
que as famílias do rico não podem tolerar.
É verdade que aos domingos, muitos moços do comércio aqui vêm e poderão ser um
pouco ruidosos em suas conversações, porém nunca inconvenientes (...). Felizmente
não pediu o queixoso a extinção desta casa,
doce refrigério da pobreza, de quem se lembrou a Província a bem da higiene pública
(apud Elazari, 1979, p. 72).
Passados mais alguns anos, novas críticas,
e a imprensa divulgava a ilha como “depósito de
imundícies, foco das mais torpes imoralidades, ninho de vagabundos e gatunos (...)” (Idem).
63 Provavelmente, “a água clara do Tamanduateí” se devesse às obras de
saneamento efetuadas na metade do século, permitindo a abertura de um
ramal despoluído rente à rua Vinte e Cinco de Março, formando-se assim a
ilha propriamente dita, conforme relata Paulo Cursino de Moura, São Paulo
de Outrora. Evocações da Metrópole. São Paulo, Companhia Melhoramentos, 3a edição, s/d, p. 212.
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Dizer rios, várzeas, sujeira, doença e rebaixamento moral era dizer a mesma coisa. Um documento oficial de 1887 falava do péssimo estado
dos rios da cidade e de muitos casos de febre tifoide rondando o córrego Anhangabaú (Bruno, 1954,
p. 1190). No relatório enviado em fins de 1914 à
Câmara Municipal para justificar a urgência de se
criar o que mais tarde se chamaria Parque Dom
Pedro II, leem-se enormidades como estas do então prefeito Washington Luiz ao referir-se à Várzea do Carmo, área banhada pelo Tamanduateí no
sopé da colina histórica:

tornaram inócuo o curativo.
Quando o século XX despontou, córregos
centrais, como o Bexiga, já não apareciam nos mapas. Tinham sido enterrados. Em breve, outros
tantos teriam o mesmo fim, ganhando, alguns, o
status de avenidas. Em um deles, o Saracura, requintes urbanísticos celebraram as suas nascentes
com éxedras nas bocas do túnel da Nove de Julho.
Ali, ainda nos anos de 1950, meninos se banhavam
na água das bacias lavradas em pedra. No entanto, diante dessa quebra intolerável do protocolo,
achou-se melhor deixar a água escoar pelo ralo. A

[...] é uma vasta superfície chagosa, mal
cicatrizada em alguns pontos e ainda escalavrada, feia e suja, repugnante e perigosa,
em quase toda a sua extensão. [...] É aí que,
protegida pelas depressões do terreno, pelas voltas e banquetas do Tamanduateí, pelas arcadas das pontes, pela vegetação em
moitas, pela ausência de iluminação, se reúne e dorme e se encacha à noite, a vasa da
cidade, numa promiscuidade nojosa, composta de negros vagabundos, de negras edemaciadas pela embriaguez habitual, de uma
mestiçagem viciosa, de restos inomináveis
e vencidos de todas as nacionalidades, e em
todas as idades, todos perigosos [...] .
64

Essas palavras, elas sim repugnantes, embora ditas há mais de um século, poderiam sair da
boca de um prefeito de hoje ou serem, ao menos,
condizentes com o que vai no seu pensamento. Cem
anos é pouco para redimir uma água condenada.
Naquela “vasta superfície chagosa” inaugurou-se um parque. Não durou muito. Com medo de
que, pela ferida aberta, o lago retornasse inundando a obra, recalcou-se-o, mas os espasmos freáticos

Figura 167 - Alice Brill – Túnel da avenida Nove de Julho, década de 1950
Fonte: Cadernos de Fotografia Brasileira – São Paulo 450 anos. Instituto
Moreira Salles.

hidrofobia se disseminou. Até o símbolo se deixou
secar.
Daí em diante, o fluxo das avenidas sobrepôs-se ao fluxo dos rios sem qualquer veleidade.
A água devia vazar o mais rápido possível, escondida e em silêncio, sem cantar, sem interpor sua
voz ao rumor e ao rodar do tráfego. Os afluentes
anônimos, capilares da densa rede hidrográfica,

64 Relatório do Prefeito Washington Luís Pereira de Souza, de 16 de dezembro de 1914, apud Rosa Grena Kliass, Parques Urbanos de São Paulo,
São Paulo, Pini Editora, 1994, p. 115.
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foram deixados à própria sorte, encaixados entre
os fundos das construções, enfiados sob elas ou
acondicionados em tubos tronchos, mal-ajambrados, engendrando becos, vielas, desníveis insólitos,
excrescências que indiciam o seu fluir subterrâneo
partilhado com os esgotos. Esses vestígios são valiosos, apesar da sua feiura e da sujeira. São manifestações ainda possíveis da alma recalcada.

