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alguns contextos culturais, a interpretação é um ato 

que libera. É uma forma de rever, de transpor valores; 

de fugir do passado morto. Em outros contextos 

culturais, é reacionária, impertinente, covarde, 
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RESUMO 

A dissertação responde ao desafio de Bernard Secchi (2012), que afirma o 
urbanismo como um discurso, no qual se podem encontrar figuras de linguagem. 
Depois de apresentar as vantagens de interpretar essas figuras, Secchi revela que 
não é na cidade, mas no jardim, que talvez seja possível encontrá-las. O trabalho 
desenvolveu uma pesquisa sistemática, obedecendo ao tempo e à localização de 
exemplos significativos de espaços públicos e parques urbanos, o que permitiu a 
identificação de figuras do discurso paisagístico. A análise percorreu as vertentes 
francesa e inglesa e os parques referenciais brasileiros. As figuras e metáforas 
urbanas identificadas e interpretadas foram objeto de reflexão e também sinalizaram 
novas rotas de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Cidades. Planejamento urbano. Urbanismo. Parques. Jardins. Secchi, B. 

  



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This essay is a response to the challenge of Bernard Secchi (2012), who affirms that 
urbanism is a language in which one can find forms of speech. After presenting the 
advantages of interpreting these figures, Secchi concludes  that it is not in the city, 
but in the garden where they are possibly to be found. This study followed a 
systematic method of research, considering criteria such as time and the location of 
significant examples of public spaces and urban parks, which allowed the 
identification of the aforementioned figures in landscaping. The analysis covered the 
French and English styles as well as specimen Brazilian parks of particular interest. 
The identified urban figures and metaphors were the object of further reflection and 
also led to new research routes. 
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INTRODUÇÃO 

Os jardins ou parques urbanos, como se conhecem hoje, são resultado de um 

longo processo histórico, associado ao contexto econômico, político e cultural da 

sociedade e época a que pertencem. A descrição e interpretação de suas 

características formais podem nos ajudar a compreender melhor as peculiaridades 

relativas ao ordenamento desse tipo de espaço, bem como as visões de cidade e 

sociedade e as intenções objetivas e simbólicas que serviram de base à sua 

concepção paisagística. 

No caso brasileiro, a sistematização dessa modalidade de análise torna-se 

ainda mais importante ao se constatar que há poucos estudos sobre o assunto, 

quando nossos parques, em sua maioria, foram (e ainda são) obras de caráter 

institucional, com programas e intenções definidas, envolvendo grandes 

investimentos e uma perspectiva de longo prazo. 

Historicamente, de modo geral, considera-se o parque um componente 

urbano que resulta de “ações urbanísticas”. 

Para Bernardo Secchi (2012), principal referência teórica dessa dissertação, o 

urbanismo é uma narrativa, na qual, como em toda estrutura discursiva, é possível 

reconhecer figuras. Como na retórica, estas figuras estabelecem relações entre 

objetos, situações ou eventos não necessariamente homogêneos. No que se refere, 

especificamente, ao discurso urbanístico, Secchi relaciona o termo à uma forma de 

pensar, em um nível mais abstrato, e, em um nível menos abstrato, às formas da 

cidade, de suas partes, de suas arquiteturas. 

Segundo Secchi, as figuras comparecem em diversas áreas do 

conhecimento, onde seriam empregadas, sobretudo, visando à organização do 

pensamento. A figura da continuidade, por exemplo, teria marcado quase todos os 
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campos disciplinares da modernidade; já a figura do fragmento teria ganhado 

destaque no pensamento filosófico contemporâneo. 

Secchi sustenta que o estudo das figuras do discurso urbanístico e de suas 

diferentes expressões históricas, nos ajuda a compreender melhor a constituição e 

evolução do urbanismo como saber: porém, diz ele de maneira provocativa, não é 

na cidade que devemos procurá-las, mas sim nos parques e jardins, tomados como 

metáforas da cidade e da sociedade. 

Esta dissertação, modestamente, explora o caminho proposto por Secchi. 

No CAPÍTULO 1, dialogando com as figuras de Secchi, apresento o problema 

da pesquisa, suas referências teórico-conceituais, objetivos e metodologia. 

Nos CAPÍTULOS 2 e 3, Analiso as duas principais vertentes do paisagismo 

ocidental contemporâneo, a francesa e a inglesa, contemplando ainda a singular 

experiência do Central Park de New York 

No CAPÍTULO 4, Interpreto os parques brasileiros, alguns localizados em 

Porto Alegre. 

