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RELICTOS PAULISTANOS
A programação do Museu da Cidade de São Paulo tem buscado abordar temas rela-
tivos à memória do território e das tensões que marcam sua formação. A partir de 
seu próprio acervo operacional, foram realizadas, apenas nos últimos dois anos, as 
exposições Encosta do Carmo; Solar, o sobrado n. 3 da Rua do Carmo; e A São Paulo 
da Marquesa de Santos, afirmando a intenção de reunir conhecimento e provocar 
reflexão sobre o sítio histórico e o entorno onde se localizam a sede do Museu, a 
Casa da Imagem e o Beco do Pinto. É também nessa direção que o Museu apresenta 
a exposição Relicto, de Fernando Limberger.

São Paulo cresceu apagando sua história, sobretudo com a aceleração das transfor-
mações ocorridas a partir do século XIX, deixando restos e fragmentos resistentes ao 
processo predatório, potencialmente capazes de germinar a recomposição de suas 
ambiências originais. A “encosta do Colégio” é um raro exemplo de território da cidade 
que, após ser ocupado por construções, recuperou o verde que existiu no passado.

Relictos são, como denominam os geógrafos e os biólogos, os remanescentes de 
espécies em vias de extinção que conseguiram sobreviver a mudanças ambientais. 
O trabalho do artista convida, assim, o público a um exercício arqueológico que reto-
ma elementos que fizeram parte de ambientes anteriores à configuração da cidade 
atual, numa colagem de fragmentos resistentes ao tempo.

O conjunto das instalações que compõem Relicto não apenas aponta para o que foi 
perdido, mas permite vislumbrar o que ainda está escassamente aqui e por isso pode 
voltar a integrar a paisagem. 

O Beco do Pinto e a Casa da Imagem recebem os visitantes para um mergulho histó-
rico-sensorial pelas instalações Cinzas, Verde infinito e Retomada, em que se pode 
avistar um outro futuro possível.

Marcos Cartum 
Diretor 

Museu da Cidade de São Paulo 
Departamento dos Museus Municipais





CINZAS
O que é original em São Paulo? O que resta de memória numa cidade que já se 
reconstruiu pelo menos três vezes sobre si mesma? Até mesmo o Colégio dos 
Jesuítas, instalação inicial da antiga vila, foi demolido e reconstruído. Nossa cidade-
-palimpsesto, portanto, recusa a noção de original. Tudo é acúmulo, sobreposição, 
assemblage material e histórica. Aqui no Beco do Pinto – viela íngreme feita para 
ligar a colina histórica à várzea do Carmo –, algumas “janelas arqueológicas” se 
abrem no piso de placas graníticas e de mosaico português. Janelas indiciais de 
tempos passados, que revelam outras camadas históricas, com outras alturas e 
distintos materiais. Ao longo desse piso, em escalonamento descendente, Fernando 
Limberger constrói novas “janelas” na forma de canteiros dentro dos quais despeja 
materiais urbanos os mais diversos – todos na cor cinza –, numa mistura indiscernível 
entre uma protoconstrução e os entulhos e detritos de uma cidade em demolição. 
“Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína”, diz o verso de Caetano Veloso 
citando a célebre definição de São Paulo dada por Lévi-Strauss em Tristes trópicos. 
A voracidade do dinheiro e a pressa em inaugurar coisas novas não deixam que 
elas mesmas fiquem prontas e envelheçam com dignidade. Tudo é precário, porque 
tudo quer ser sempre novo. Mas o que resta de uma cidade assim? Como serão os 
seus vestígios arqueológicos no futuro? Pensando nisso, o artista recolhe rejeitos 
urbanos nas próprias imediações do Pátio do Colégio e os mistura a peças trazidas 
de outros lugares: pedaços de bancos, manilhas, bocas de lobo, grelhas, mourões 
de cimento, guias de calçada, tubos, brita, peças de alumínio e de plástico, mantas 
usadas como cobertores de mendigo, cinzas em pó, areia e vegetações variadas 
ocupando as frestas desses monturos. Na alucinação visual da monocromia gris, 
tudo se aproxima e equivale, como num palimpsesto. Mas a cinza é, também, um 
despojo funerário. Resto de algo que um dia viveu, e que pode servir de adubo para 
novas formas de vida futuras.

Guilherme Wisnik

2020

Instalação site specific com elementos metálicos, cimentícios, 
concreto, plásticos, pedras, cinzas, tecidos e plantas.























VERDE INFINITO
Na varanda da Casa da Imagem, ao ar livre, a escultura de vasos cerâmicos pintados 
de verde, em movimento de ascensão vertical, é encimada por uma muda de ipê. 
Trata-se, aqui também, de uma instalação monocromática. Numa floresta densa, os 
troncos e galhos das árvores crescem buscando a maior altura possível, na competição 
pelo sol, capaz de gerar os processos de fotossíntese fundamentais para a vida. Aqui, 
no entanto, para essa planta solitária, não há qualquer competição. O que faz da 
verticalidade forçada da escultura algo enigmático. Na verdade, seu crescimento um 
tanto anômalo em direção ao céu flerta com o absurdo surrealista. Uma espécie 
de sonho, ou estranhamento da realidade, que não deixa de ter proximidade com 
a Coluna infinita de Brancusi, por um lado, e com o universo infantil das fábulas, 
por outro. Tanto fábulas antigas, como a de João e o pé de feijão – versão vegetal e 
infantil do mito da Torre de Babel –, quanto novas, como a animação Wall-e, da Pixar, 
em que um robozinho tenta salvar a última muda verde de uma Terra devastada e 
dominada por escombros de lixo. Como um duplo crítico, e ao mesmo utópico, em 
relação ao trabalho Cinzas, que está embaixo, esse Verde infinito se eleva e cresce. 
Romperá o limite dos céus atravessando a atmosfera? Fará contato com outros 
seres, comunicando-lhes nosso pedido de socorro interplanetário? Haverá potes 
verdes suficientes para elevá-lo a tal altura?