andar lento e os sentidos atentos. Pode se tratar
do avanço esdrúxulo de um piso suspenso sobre
um passeio de pedestres, negaceando e, ao mesmo
tempo, dificultando a entrada pela fresta estreita
que conduz ao abrigo secreto da água corrente; ou
do guarda-corpo insólito da ponte de um rio que
não há mais; ou, no mais das vezes, de corredores
estreitos e cegos, linhas tortas e interrompidas que
cosem, canhestramente, o tecido urbano.
A natureza, a água, especificamente, está ali
como está no mar ou no rio que desce solto pela
montanha. Para argumentar com a proposta de
Hillman de desliteralizar o natural (Hillman, 1993,
pp. 124, 125), deve-se dizer que, nesses casos, trata-se de natureza “natural” e “anterior”, sim, e em
plena cidade. Apoiado nos exemplos do animismo,
Hillman advoga que “qualquer objeto pode ser animado, ter alma”(Idem, p. 124) e que

“Beleza natural sem natureza”65 ?
Verde, Água Preta, Sapateiro, Aclimação,
Tiburtino, Mandaqui, Tremembé, Carajás, Congo,
Anhanguera, Pirituba, Uberabinha, Cambuci, Pirajussara, Rio das Pedras, Guaimi. Em todos eles,
e em muitos outros, a água insiste no seu canto a
bocca chiusa. Sabe-se de feitos espetaculares exibindo rios dados por mortos, como o Cheonggyecheon, na Coreia do Sul. No entanto, lá não é a alma
que canta. Para ouvir a alma aquosa, para conhece-la em sua natureza é preciso o silêncio, um abrigo
a ser conquistado no próprio pulsar frenético da
metrópole. É justamente no meio do redemoinho
urbano que ela atua de modo mais insidioso. “A Natureza ama esconder-se”, disse Heráclito, e Mário
de Andrade sabia que é em bairros bem centrais
que o mistério engana mais .
Para aquele que é atraído pelas profundezas da alma da cidade, encontrar e reconhecer, em
lugares onde se supõe a urbanização plenamente
consolidada, os sinais, os vestígios da água imemorial sobre a qual se assenta São Paulo, é topar
com preciosidades. Eles são “atos falhos”, portas
de acesso ao insondável, e existem concretamente, materialmente. Em geral, não são ostensivos,
ao contrário, passam despercebidos com facilidade,
mas causam certo estranhamento a quem tem o

Qualquer pedra – quer seja no solo, na palma da mão, esculpida numa estátua, usada
como ferramenta, ou respeitada como um
amuleto – pode ser um objeto que fala, ou
seja, um totem ou um fetiche, dependendo
de onde é colocada, como é cuidada, e de que
seja ritualisticamente encarada. Todo tipo
de coisa pode nos dar o sentido da beleza
[...] dependendo menos de sua origem na
natureza do que do tratamento que recebem
por nossas mãos e mentes. [...] O mundo
comum pode liberar a experiência do “dado
por Deus”, uma vez que nos libertemos de
identificar essa experiência somente com a
natureza, com aquilo que as mãos humanas
não fizeram. Então, aquilo que disseram os
gregos se torna óbvio: “Todas as coisas estão cheias de Deuses” (Idem).

66

65 “Beleza natural sem natureza” é o título de um dos capítulos de Cidade e Alma, de James Hillman.
66 “Quando as casas baixarem de preço / Lá na cidade, Laura Moura /
Uma delas será sua sem favor. / Será num bairro bem central, / Pra que o
nosso mistério engane mais […].

							