No CAPÍTULO 5, revisito o Parque Marinha do Brasil, projeto de minha 

autoria, concebido em parceira com o colega Ivan Mizoguchi. Nesse caso, além da 

vontade de compreender melhor meu próprio trabalho, quis submeter uma 

experiência que me é tão próxima ao mesmo tipo de descrição e análise aplicado 

aos outros parques estudados nesta dissertação. 

O trabalho se encerra com breves notas a guisa de conclusão. 

Dada a sua natureza exploratória, esta dissertação evoca ampla gama de 

experiências paisagísticas e revisita parques construídos em contextos históricos e 

geográficos muito diversos. Para tanto, apoia-se em extensa revisão bibliográfica. 

Mas, esta revisão foi orientada, em alguma medida, pelas minhas lembranças de 

viagem e de observação direta. Refiro-me ao fato de que visitei quase todos os 

jardins e parques estudados nessa dissertação, alguns deles mais de uma vez, ou 

até diversas vezes, como é o caso dos parques localizados em Porto Alegre e 

mesmo de alguns construídos em outras cidades, dentro e fora do Brasil. 



23 
 

No começo dos anos 1970 fiz, por assim dizer, uma viagem iniciática à 

Europa: foram sete meses em Paris, dois meses em Londres e quase dois anos em 

Edimburgo. Nesta minha primeira “longa” viagem, portanto, tive a oportunidade de 

manter uma relação estreita e aprofundada (como turista e morador) com as 

tradicionais vertentes do paisagismo ocidental, a inglesa e a francesa. Desde então, 

movido pela curiosidade ou por interesses profissionais, visitei muitos jardins e 

parques localizados em várias cidades europeias - inglesas, francesas, nórdicas, 

italianas, espanholas e portuguesas, especialmente. Visitei ainda diversos parques 

situados em nosso continente americano, incluindo o Central Park, também 

analisado neste trabalho. 

Como disse acima, entre os claustros, castelos, jardins públicos e parques 

citados nesta dissertação, raros são os que não visitei pelo menos uma vez. E já 

nesta experiência de viajante acumulei uma boa bibliografia: livros volumosos e 

cuidadosamente ilustrados, destinados ao público acadêmico, e também livros de 

divulgação, manuais e guias turísticos destinados a públicos mais amplos. Assim, 

nessa dissertação, revisão bibliográfica e memória se mesclam. Uma ajudou a outra: 

a escolha e o uso da bibliografia, como fonte secundária indispensável à 

contextualização e descrição dos exemplos revisitados neste trabalho, foram sempre 

mediados pelas lembranças do residente ou viajante.  

O leitor irá constatar que partes importantes do texto desta dissertação foram 

construídos a partir de compilações. Refiro-me a resumos, paráfrases e citações 

(evidentemente, sempre referenciadas) que, encadeados, servem de base para a 

construção de meus argumentos relativos às figuras do discurso urbanístico. Desse 

ponto de vista, alguns trabalhos foram particularmente importantes, conforme será 

melhor explicado na revisão bibliográfica apresentada no capítulo primeiro. 
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CAPÍTULO 1: CIDADE, PARQUE E DISCURSO URBANÍSTICO 

No plano teórico, esta dissertação dialoga, de modo especial, com Bernardo 

Secchi (2012). Nesse sentido, como preliminar, é preciso situar as bases conceituais 

desse diálogo, centrado nas figuras do discurso urbanístico, as quais, em última 

análise, constituem nosso objeto teórico de reflexão. A partir desse diálogo, serão 

apresentados ao leitor o problema da pesquisa, a hipótese principal e a metodologia 

adotada. 

1.1 FIGURAS DO DISCURSO URBANÍSTICO 

Como passo inicial para a definição de problema de pesquisa, serão 

resumidas as seguintes figuras do discurso urbanístico: continuidade; concentração; 

descentralização; fragmento; equilíbrio; processo e processo-debate. Todas as 

paráfrases e citações feitas a seguir, salvo indicação em contrário, referem-se ao 

livro Primeira lição de urbanismo, de Bernardo Secchi (2012)1. 

1.1.1 Continuidade 

A continuidade, para Secchi, foi a principal figura da época moderna2. Ela 

teria atravessado a cidade nos últimos quatro  séculos, através da captura do infinito 

(século XVII), da regularidade e transparência (século XVIII), da articulação e da 

hierarquia (século XIX). Coexistindo e mesmo absorvendo figuras pertinentes ao 

maneirismo, ao barroco, ao neoclássico, ao romantismo e ao ecletismo, a 

continuidade seria, simultaneamente, uma figura social e do espaço urbano. 