Guilherme Wisnik

2015

Instalação escultórica com vasos cerâmicos pintados,  
ipê-verde (Cybistax antisyphilitica), substrato e estrutura metálica.





RETOMADA
Em Retomada, o tempo é tratado de forma concreta: sobre a área do jardim da Casa da 
Imagem, em seu canteiro de terra, espécies vegetais são semeadas, e irão germinar 
por um período longo de cinco anos. Isto é, o jardim existente foi removido para a im-
plantação de um novo, projetado pelo artista. A escolha das espécies é fruto de estudos 
históricos e científicos, e busca reproduzir o que se entende como sendo, possivelmen-
te, a vegetação autóctone do lugar, isto é, do seu ambiente no momento da fundação da 
cidade, em torno de 1554. Essas espécies vegetais de encosta, de banhado, de cerrado 
e de mata atlântica foram coletadas em expedições a locais onde hoje ainda há rema-
nescentes daquele período. E aqui retornamos a um problema que atravessa o conjunto 
dos trabalhos de Limberger nesta exposição: o que é o original no caso de São Paulo? É 
possível remontar a uma situação originária? No campo do urbanismo e da arquitetu-
ra, vimos que a cidade apagou progressivamente os seus rastros históricos. Portanto, 
talvez o DNA de São Paulo, nesse caso, seja justamente o da não origem, e, portanto, 
o da não identidade. Mesmo a realidade geográfica da encosta da colina histórica, tão 
importante na escolha do sítio pelos jesuítas, hoje é muito pouco perceptível. Contudo, 
no caso da geografia e da botânica, é possível aludir, um pouco entre a ficção e a ciência, 
ao que seria essa vegetação antiga. Para isso, Fernando recorre ao instigante conceito 
de “relicto”, que, ao invés de descrever uma situação homogênea e contínua, se repor-
ta à ideia de enclave, de resquício, de ilhas de vegetação aparentemente anômala. Nas 
palavras do geógrafo Aziz Ab’Saber, trata-se de “qualquer espécie vegetal encontrada 
em uma localidade específica e circundada por vários trechos de outro ecossistema”.  
O relicto é, assim, um sobrevivente. Algo que restou em meio a corpos estranhos. Tal-
vez uma metáfora muito apropriada para a situação de quem hoje, no Brasil, ainda vê 
na cultura e na natureza algum valor.

Guilherme Wisnik

2020

Jardim germinado a partir de sementes de espécies herbáceas existentes 
na paisagem local antes da fundação da cidade de São Paulo. A maioria 

das sementes foram coletadas em expedições feitas a locais com espécies 
remanescentes daquela época. O jardim se renovará de forma espontânea 

pelo período de aproximadamente cinco anos. O banco que compõe 
o jardim é de concepção da marcenaria quiari, a partir de madeiras 

reaproveitadas coletadas na cidade.
retomada
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Estas plantas estão muito associadas à paisagem que a maioria das pessoas conside-
ra como “mato” dos terrenos baldios e das bordas de córregos. Distinguir esses cam-
pos antrópicos dos campos nativos requer um treino de observação, que a presente 
instalação dará oportunidade aos visitantes durante esses cinco anos.

A documentação da flora e vegetação a partir de amostras de plantas (exsicatas em 
herbários) também dá pistas valiosas para a reconstrução dessa história. A cidade de 
São Paulo, no início do século XIX, capital de província e entroncamento para acesso 
a vários pontos do país, foi um local privilegiado para os cientistas viajantes que des-
bravaram o Brasil para o conhecimento da nossa biodiversidade. Assim, puderam de 
alguma forma contribuir para a documentação botânica por aqui, enquanto se prepa-
ravam para as longas viagens.

Contudo, a documentação com herbário local, na cidade, só seria iniciada aqui com 
a Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo, em fins do século XIX. 
Este valioso acervo está no herbário do Instituto de Botânica (sigla SP), criado pos-
teriormente. Naquele momento, o entorno da capital não era considerado prioritário 
para estudo. Esta situação muda um pouco no início do século XX, com a instalação de 
um curso de Agronomia na Escola Politécnica, então localizada nos Campos Elísios. 
O professor suíço Alfred Usteri lecionou Botânica no referido curso e produziu uma 
obra de referência sobre a flora e vegetação dos arredores da capital. Dele, temos 
vários registros de muitas espécies campestres na Vila Mariana, Ipiranga, Mooca, Vila 
Prudente e região do Isolamento (atual Hospital das Clínicas), bem como espécies de 
várzea ao longo dos rios Tietê e Pinheiros, antes da sua retificação. 

