
 

SOBREPOSIÇÃO DE MEMÓRIAS. A CRIAÇÃO DO ESPAÇO 

CHICO MENDES NO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. 
 

OLIVEIRA, Ana Rosa(1); ZORTEA, Bernardo(2) VASCONCELLOS, Nara L. C.(3) 

 

(1) Paisagista, Dra.– Pesquisadora do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
Professora dos Programas de Pós Graduação em Botânica - Escola Nacional de Botânica Tropical 
– Rio de Janeiro e Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura -  Faculdade de 
Arquitetura – UFRGS. Doutora em Arquitetura pela Universidade de Valladolid-Espanha. 
End: Rua Prudente de Moraes, 10, apto 403 – CEP 22420-040 – Ipanema - Rio de Janeiro – RJ – 
E-mail: anarosa@jbrj.gov.br 
(2) Designer associado de Os Dzgners! Arquiteto epla Faculdade de Arquitetura Ritter dos Reis. 
End: Rua Riachuelo, 1324, apto 304 – CEP 90010-273 – Porto Alegre – RS 
E-mail: bernardo@osdzgners.com.br 
(3)Bióloga, voluntária do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Especialista 
em Metodologia do Ensino pela UEL – Universidade Estadual de Londrina-PR. 
E-mail: Nara@impa.br 
End: Rua Monte Alegre, 356, apto 401 –n CEP 20240-191 Santa Tereza – Rio de Janeiro – RJ 
 
 

Abstract: 

The object of this communication is to present the project of the Chico Mendes Memorial 
at the Jardim Botânico do Rio de Janeiro. In the construction of this space it was used 
symbolic items, both ephemeral and permanent, associated to educational elements, in 
order to evoke the memory of Chico Mendes. The work proposed concentrates in the 
presentation of the strategies developed to define the symbolic elements that constitute the 
space itself ant the challenges faced in order to, on the one hand propose a space of real 
memory in opposition to the current production of stereotyped imitations of the past, and 
on the other hand, to enhance the memory of the Jardim Botânico do RJ, one of the best 
models of a natural and cultural site in Brazil. The presentation of this project at the 
ENEPEA intends, at the same time, to contribute to the discussion about contemporary 
intervention in historical gardens. 
 
Key-words: landscape architecture in historical gardens/ public space projects/ preservation of 
gardens. 
 

1. INTRODUÇÃO: 

 

A iniciativa da criação de um espaço dedicado a Chico Mendes no interior do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro partiu da sua nova diretoria, que pretendia, através de um evento, marcar o início de 
sua gestão e acenar para as novas diretrizes adotadas, voltadas entre outras, à adoção de uma 
perspectiva ambientalista no gerenciamento do Jardim Botânico. Neste contexto, pareceu adequado 
homenagear a figura de um formador de consciências, um  líder sindical como Chico Mendes.  
 

Incumbidos da criação do Espaço Chico Mendes, defrontamo-nos com o desafio de propor a 
definição de esferas públicas de memória “real” em oposição à produção de imitações folclóricas 
ou estereotipadas do passado. Por outro lado, trabalhávamos no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 



uma paisagem que traz a marca de atividades associadas às diferentes concepções de natureza, 
ciência e arte desenvolvidas ao longo de quase dois  séculos. Nos intricados meandros de um sítio 
de valor natural e cultural como este, a idéia de memória não podia ser percebida sob um só ponto 
de vista ou época, negando um contexto tão rico e complexo quanto o é a soma dos fatores que a 
constituem.  
 

A premissa de que trabalhávamos sobre uma herança, ou uma espécie  de palimpsesto definia 
restrições e potencialidades à ação. Sabe-se que o  palimpsesto é um antigo material de escrita,  
normalmente um pergaminho, usado 2 ou 3 vezes, sob cujo texto descobre-se (às vezes a olho nu, 
mas na maioria das vezes recorrendo a técnicas especiais) a escrita ou escritas anteriores. A 
analogia com o palimpsesto é adequada para entender a paisagem do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, constituída a partir da sobreposição de atuações associadas às idéias de natureza, ciência e 
arte, que se sucederam ao longo de aproximadamente 200 anos no Brasil.  
 

2. PROPOSTA CONCEITUAL:  

2.1. Justificativa do partido adotado: 

Na intervenção paisagística para definição do Espaço Chico Mendes, uma questão que se levantou 
inicialmente, tratando-se de uma paisagem tão complexa, foi: como definir uma nova atuação sem 
destruir as “escritas anteriores” ou como articular o novo às preexistências do lugar?  
 
