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PERFIL À frente do projeto Canteiros Coletivos,
Débora Didoné planta árvores em praças da cidade
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Desde o início de
2012 o Canteiros
Coletivos vem
adotando praças
da cidade e
promovendo
plantio de árvores
e intervenções

MARIANA PAIVA

Acenaévelhaconhecidademui-
ta gente: duas amigas adoles-
centes conversam animada-
mente antes de dormir. A pauta,
entretanto, vai muito além do
menino interessante e boniti-
nho da oitava série: é a Ama-
zônia. Este dado já seria sufi-
ciente para entender o que o
tempo faria com a jornalista Dé-
bora Didoné, 34 anos.

Ela está à frente do projeto
Canteiros Coletivos, que desde o
início do ano passado vem ado-
tando praças da cidade e pro-
movendo plantio de novas ár-
vores e intervenções artísticas.

De antemão, o dado mais cu-
rioso está na certidão de nasci-
mento da moça: Débora é gaú-
cha, mas foi Salvador que des-
pertou sua vontade de expressar
o amor pela cidade. Ainda bem.

Nascida em Santo Ângelo, no
Rio Grande do Sul, Débora pas-
sou grande parte da vida em
Joinville, e foi estudar em São
Paulo, onde morou por oito
anos. Em todas as cidades por
onde passou, viveu rodeada de
belos jardins.

Quando chegou a Salvador,
que já conhecia por passeios,
chocou-se com a ausência deles
nas praças públicas. "A cidade
tinha piorado muito. Sempre ti-
ve esses questionamentos am-
bientaisenuncatinhafeitonada
a respeito, mas achei um fórum
de discussão na internet sobre a
cidade e vi que tinha gente a fim
de fazer algo", revela.

O próximo passo era o mais
difícil: começar. O lugar esco-
lhido foi um canteiro no Vale do
Canela, entulhado de lixo e de
restos de obras dos prédios vi-
zinhos.

"Era perto de onde eu mo-
rava, na Graça, e me incomo-
dava muito. Os moradores dos
prédios de classe média joga-
vam entulho. Conseguimos re-
verter o uso do lugar, tivemos
que replantar várias árvores,
mas hoje em dia até o pessoal
que recolhe o lixo ajuda a cuidar
do canteiro", afirma Débora.

O lugar de estreia do projeto
terminouvirandoumaespéciede
laboratório,noqualogrupotesta
iniciativas para aplicar em outros
canteiros.Aprimeiralimpeza,por
exemplo, é tarefa árdua.

"É difícil porque as pessoas
ficam com receio de pegar no
lixo, mas depois melhora. E aí é
preciso plantar e ficar de olho,
regar sempre, envolver a comu-
nidade local para continuar cui-
dando".

Outros canteiros
O segundo canteiro que ganhou
a atenção de Débora e dos ou-
tros integrantes do projeto foi o
do Rio Vermelho, ao lado da
Igreja de Santana.

"É uma praça que deixou de
ser praça e estamos recuperan-
do aos poucos. Fizemos um
plantio estratégico, porque o lu-
gar também é usado como es-
tacionamento de carros. É um
trabalho de insistência, cada
planta é como um bebê, tem
que ser cuidada", afirma ela.

Débora e sua trupe ainda
atuam em mais dois outros can-
teiros: no Cine-Teatro Solar Boa
Vista, no Engenho Velho de Bro-
tas, e na Federação, próximo ao
terreiro do Gantois.

Ela conta, em primeira mão,
que os dois acabam de ganhar
financiamento para as ações do
projeto a partir de setembro pe-
la Oi Futuro. Além do plantio e
de intervenções artísticas, as
ações preveem oficinas com
crianças.

Oobjetivoéclaro: formarpes-
soas para cuidar dos canteiros.
"É um trabalho muito corrido,
tem ficado cada vez mais inten-
so. As pessoas nos convidam pa-
ra cuidar de praças de seus bair-
ros e é interessante, queremos
que elas se entendam como par-

te desses espaços", afirma.
Segundo ela, as manifesta-

ções que têm tomado as ruas de
todo o país e o projeto Canteiros
Coletivos têm tudo a ver. "O pro-
jeto nasceu do mesmo descon-
tentamento, vai de acordo com
esse processo de que estamos
acordando,entendendoquepo-
demos ter uma outra relação
com a cidade".

Energia
Para ela, um dos pontos prin-
cipais do projeto é a boa energia

que ele cria nas pessoas. "Isso
também me animou e anima
muito, é divertido. Aliás, arru-
mei até marido", conta Débora,
referindo-se a Thiago Nazareth
Teixeira, que conheceu enquan-
to procurava artistas para par-
ticipar das intervenções nos can-
teiros. "Achei, e ele mergulhou
no projeto desde o início. Aí ro-
lou, né?", conta, entre risos.

Segundo Thiago, foi a partir
das vivências nas cidades em
que morou que Débora foi capaz
de compreender e atuar sobre a

situação de abandono dos can-
teiros de Salvador.

"Acho que o trabalho é um
protesto pacífico que tenta fazer
com que as pessoas percebam
que o espaço público é de todos
nós. Se cada um fizer sua parte,
a cidade floresce", diz ele.

Débora concorda e acredita
que o fundamental mesmo é
não deixar que os olhos se acos-
tumem nunca à cor do concreto
dasconstruções."Agentenãose
identificacomviadutocinza,mas
com verde, com várias cores".
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Débora fazendo
manutenção de
planta na orla
de Salvador

do verde