Nos anos 1920 a 1950, outros importantes pesquisadores contribuíram para a formação 
dos herbários do Instituto Florestal (sigla SPSF) e do Departamento de Botânica da Uni-
versidade de São Paulo (sigla SPF), além da ampliação do herbário SP. Assim, podemos 
saber, por exemplo, quais espécies ocorriam nos campos do Butantã, nos campos de 
Congonhas, nos campos do Jabaquara, nos campos do Jaraguá, nos campos do Sacomã, 
nas várzeas do Brooklin, nas matas da Cantareira e nas matas da Água Funda.

Mesmo com todos esses registros, a administração pública não se sensibilizou para 
a importância da conservação deste patrimônio, de forma que não temos nenhum 

CADÊ O CAMPO QUE ESTAVA AQUI?
Retomada é um nome sugestivo para um processo de reconstruir, refazer, recuperar 
algo que ficou parado, diminuído, desvalorizado. Encaixa-se perfeitamente à questão 
ambiental em suas múltiplas facetas, em particular a preservação de áreas verdes e, 
mais especificamente, à conservação dos campos que outrora foram dominantes no 
espaço que chamamos Cidade de São Paulo.

Muito já foi dito sobre a instalação da nossa cidade sobre os Campos de Piratininga e 
as polêmicas sobre o quão naturais eles seriam. O que o conhecimento científico pode 
esclarecer sobre isso? Numa escala de tempo de milhares de anos, o território que 
denominamos município de São Paulo, assim como todo o planeta, sofreu mudanças 
climáticas que implicaram em alterações da cobertura vegetal. No nosso caso, já tive-
mos climas mais frios e úmidos, que permitiram a ocupação por florestas de araucá-
ria, depois climas secos e sazonais, que favoreceram o estabelecimento de cerrados, 
e, ainda, períodos mais úmidos e quentes, como o atual, que favoreceram o desen-
volvimento da Mata Atlântica. Essa história pode ser contada com alguns detalhes 
a partir do registro fóssil: os grãos de pólen que ficaram preservados em camadas 
sedimentares sobre antigos lagos e turfeiras. Um importante ponto de coleta de da-
dos, com pesquisas em andamento, é a Cratera de Colônia, na APA Capivari-Monos.

Cabe ressaltar que estas alterações ambientais não foram uniformes por todo o terri-
tório, de modo que sobraram representantes da flora de cada período em algum lugar 
em que as condições de solo e microclima permitiram.

Assim, a paisagem que os colonizadores encontraram por aqui, e que foi retratada por 
cronistas durante os quatro séculos seguintes, já era um mosaico de tipos de vegeta-
ção, com campos, matas e brejos.

É bom lembrar que a ação do ser humano sobre o ambiente sempre deixa marcas, 
que podem favorecer espécies adaptadas a condições de alterações frequentes e pro-
fundas, como queimadas, aterros, excesso de pisoteio ou de pastagem e revolvimento 
do solo para uso agrícola, por exemplo. Nestas situações tão comuns na nossa reali-
dade atual, ao longo de quatro séculos de intercâmbio voluntário ou não com outros 
ambientes, por aqui chegaram e se adaptaram muitas espécies europeias, asiáticas, 
africanas, australianas e americanas, que se comportam como ruderais ou invasoras. 



Assim, foi com grande alegria que recebemos o convite de Fernando Limberger para 
colaborar no projeto Retomada. Fizemos uma coleta conjunta em uma área no ex-
tremo leste de Guaianases onde a vegetação campestre lembra o que teria sido a 
paisagem de Piratininga.

É certo que o resultado do plantio, como proposto pelo Fernando, ainda não reflete 
o que seriam esses campos. Para isso, seriam precisos mais espaço, mais insolação 
direta e provavelmente um solo mais seco, além, é claro, de mais tempo para que a 
dinâmica dos fenômenos naturais de interação de espécies permita a reinstalação 
das espécies campestres nativas.

Mesmo assim, a iniciativa é muito bem-vinda. É possível que, mantida a prática de 
chuva de sementes por cinco anos, como prevê o projeto, aliada a outras ações de 
manejo, algumas espécies consigam se estabelecer e, quem sabe, crescer em outros 
espaços abertos.

Retomada é, sobretudo, relevante para a reflexão e conscientização sobre a existência 
dessa flora e vegetação tão pouco conhecida atualmente. Esperamos que, talvez com 
novos olhares, mais gente valorize e se envolva na conservação dos campos. 

Ricardo José Francischetti Garcia

grande parque ou reserva com os campos e várzeas outrora dominantes na paisa-
gem. As concepções de parques e jardins, seguindo modelos principalmente da Eu-
ropa, bem como o uso e o cultivo de espécies importadas, também contribuíram para 
a desqualificação deste patrimônio natural. Parques com várzeas, valorizadas como 
elementos paisagísticos, são muito recentes.

O Herbário Municipal (sigla PMSP) entra nesta história em 1984, para conhecer a 
flora dos parques municipais, então apenas dezessete (hoje são mais de cem). Mas é 
a partir da década de 1990, junto com outros herbários públicos, num esforço para o 
conhecimento da flora do estado, que iniciamos um contato duradouro com os rema-
nescentes naturais de vegetação, inicialmente concentrando nossa atenção nas re-
giões de Itaquera e Parelheiros. Foi no extremo da zona sul que tivemos contato com 
os campos do Núcleo Curucutu, do Parque Estadual da Serra do Mar, onde pudemos 
realizar uma extensa pesquisa sobre essa flora e vegetação, que se mostrou distinta 
dos campos de Piratininga.