A resposta veio associada à idéia de sobreposição, ou seja à própria lógica que, voluntária ou 
involuntariamente, acabou gerando a atual paisagem do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Obviamente era necessário que construíssemos uma nova atuação ou “camada” que se afastasse do 
“falso histórico” e que preservasse as preexistências do lugar. A transparência pareceu uma 
qualidade adequada para a atuação e foi portanto, utilizada como ferramenta de projeto. Artefatos 
neutros, que permitissem “ver através de”, pareceram adequados para articular o proposto ao 
existente e para demarcar e definir simbolicamente o Espaço Chico Mendes.  
 

Partimos portanto, da premissa que a complexidade da paisagem do Jardim Botânico exigia uma 
percepção que contemplasse vários pontos de vista. A proposta buscou portanto, articular a nova 
intervenção com as anteriores, preservando os traços da história que eram percebidos na paisagem 
do Jardim Botânico, permitindo que os marcos do Espaço Chico Mendes potencializassem o que já 
existia, funcionando como uma, dentre as possíveis leituras do lugar.  
 
3. OS MARCOS E AS AÇÕES SIMBÓLICAS DESENVOLVIDOS PARA CONSTITUIÇÃO 
DO ESPAÇO CHICO MENDES: 
 
O ponto de partida do projeto foi a escolha do lugar (figura 1), para definição da instalação do 
Memorial. A presença de um plantio homogêneo de seringueiras  (figura 2) no interior do Jardim 
Botânico, proporcionou-nos um marco apropriado para atuação. Esta espécie de “seringal”, 
possibilitava estabelecer elos diretos com a cultura da seringueira, atividade inalienável da obra de 
Chico Mendes. Por outro lado, as qualidades plásticas do conjunto,  possibilitavam que com apenas 
alguns traços, não tão visíveis, mas nem por isso menos contundentes pudéssemos constituir o lugar 
dedicado a Chico Mendes.  

 

A proposta visando a criação do espaço dedicado a Chico Mendes no Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, contemplou dois momentos. Um, efêmero, associado ao dia da inauguração e à criação de 
um “evento” e outro de caráter permanente, que através da instalação de marcos simbólicos 
constituiria o espaço em si.  
 

Seguindo esta idéia, a intervenção paisagística contemplou a criação de marcos simbólicos de 
caráter permanente, para constituição do espaço em si e ações efêmeras, associadas à criação do 



“evento” da inauguração, que coincidiu com o aniversário do Jardim Botânico. Estas atividades 
foram integradas através de um circuito gerado a partir de um caminho existente destacado através 
de um revestimento com folhas e ramos de seringueira triturados (figura 3), provenientes da poda 
de condução das mesmas. Ao longo deste caminho intercalaram-se, placas brancas de madeira, em 
alusão às incisões feitas nas seringueiras para extração do látex. (figura 4 e 5). Simultaneamente 
estas placas indicavam a direção do Espaço Chico Mendes.   
 

Este circuito  culminava com a inauguração dos símbolos permanentes que demarcavam e 
constituíam o Espaço dedicado a Chico Mendes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro: uma 
moldura de metalon, destacando uma das seringueiras existentes e uma placa de vidro com dados 
sobre Chico Mendes (figuras 6 , 7  e  8). A placa continha o seguinte texto:  
 

“ A criação do espaço Chico Mendes visa preservar a memória da luta dos Povos da Amazônia, 
dos seringueiros, dos índios, dos ribeirinhos, que, há muito tempo, ocupam a floresta sem 
ameaçá-la. 
 
Chico Mendes nasceu no seringal Porto Rico, em Xapuri, a 15/12/1944 e foi assassinado, aos 44 
anos, em 22/12/1988. Acreano, filho de nordestinos, tornou-se seringueiro ainda criança e foi 
alfabetizado já adulto.  Tornou-se líder sindical, um formador de consciências. A partir de 1975, 
através do sindicato, iniciou a luta dos seringueiros contra os desmatamentos criminosos na 
Amazônia. 
 

“Sabíamos que o desmatamento era o nosso fim e de todos os seres vivos existentes na 
selva. A resposta veio através da Reserva Extrativista. Vamos utilizar a floresta de 
forma racional, sem destruí-la. (...) É  a única saída para a Amazônia não desaparecer. 
E mais: essa reserva não terá proprietários. Ela vai ser um bem da comunidade. 
Teremos o usufruto, não a propriedade”.  
 