                                                
1
 Traduzido por Marisa Barda e Pedro Sales de Prima lezione di urbanística. Collana (Itália): Laterza, 
2000. 

2
 Sobre a figura da continuidade, ver Secchi, (2012, p. 27-30). 
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Conforme Secchi, a cultura da modernidade, entre o Renascimento e o século 

XIX, foi universalista, justamente porque marcada pela figura da continuidade. Nesse 

período, a história da formação e construção das diferentes áreas disciplinares 

testemunharia o quanto essa figura foi importante, especialmente por sua 

associação à ideia de liberdade, à possibilidade de livre circulação de pessoas e 

mercadorias, à descrição e classificação dos componentes da realidade. Por 

exemplo, o abandono do direito fundiário medieval, com a adoção do direito 

burguês, teria significado a aceitação do contínuo desmembramento do solo e da 

contínua (e infinita) mobilidade das pessoas e mercadorias no espaço físico, 

econômico, social. A ideia da infinita divisibilidade da terra justificaria as 

reinvindicações burguesas sobre a propriedade mercantil do solo e estaria na origem 

do pensamento moderno sobre a divisão do trabalho e a especialização, em 

oposição ao pensamento indiviso dos períodos precedentes. 

A figura da continuidade teria encontrado, porém, muitas resistências, 

reveladas quando o mundo ocidental tomou consciência da progressiva destruição 

das culturas locais e dos lugares tradicionais de sociabilidade, como resultado da 

modernização capitalista. 

Na modernidade, período no qual a figura da continuidade teria sido 

dominante, identificam-se, segundo Secchi, duas etapas fundamentais: uma 

marcada pela exaltação das novas liberdades burguesas; outra, ao contrário, 

dominada pela angústia ou medo da igualdade ilimitada, pelo temor de que a 

sociedade fosse reduzida a uma massa contínua e homogênea. Inicialmente 

representada na “busca de transparência e regularidade, de permeabilidade e 

circulação infinita e, sucessivamente, de ordem e hierarquia, de formas fortes de 

racionalidade”, a figura da continuidade finalmente iria se tornar uma “nostalgia” 

(SECCHI, 2012, p. 29-30) . A regularidade teria um papel crucial neste período: 

Interpretada, entre o século XVIII, como princípio intrínseco e construtivo de 
um espaço urbano ordenado como um tecido e transparente como um 
cristal, a regularidade, na virada do século XVIII para o XIX, torna-se uma 
sistemática racional do projeto de arquitetura e condição da construção do 
espaço isótropo (mesma qualidade em todas as direções) e homogêneo, no 
qual se desenvolverá a enorme produção industrial moderna. (SECCHI, 
2012, p. 30) 
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A regularidade passaria a balizar também a medida da normalidade e do 

desvio. De um lado, estaria o anormal, o qual se distancia ou não aceita a ordem 

estabelecida, ou que é considerado patológico e deve ser mantido à distância, 

isolado e reprimido. De outro, estaria o que pode ser considerado certo, aquilo que 

se tornou comum à luz de informações cada vez mais numerosas, elaboradas de 

modo sempre mais sofisticado. O século XIX teria então a marca da normalidade, 

porque obcecado por essa palavra, assim como por seu antônimo. 

1.1.2 Concentração 

A experiência da concentração urbana estaria na origem de uma reflexão 

central para o pensamento ocidental. Segundo Secchi, como figura, a concentração 

exprimiria inicialmente a angústia e o medo presentes na cidade e sociedade 

modernas3. 

A partir do século XVI, com o rápido aumento demográfico, surge um novo 

tipo de cidade, a metrópole. Tendo Paris e Londres, com seus milhões de 

habitantes, como principais exemplos, a concentração (e tudo quanto a ela foi 

associado) aos poucos torna-se um pesadelo: as multidões, o congestionamento e a 

falta de higiene parecem inevitáveis. 

Na segunda metade do século XIX, o debate sobre a degeneração da 

população urbana nutre o pensamento social, a pesquisa, a literatura. Nasce então, 

segundo Secchi, uma nova forma discursiva, específica e autônoma, o urbanismo, 

como domínio a partir do qual poderiam ser formuladas as soluções para os 

problemas existentes. 

A concentração é associada por Secchi à ideia de “oposição radical” entre 

cidade e campo. Como resultado da divisão do trabalho, a concentração urbana 

seria a origem e a causa do moderno desenvolvimento capitalista. A cidade que dali 

emerge seria expressão de uma extraordinária concentração de poder não legítimo, 

mas eficaz, responsável pela racionalização da atividade econômica. 