É a partir de 2010 que podemos dizer que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, com 
a participação do Herbário Municipal, inicia uma política de conservação dos campos 
que sobraram aqui, com a criação do Parque Ecológico de Campo Cerrado Dr. Alfred 
Usteri. Devido à sua pequena dimensão, foi realizada uma busca por outras áreas 
com ocorrência de campos, visando garantir uma conectividade e busca de sementes 
para produção de mudas. Foram estudadas inicialmente onze áreas nas zonas norte 
e leste, das quais cinco estão inseridas em parques municipais. 

Outro passo importante para a conservação destas áreas foi dado em 2018, com a 
publicação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 
(PMMA), em que as categorias de vegetação campestre também foram incluídas, 
considerando os “campos gerais” como possíveis remanescentes daqueles campos 
de Piratininga, com espécies típicas de cerrado. A partir de então, temos sido aciona-
dos para a caracterização destas áreas, tendo sido registradas mais de uma dezena 
de áreas com campos, com graus variados de alteração, contendo espécies nativas, 
típicas de cerrado.

Felizmente, nos últimos anos, setores da sociedade vêm chamando atenção para 
esta questão, através da divulgação científica, de intervenções artísticas e de movi-
mentos ambientalistas.
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Espécies semeadas | Species Planted 
FAMÍLIA | FAMILY NOME CIENTÍFICO | SCIENTIFIC NAME NOME POPULAR | COMMON NAME

Anemiaceae  Anemia raddiana  avenca-do-cerrado

 Apiaceae  Eryngium horridum  língua-de-tucano

 Apocynaceae  Mandevilla emarginata  jalapa-do-campo

 Asteraceae  Baccharis milleflora  carqueja

 Asteraceae  Achyrocline satureioides  macela

 Asteraceae  Pterocaulon alopecuroides  verbasco

 Asteraceae  Chaptalia integerrima  dente-de-leão

 Asteraceae  Chaptalia mandonii  dente-de-leão

 Bignoniaceae  Amphilophium crucigerum  pente-de-macaco

 Bromeliaceae  Bromelia balansae  gravatá

 Convolvulaceae  Ipomoea procurrens  ipomeia

 Cyperaceae  Rhynchospora globosa  capim-cabeça

 Cyperaceae  Rhynchospora nervosa  capim-estrela

 Cyperaceae  Rhynchospora exaltata  capim-navalha

 Fabaceae  Chamaecrista nictitans  falsa-sensitiva

 Fabaceae  Zornia reticulata  alfafa-do-campo

 Fabaceae  Desmodium adscendens  amores-do-campo

 Fabaceae  Crotalaria pallida  guizo-de-cascavel

 Fabaceae  Mimosa pudica  dorme-dorme

 Lamiaceae  Aegiphila verticillata  milho-de-grilo

 Lycopodiaceae  Lycopodium sp.  pata-de-lobo

 Malpighiaceae  Byrsonima intermedia  murici

 Melastomataceae  Leandra australis  pixirica

 Orobanchaceae  Escobedia grandiflora  açafrão-do-mato

 Piperaceae  Piper Aduncum  jaborandi

 Poaceae  Andropogon leucostachyus  capim-membeca

 Poaceae  Andropogon bicornis  vassourinha

 Poaceae  Trachypogon spicatus  capim-fiapo

 Poaceae  Aristida recurvata  aristida enrolada

 Poaceae  Axonopus aureus  douradinho

 Poaceae  Schizachyrium condensatum  capim-rabo-de-burro

 Poaceae  Saccharum villosum  capim-rabo-de-boi

 Solanáceas  Solanum Americanum  maria-pretinha

 Verbenaceae  Lippia lupulina  cheirosa

 Xyridaceae  Xyris macrocephala  botão-de-ouro

A marcenaria quiari está baseada no reaproveitamento de material e na manufatura.
Todo o material utilizado é de reuso. Madeiras maciças de qualidade, provenientes de 
telhados, pisos, armários, batentes etc., são selecionadas e coletadas em demolições 
e reformas, encontradas no caminho ou indicadas por amigos/as, os/as “informan-
tes” da marcenaria quiari. Estocado e beneficiado, esse material permanece como 
um repertório disponível para a fabricação das peças. 

Para além da reciclagem e da ideia surrada de sustentabilidade, a marcenaria quiari 
abraça o conceito de somente o necessário, que tem como princípio a economia de 
material: cada peça, móvel ou objeto é fabricado de forma a gerar a menor quantidade 
de sobra possível e aproveitar ao máximo a disponibilidade da matéria-prima. Mas 
a frase também define algo maior: um estilo de vida que demanda menos recursos 
naturais para se manter. A ideia de consumir, possuir e desejar somente o necessário. 

Na elaboração dos projetos, somente o necessário é sempre a resposta para a fre-
quente pergunta “Esta peça precisa realmente disso para sua estrutura e função?”. 
Assim, funciona como guia nos processos projetuais, estéticos e de fabricação da 
marcenaria quiari.