Em  março de 1990, as Reservas Extrativistas foram oficialmente reconhecidas.  
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Como foi exposto anteriormente, a estrutura em metalon (figura 13)  foi um artefato construído com 
a intenção de definir um marco para o Espaço Chico Mendes através do enquadramento de uma 
seringueira existente. Além de enquadrar esta seringueira decidimos efetuar nela uma sangria para 
extração do látex, seguindo técnicas modernas de exploração florestal.. A opção por realizar esta 
sangria considerou a necessidade de deixar um registro da técnica de exploração da seringueira aos  
usuários do Jardim Botânico do RJ. Partíamos da premissa que o Jardim Botânico também poderia 



comunicar aos seus visitantes, através da interpretação ambiental, a importância econômica e social 
das plantas e a possibilidade de usá-las de maneira sustentável como o fazem os seringueiros da 
Amazônia.  
 
A sangria foi feita pela Ministra do Meio Ambiente, Sra. Marina Silva, quem convidamos para a 
inauguração do Espaço Chico Mendes (figuras 10,11 e 12). Sua presença possibilitou agregar forte  
carga simbólica ao evento, pelo seu estreito vínculo com as idéias de Chico Mendes e os povos da 
Amazônia, também homenageados no Memorial. 
 
As ações propostas também incluíram o tradicional plantio de árvores por autoridades, neste caso 
usou-se porém, como estratégia para o replantio de duas seringueiras mortas nas aléias.  
 

No final do circuito instalou-se uma exposição temporária, contendo informações biográficas sobre 
Chico Mendes, sobre o movimento dos seringueiros de Xapuri, e a exploração econômica da 
seringueira.  
 
4. A MODO DE CONCLUSÃO: 
 

A transparência e a neutralidade foram as qualidades que buscamos atribuir aos artefatos (placa e 
estrutura em metalon).  Artefatos neutros, que permitissem “ver através de”, pareceram adequados 
para articular o proposto ao existente e para demarcar e definir simbolicamente uma nova 
intervenção num lugar tão marcado de significados quanto é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  
 

Provavelmente, pela sua condição abstrata, estes artefatos permitiram-nos desenhar um espaço 
simbólico à altura da obra de Chico Mendes sem necessidade de recorrer a estereótipos e 
sentimentalismos tão em moda. Esta condição abstrata, como observa PIÑÒN, 2002  é o princípio 
formativo e, ao mesmo tempo, o atributo visual específico da modernidade artística. Ele observa 
também que a obra que assume a abstração como princípio básico da própria natureza dos seus 
produtos  não é chamada a provocar alvoroço naquele público simultaneamente ansioso e abúlico 
que; com sua presença, faz culminar a tão falada arquitetura-espetáculo; que alimenta um mundo 
cada vez mais próximo a converter-se num grande parque temático, tão indiferente em seus valores 
quanto em sua aparência.  
 

Para ele, a abstração constituiu e constitui-se no entanto, a mais fecunda perspectiva de criação 
durante o último século e continuará inspirando àqueles que vêem na tendência ao universal a 
condição de subjetividade intrínseca com que encaram a concepção, àqueles que se orientam mais 
para o juízo que para o afeto, aos que perseguem mais a forma que a imagem, que apostam no 
visual frente ao razoável, que se empenham na construção e não no mimese e, que, definitivamente, 
em vez da novidade, perseguem a consistência.  
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Figura 1–Localização do Espaço Chico Mendes no mapa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Vistas da área com seringueiras (Hevea brasiliensis) selecionada para instalação  
do Espaço dedicado a Chico Mendes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3 – Planta baixa indicando circuito e ações integradas para criação do Espaço Chico Mendes,  

 



 
Figura 4 – Simulação da cobertura dos caminhos  

 

 
Figuras 5 – Vista do caminho revestido no dia da inauguração do Espaço Chico Mendes.  

 

 
 

 



 

 
Figura  6 – Vista e detalhes construtivos da placa de vidro 

 



 

 

 
Figura  7 – Placa de vidro simulação da implantação 

 

 

 
Figura  8  – Detalhe da placa de vidro executada 



 
 

Figura 9  – Moldura de Metalon (proposta) 

 

 
 
 
 
 



 

 
Figura 10 - Realização da sangria pela ministra Marina Silva.  

Figura 11 - Detalhe da sangria. 
Fotografias de Paulo Matos 

 

 

 
Figura 12 – Vista da sangria  
Fotografia de Paulo Matos 



 

 

 

 
 

 
Figura  13 Moldura de Metalon (executada) 

 

 

 

 

 

 

 