Concordar integralmente com esse discurso não implica nem autoriza desconsiderar a alteridade da natureza, ou seja, da Terra. “Mundo e
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Terra são essencialmente diferentes um do outro
e, contudo, nunca separados”, como já vimos em
Heidegger (2010, p. 121). Tão problemático quanto separar natureza e cultura, visto que as próprias
ideias de natureza vinculam-se a concepções de
mundo, é indiferencia-las.
“Desentranhar a necessidade de beleza da
necessidade de natureza”, como propõe Hillman
(Hillman, 1993, p. 124), é perfeitamente cabível,
mas não é disso que se trata aqui, e sim de assumir que a natureza, a Terra, nas suas expressões
mais diversas, é algo irrecusável, inclusive no urbano. Subsumir a cidade como “natureza humana”
(Idem) não revoga o outro termo indispensável
para que haja mundo humano, qual seja, o inumano, ou natural. Foi fora dos muros da polis que Sócrates, com os pés mergulhados nas águas frescas
de um regato e o corpo se comprazendo à sombra
das árvores, envolvido pela fragrância das florações e o coro das cigarras, travou, com Fedro, o
diálogo sobre as quatro loucuras divinas: a profecia, o delírio místico, a poesia e o amor. Esse “lugar
teórico” onde nasceu a paisagem (Carchia, 2009), é
também o lugar “onde o controle do homem sobre
o mundo é menor, onde o mundo se torna epifania,
espaço do evento e do mistério” (Idem, p. 217), o
lugar onde “o logos humano, apoiado na vontade
da razão, [...] dá lugar à linguagem da revelação,
que não está em poder dos homens mas, antes, dele
se apodera” (Idem, p. 218).
Quando a polis se estende para além dos
seus muros, ela avança sobre a paisagem, isto é,
sobre o espaço insubmisso ao controle absoluto da
razão. Porém, ao ser fagocitado, esse espaço se instala no próprio interior da polis, como um cavalo
de Tróia. O fato dele ser mantido recluso, fora do
alcance dos olhos, não significa que ele não esteja
ali, em plena cidade, subterrâneo, movendo-se imperceptivelmente como as placas tectônicas.
Beleza sem natureza é possível. Aliás, para
alguns pensadores, só cabe falar em beleza a res							

peito do que é produzido pela atividade humana .
Seria desnecessário, portanto, criticar as iniciativas, talvez questionáveis, de “copiar o mundo verde” (Hillman, 1993, p. 125) ao se pleitear, na cidade, a beleza sem natureza, bem como dizer que “A
beleza urbana não precisaria tirar seus modelos da
aproximação com a natureza selvagem, colocando
árvores em vasos e trepadeiras internas, cachoeiras artificiais barulhentas [...] e plásticos que imitam a aparência do couro ou pedra” (Idem).
Pode-se entender o título provocativo utilizado por Hillman – “Beleza natural sem natureza”
– como um pretexto para introduzir a ideia de que
mesmo os objetos produzidos pelo homem têm
alma, e também para criticar os simulacros de natureza na cidade, quase sempre de valor duvidoso
ou sem qualquer valor. Mas não seria necessário
ir tão longe quando se tem a natureza natural tão
perto, logo abaixo do solo, e tão pervasiva, em plena cidade.
O esforço para desvelar a água e assumir
a umidade de São Paulo não se dá só no sentido
de oferecer à cidade coisas belas que satisfaçam a
necessidade que a alma tem de beleza. Trata-se de
trazer a própria alma da cidade ao convívio urbano, com sua umidade vital, cuja recusa pode ser
lida como uma preferência pela morte (Merleau-Ponty, 2004b, p. 24).
Não se leia isso, enfim, como uma elegia ou
desagravo à água negada, reprimida, mas como
uma reivindicação da alma para participar da festa, não apenas como convidada para “abrilhantar”
o evento, mas como anfitriã, uma vez que, tanto
quanto nós, ela é dona da casa, frequenta todos os
seus cantos e a inunda com sua emergência fluida,
líquida e gasosa. “A água, em seu simbolismo, sabe
tudo reunir”, diz Bachelard (2002, p. 155). Sem
67

67 Para Schelling e Hegel, informa Paolo D’Angelo, a beleza natural
é apenas um reflexo da beleza artística, e para Lukács seria mesmo um
equívoco falar em beleza natural. Paolo D’Angelo, Filosofia del paesaggio,
2010, pp. 83-84.
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ela, sem a sua umidade multifacetada e polissêmica, não haverá glória alguma, a festa será dispersa,
exangue, desanimada, ou terá uma animação postiça, caso ostentações fúteis lhe soneguem o recolhimento substancial. Nem tanto ao mar, nem tanto à
terra: a alma se manifesta nos limiares, nas entrelinhas. Para o caso de São Paulo, vem a calhar o
comentário de Bachelard sobre uma passagem de
Claudel :
68

Essa água interior, esse lago subterrâneo
de onde surge um altar, será uma “bacia
de decantação de águas poluídas”. Por sua
simples presença ela purificará a enorme
cidade. Será uma espécie de mosteiro material que orará sem cessar na intimidade
e na permanência de sua única substância
(Idem, pp. 155, 156).
68

Paul Claudel, Positions et propositions, t. I, p. 235
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