Marcelo Zocchio





goes a line of song by Caetano Veloso, citing the celebrated definition of São Paulo given by Lévi-Strauss 
in Sad Tropics. The voracity of money and the haste to inaugurate new things does not allow new 
constructions to come into their full being and to age with dignity. Everything is precarious, because 
everything wants to be forever new. But what endures in city like this? What sort of archaeological 
vestiges will it have in the future? Considering this, the artist gathered urban rejects in the area around 
the Pátio do Colégio, and mixed them with pieces brought from other places: fragments of various 
objects including benches, storm-drain inlets and pipes, gratings, concrete beams, curbs, and other 
assorted concrete scraps, as well as pieces of aluminum and plastic, blankets used by street dwellers, 
powdered ashes, sand, and various types of plant life occupying the cracks in these scrap heaps. In the 
visual hallucination of grayish monochrome, everything is brought together and made equivalent, as in 
a palimpsest. But these gray things are also like the looting of a gravesite. The remains of something 
that was once alive, and that can serve as fertilizer for new forms of future life.

VERDE INFINITO [INFINITE GREEN], 2015

A sculptural installation with painted ceramic vases, a tree seedling of the ipê-verde (Cybistax 
antisyphilitica) species, plant-growing substrate and metallic structure.

On the Casa da Imagem’s terrace, in the open air, a sculpture of ceramic vases painted green, rising 
skyward in a movement of vertical ascension, is crowned by an ipê tree seedling. This is another 
monochromatic installation. In a dense forest, the tree trunks and branches likewise seek the sky, 
reaching the greatest height possible, competing for sunlight, in order to carry out the photosynthesis 
essential for life. Here, however, for this lonely plant, there is no competition, making the forced 
verticality of the sculpture somewhat enigmatic. Its rather anomalous skyward growth flirts with 
surrealist absurdity. This dreamlike estrangement of reality bears proximity with Brancusi’s infinite 
column, and with the world of fairytales – like “Jack and the Beanstalk” (a childish herbaceous version 
of the myth of the Tower of Babel) as well as newer fables, like the animated film WALL-E by Pixar, in 
which a robot tries to save the last seedling on an devastated Earth dominated by trash heaps. This 
Verde infinito rises up and grows in a double movement, as a criticism and, simultaneously, a utopian 
analogy in relation to the work Cinzas, located below it. Will it go right up into the skies, crossing 
through the atmosphere? Will it make contact with other beings, sending out an interplanetary cry for 
help? Will there be sufficient vases to raise it that high?

RETOMADA [RECOVERY], 2020

A garden of plants germinated from seeds of herbaceous species that existed in the local landscape 
before the founding of the city of São Paulo. Most of the seeds were collected on expeditions made 
to places where species from that time still exist today. The garden will spontaneously renovate for 
a period of approximately five years. The bench that fringes the garden was conceived by the quiari 
carpenter shop and made using demolition wood collected in the city.

In Retomada, time is treated in a concrete way: within the area of the Casa da Imagem’s garden, in a plant 
bed, various species have been planted, and will grow for a period of five years. The existing garden was 
removed for the planting of a new one, designed by the artist. The choice of species was based on historical 
and scientific studies, seeking to reproduce, as closely as possible, the autochthonous vegetation of this 
place – the plant life as it existed in this area at the founding of the city, around 1554. These plant species of 

RELICTS IN THE CITY OF SÃO PAULO 

The programming of the Museu da Cidade de São Paulo has sought to approach themes related to 
the memory of the territory and the tensions that marked its formation. Based on its own operational 
collection, in the last two years alone, it has held the three exhibitions Encosta do Carmo; Solar, o 
sobrado n. 3 da Rua do Carmo; and A São Paulo da Marquesa de Santos, thus affirming its aim to 
assemble knowledge and to spur reflection about the historical site and the area surrounding the 
museum’s headquarters, the Casa da Imagem and the historical lane known as Beco do Pinto. With 
these same aims, the museum is presenting the exhibition Relicto [Relict], by Fernando Limberger.

As São Paulo grew, it repeatedly erased its history, especially with the accelerated transformations that 
arose in the 19th century onward, leaving remains and fragments resistant to the predatory process, 
with the potential for germinating the recomposition of their original settings. The encosta do Colégio 
[School slope] is a rare example of a place in the city which, after being occupied by constructions, 
recovered the greenery that was originally there.

A term used by geographers and biologists, a relict is a species that was once widespread but whose range 
is now very limited, having managed to survive environmental changes. The artist’s work thus invites the 
public to go on an archaeological exercise that recovers elements that were part of environments that 
existed here before the configuration of the current city, in a collage of fragments resistant to time.

The installations that compose Relicto point to what was lost, but also allow a glimpse of what 
has remained – sparsely, but with the potential of returning to become part of the landscape. 
Visitors are received by the Beco do Pinto and the Casa da Imagem for a historic-sensorial immersion 
in the installations Cinzas [Gray] Verde infinito [Green Infinity] and Retomada [Recovery], in which one 
can catch sight of another possible future.

Marcos Cartum 
Director 

Museu da Cidade de São Paulo 
Department of Municipal Museums

CINZAS [GRAY], 2020

A site-specific installation with elements made of metal, cement, concrete, plastic, and fabric, 
together with stones, ashes, and plants. 

What is original in São Paulo? What memories remain in a city that has already been rebuilt at least 
three times, on its own ruins? Even the Colégio dos Jesuítas [Jesuit School], an integral part of the 
initial old village, was demolished and reconstructed. Our palimpsest city, therefore, rejects the notion 
of original. Everything is accumulation and superposition, historic and material assemblage. Here at 
the Beco do Pinto – the steep lane built in colonial times to link the historical hilltop to the Carmo 
Marsh – some “archaeological windows” can be spotted on the ground, in the form of granite slabs 
and Portuguese mosaic. They are windows to past times, which reveal other historical layers, with 
other heights and different materials. Along this ground, descending in stepwise fashion, Fernando 
Limberger constructed nine “windows” in the form of plant beds into which he dumped a wide variety 
of urban materials – all of them gray – in an indiscernible jumble that mixes proto-construction with 
the rubble and debris of a city undergoing a continuous process of demolition. “Aqui tudo parece que é 
ainda construção e já é ruína” [Here, everything looks like it’s under construction and already in ruins] 



which are very common in our current reality – many species from Europe, Asia, Africa, Australia and other 
American regions arrived here and became adapted, behaving like weeds or invasive species. These plants 
are now so closely associated with the landscape that most people consider them as the “wild plant life” 
of vacant lots and stream banks. Distinguishing these anthropic fields from native fields requires a trained 
eye, which the present installation will help to develop in the installation’s visitors during these five years.

The documentation of the flora based on samples of plants (dried specimens in herbariums) also 
provides valuable clues for the reconstruction of this history. The city of São Paulo, which in the early 
19th century was the capital of a province and a crossroads for access to various points in Brazil, was a 
stopping-off point for traveling scientists who explored Brazil to gain knowledge about our biodiversity. 
They were therefore able to contribute to the documentation of botanical species in this area, as they 
were preparing for their long expeditions into the hinterland.

Documentation with a local herbarium in the city, however, only began here with the Geographic and 
Geological Commission of the Province of São Paulo in the late 19th century. This valuable collection 
is now in the herbarium of the Botanical Institute (initials SP), created later. At that moment, the area 
surrounding the capital was not considered a priority for study. That situation changed somewhat 
in the early 20th century, with the startup of an agronomy course in the Polytechnical School, then 
located in Campos Elísios. Swiss professor Alfred Usteri taught botany in that course and produced a 
key reference work about the plant life in the areas surrounding the capital. His work gave us various 
records of many campestral species in Vila Mariana, Ipiranga, Mooca, Vila Prudente and the region of 
Isolamento (currently Hospital das Clínicas), as well as species in the marshlands along the Tietê and 
Pinheiros rivers, before they were straightened.

In the years from 1920 to 1950, other important researchers contributed to the establishment of 
herbariums of the Forest Institute (initials SPSF), and the Botany Department of the University of São 
Paulo (initials SPF), as well as the enlargement of the SP herbarium. We are thus able to know, for 
example, which species occurred in the fields of Butantã, in the fields of Congonhas, in the fields of 
Jabaquara, in the fields of Jaraguá, in the fields of Sacomã, in the marshes of Brooklin, in the woods 
of Cantareira, and in the woods of Água Funda.

Even with all of these records, the public administration was not aware of the importance of conserving 
this heritage, so we do not have any large park or reserve with the fields and marshes that were once 
dominant in the landscape. The conceptions of parks and gardens, according to models principally from 
Europe, as well as the use and cultivation of imported species, also contributed to the disfigurement of 
the natural heritage. Parks with marshes, valorized as landscaping elements, are very recent.

The Municipal Herbarium (initials PMSP) entered this history in 1984, with the aim of getting to know 
the plant life in the municipal parks, which numbered only 17 at that time (today there are more than 
100). But it was from the 1990s onward, together with other public herbariums, in an effort to gain 
knowledge of the plant life of the state, that we began a long-lasting contact with the natural remnants 
of the once dominant plant life, initially concentrating our attention on the regions of Itaquera and 
Parelheiros. It was in the extreme south zone that we had contact with the fields of Núcleo Curucutu, 
in the Serra do Mar State Park, where we were able to carry out extensive research into this plant life, 
which proved to be distinct from that of the fields of Piratininga.

It was from 2010 onward that we can say that the Secretariat of Greenery and the Environment, with 
the participation of the Municipal Herbarium, began a policy of conserving the fields that remained 
here, with the creation of the Campo Cerrado Dr. Alfred Usteri Ecological Park. Due to its small size, a 

the hillside, the marsh, the savanna and the Atlantic Forest were collected in expeditions to places where 
specimens reminiscent from that period can be found living yet today. And here we arrive back at a problem 
that pervades the set of works by Limberger in this show: what is the “original” in the case of São Paulo? 
Is it possible to return to an original situation? In the field of urbanism and architecture, we see that as 
the city progressed, it successively erased its historical tracks. Therefore, perhaps the DNA of São Paulo, 
in this case, is precisely that of a non-origin, and, therefore, of a non-identity. Even the geographic reality 
of the slope of the historical hill, so important in the choice of the site by the Jesuits, is hardly perceptible 
today. In the case of the site’s geography and botany, however, it is possible to allude to the original plant life 
in the area, based on science with perhaps a dash of fictional license. To this end, Fernando recurs to the 
instigating concept of the “relict,” which instead of describing a homogeneous and continuous situation, 
has to do with the idea of an enclave, of a vestige, of islands of apparently anomalous plant life. In the words 
of geographer Aziz Ab’Saber, a relict is “any plant species found in a specific location and surrounded 
by various zones of another ecosystem,” the relict is, thus, a survivor. Something that remained amidst 
strange bodies. Perhaps it is a very appropriate metaphor for the situation of anyone today, in Brazil, who 
can still see some value in culture and in nature.

Guilherme Wisnik

WHERE IS THE FIELD THAT WAS HERE?

The name Retomada [Recovery] suggests a process aimed at the reconstruction, remaking, recovery 
of something that was stopped, diminished, devalued. It fits perfectly with the environmental question 
in its multiple facets, in particular the preservation of green areas and, more specifically, the 
conservation of fields that were once dominant in the space we call the city of São Paulo.

Much has been said about the establishment of our city in the Fields of Piratininga and the 
controversies about how natural they were. What light can scientific knowledge cast on this? On a 
timescale of thousands of years, the territory we call the municipality of São Paulo, just like the entire 
planet, underwent climatic changes that caused alterations in its plant life. In our case, this area has 
already had colder and moister climates, which allowed for its occupation by pine forests, followed by 
dry and seasonal climates, which favored the establishment of the Cerrado biome, as well as moister 
and warmer periods, like the current one, which favored the development of the Atlantic Forest. This 
history can be told with some details based on the fossil record: the pollen grains that have remained 
preserved in sedimentary layers corresponding to ancient lakes and peat bogs. One important area 
for the collection of such data is known as Cratera de Colônia, in the Capivari-Monos Environmental 
Protection Area, where research studies are currently underway.

It should be noted that these environmental changes were not uniform throughout the territory, 
leading to the present situation where representatives of the plant life of each period can be found 
where soil conditions and microclimates have allowed.

Thus, the landscape that the colonizers found here, and which was portrayed by chroniclers during the 
following four centuries, was already a mosaic of different types of vegetation, with fields, woods and swamps.

It must be remembered that human action on the environment has always left marks, which can favor 
species adapted to conditions of frequent and profound changes, such as fires, landfills, excessive 
trampling or grazing, and the tilling of soil for agricultural use, for example. In these situations – which 
persisted throughout four centuries of voluntary or involuntary exchange with other environments, and 



search was made through other areas with fields, seeking to ensure connectivity and to find seeds for 
the production of seedlings. Eleven areas in the north and east zones were initially studied, of which 
five are part of municipal parks.

Another important step for the conservation of these areas was taken in 2018, with the publication 
of the Municipal Plan for the Conservation and Recovery of the Atlantic Forest (PMMA), in which the 
categories of campestral plant life were included, considering the campos gerais [general fields] as 
possible remnants of the fields of Piratininga, with species typical of the Cerrado. From then on, we 
have been called on to characterize these areas, having registered more than a dozen areas with 
fields, with various degrees of alteration, containing native species typical of the Cerrado.

Fortunately, in recent years, sectors of society have been calling attention to this issue, through the 
spreading of scientific knowledge, artistic interventions and environmental movements.

We were therefore very pleased to receive the invitation from Fernando Limberger to collaborate in the 
Retomada project. We carried out a collection in an area in the extreme east of Guaianases where the 
plant life in the fields resembles what would have been the landscape of Piratininga.

The result of the planting, as proposed by Fernando, does not, however, reflect what these fields would 
have been. For this, more space would be needed, along with more direct sunlight and probably a dryer 
soil, as well as more time so that the dynamic of the natural phenomena of species interaction would 
allow for the reestablishment of the native campestral species.

Even so, the initiative is very welcome. It is possible that, if the practice of sowing seeds is maintained 
for five years, as planned by the project, combined with other management actions, some species can 
manage to become established and, perhaps, to grow in other open spaces.

Retomada is, above all, relevant for spurring reflection and raising awareness about the existence of 
this plant life that is so little known today. We hope that, perhaps with new perspectives, more people 
will value the fields and get involved in their conservation.

Ricardo José Francischetti Garcia

Marcenaria quiari’s production is based on the reuse of material and on hand craftsmanship. All 
the material used is recycled. High quality, solid lumber, obtained from roofs, floors, cabinets, door 
frames, etc., is selected and collected at construction demolitions and remodelings, found along the 
way or indicated by friends – marcenaria quiari’s “informants.” Once treated and stocked, this material 
remains as a stockpile available for the making of pieces.

Besides recycling and the already familiar idea of sustainability, marcenaria quiari embraces the 
concept of only the necessary, which is essentially based on the economy of material: each furniture 
piece or other object is made in a way that generates the least amount of scrap possible while taking 
maximum advantage of what the raw material offers. But the phrase also defines something larger: a 
lifestyle that demands the use of fewer natural resources. It is the idea of consuming, possessing and 
desiring only what is necessary.

In the development of the designs, only the necessary is always the answer to the frequent question, 
“Does this piece really need this for its structure and use?” It thus functions as a guide in the planning, 
aesthetic approaches, and manufacturing processes of marcenaria quiari.

Marcelo Zocchio

Fernando Limberger  
é artista visual e paisagista, iniciou sua pesquisa 
artística em meados dos anos 1980, quando 
começa a trabalhar em diferentes meios,  
como desenho, pintura, escultura, instalação  
e intervenção, muitas vezes em parceria com  
outros profissionais de áreas relacionadas.

Guilherme Wisnik  
é professor na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. Autor 
de livros como Estado crítico: à deriva nas cidades 
(Publifolha, 2009), Espaço em obra: cidade, arte, 
arquitetura (Edições Sesc SP, 2018, com Julio 
Mariutti) e Dentro do nevoeiro: arte, arquitetura  
e tecnologia contemporâneas (Ubu, 2018). 

Ricardo José Francischetti Garcia  
possui graduação, mestrado e doutorado em 
Ciências Biológicas pela Universidade de  
São Paulo. Atualmente, é coordenador  
do Herbário Municipal de São Paulo.

Marcelo Zocchio  
é artista, engenheiro civil e marceneiro 
autodidata. Responsável pelo trabalho da 
marcenaria quiari, baseada no reaproveitamento 
de material e na manufatura, envolvendo 
um processo que resulta em peças duráveis, 
exclusivas e sustentáveis.

Fernando Limberger  
is a visual artist and landscape 

artist, began his artistic research 
in the mid-1980s, when he began 
working in different media, such 
as drawing, painting, sculpture, 

installation and intervention, 
often in partnership with other 
professionals in related fields.

Guilherme Wisnik  
is a professor of Architecture and 
Urbanism at the University of São 

Paulo. Author of books such as 
Estado crítico (Publifolha, 2009), 

Espaço em obra (Edições Sesc SP, 
2018, com Julio Mariutti) e Dentro 

do nevoeiro: (Ubu, 2018). 

Ricardo José Francischetti Garcia  
is graduated, masters and 

doctorate in Biological Sciences 
from the University of São Paulo. 

He is coordinator of the Municipal 
Herbarium of São Paulo.

Marcelo Zocchio  
is an artist, civil engineer and 

carpenter. Responsible for the 
work of the Quiari joinery, based 

on the reuse of material and 
manufacturing, involving a process 

that results in durable, exclusive 
and sustainable pieces.



prefeitura de são paulo | são paulo city hall  Ricardo Nunes  
secretaria municipal de cultura | municipal department of culture  Alexandre Youssef  
secretária adjunta | assistant secretary  Ingrid Soares  
chefe de gabinete | chief of staff  Taís Lara  
departamento dos museus municipais | department of municipal museums  Marcos Cartum

concepção | conception  Fernando Limberger
arquiteto colaborador | collaborating architect  Alecsander Gonçalves
assistência Retomada | assistant for Retomada  Rafael Ribeiro
concepção banco | conception of wooden bench  marcenaria quiari
direção técnica | technical management  Monica Caldiron, Gabriela Rios
organização | organization  Núcleo de Curadoria: Felipe Garofalo, Gabriela Rios, Henrique 
Siqueira (coordenador | coordinator) Monica Caldiron, Sofia Castilhos, Paulo Vinicio Brito, Paula 
Braggion (estagiária | trainee)
produção | production  Automatica Produção Contemporânea, Luiza Mello, Marisa S. Mello, 
Mariana Schincariol de Mello
assistentes de produção | production assistants  Ana Pimenta, Clarice Rosadas
texto crítico | text  Guilherme Wisnik
fotografia | photography  Everton Ballardin
identidade visual | visual identity  Monique Schenkels
equipe de montagem | setup team  Abenilson Nunes, Adriano Rodrigues Paiva, Edilson Dias de 
Souza, Gabriel Santos Oliveira, Marcelo Santos de Brito, Milton Batista de Oliveira Junior,  
Neildo Martins de Oliveira, Zenildo Martins de Oliveira
agradecimentos | thanks to Beatriz Limberger, Equipe do Herbário Municipal DPHM-4/SVMA/
CGPABI, Eraldo Alves da Silva, José Rubens Pirani, Luci Kimie Okino Silva, Lucia Lohmann, 
Nina Moraes, Yone K. F. Hein, Ricardo José Francischetti Garcia, coordenador do Herbário 
Municipal DPHM-4, pela valiosa colaboração na pesquisa sobre as espécies autóctones 
utilizadas no jardim Retomada | we are grateful to Ricardo José Francischetti Garcia coordinator 
of the Municipal Herbarium DPHM-4, for his valuable collaboration in the research into the 
autochthonous species used in the garden Retomada
serviço educativo | education service  núcleo educativo | education team: Nádia Bosquê 
(supervisora | supervisor), Natália Godinho, programa jovem monitor cultural 
núcleo de museologia e acervos | museology and collections team  Brenda Alves Marques, João 
de Pontes Junior, Mariza Melo Moraes, Paula Talib Assad (supervisora | supervisor), Shirley 
Silva, Fabiana Miwa, Ivan Rezende (estagiário | trainee)
administracão | administration  Danilo Montingelli, Eliane Aparecida de Oliveira, Fernando Luiz de 
Camargo, George Paulo de Oliveira, Marfísia Lancellotti
serviços terceirizados | outsourced services  Equipe Programa Educativo | Educational Program 
Team Arteducação Produções - AEP
equipe segurança | security team  MRS Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda
equipe limpeza | cleaning team Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda 
equipe manutenção predial | building maintenance team MRO Serviços Eireli 
produção | production                   realização | realization