                                                
3
 Sobre a figura da concentração, ver Secchi (2012, p. 30-33) . 
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Graças à dinâmica ditada pelas forças do mercado, o poder concentra-se na 

cidade; mas também a desigualdade, a especulação, a violência, o luxo e a pobreza. 

E assim, através da concentração, se estabeleceria um vínculo lógico entre os 

aspectos físicos da cidade e do território e as relações econômicas e sociais 

dominantes. 

1.1.3 Descentralização 

O surgimento do urbanismo moderno seria marcado pela busca de 

alternativas à concentração urbana. Ganha força, então, a figura da 

descentralização4, já presente entre os utopistas (início do século XIX), nos 

movimentos higienistas e trabalhos dos engenheiros sanitaristas. No século XX, 

essa figura seria retomada pelos movimentos garden-cities e green-belt cities, por 

concepções de cidade-região e de políticas de reequilíbrio territorial e 

descentralização urbana/metropolitana. Para Secchi, entretanto, à margem do 

discurso descentralizador, a concentração já teria marcado os espíritos com tanta 

força que seria tomada como tendência inexorável, característica própria e unívoca 

da cidade. 

1.1.4 Fragmento 

“De repente”, como diz Secchi, o mundo parece um conjunto caótico de 

fragmentos. Oposta à figura da continuidade, a figura do fragmento5 teria origem “no 

fragmentarismo literário do início do século XX, na geração romântica, no campo 

musical com Chopin, Lizt, Schuman; em Nietzche, no círculo de Jena e nos dois 

Schlegel no campo filosófico” (SECCHI, 2012, p. 33) No campo urbanístico, a ideia 

já apareceria, embora timidamente, 

[...] no Plan des artistes para a reestruturação revolucionária de Paris 
(1793), nas obras de Patte, na Ichonografia Campi Martii de Piranesi (1762), 
em Laugier, na planta romana de Nolli (1748), na Renovatio urbis 
venetiarum do Dodge Gritti, nas renovações romanas de Sisto V e Paulo III, 
nas genovesas e napolitanas, assim como da maior parte das grandes 
cidades europeias no início dos Quinhentos. (SECCHI, 2012, p. 34). 

                                                
4
 Sobre a figura da descentralização, ver Secchi, (2012, p. 33). 

5
 Sobre a figura do fragmento, ver Secchi, 2012, (2012, p. 33-36). 
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A figura do fragmento seria relacionada, sobretudo, à ideia de uma política 

processual e incremental de construção e modificação da cidade e do território, feita 

de subtrações e acréscimos parciais e cumulativos. Embora agindo pontualmente, 

tal política daria um novo sentido ao todo, ao “complexo” urbano. 

Segundo Secchi, essa figura também encontrou muita resistência, nos planos 

ideológico, jurídico, econômico e técnico. Por isso, na modernidade, a disputa entre 

continuidade e fragmentação deixaria na cidade muitas marcas de seus respectivos 

signos. Assim, aos olhos contemporâneos, a cidade europeia aparece como um 

imenso depósito de materiais do passado, constituída sobretudo por fragmentos - 

detalhes de projetos não concluídos, ou partes de cidades que inicialmente se 

constituíram como fragmentos, semelhantes (retomando a definição de Schlegel) às 

“obras de arte completamente separadas do mundo circunstante e perfeitas por si 

próprias, como um ouriço.” (SECCHI, 2012, p. 35). 

A figura do fragmento e os fenômenos de dispersão e difusão da cidade no 

território, inicialmente reconhecidos como conquista da ordem moderna e burguesa 

e expressões das novas liberdades individuais, mais tarde teriam causado 

inconvenientes e temores. O sprawl urbano, um pesadelo para os urbanistas desde 

o fim do século XIX, seria um deles. 

Um mundo sensível às performances individuais tem fobia do igual e do 

definitivo, medo do nivelamento, da semelhança e da uniformização, onde se 

destaca a progressiva privatização do próprio corpo, dos estilos de vida e de seus 

espaços. Este novo mundo seria continuamente impregnado por novos desejos, 

novas manias e esperanças. Conforme Secchi, a confiança no novo que 

caracterizou a modernidade, torna-se então ansiedade, aceleração contínua, ritmo 

frenético em um mundo sem orientação. Numa cidade carente de formas, num 

momento social aparentemente destituído de finalidade, prevalece o medo de não 

manter o ritmo. Desse medo decorre a nostalgia da cidade do passado: o medo de 

perder o equilíbrio um dia supostamente conquistado explicaria grande parte da 

atenção hoje voltada à preservação e à conservação das paisagens urbanas e 

rurais. 
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1.1.5 Equilíbrio 

O equilíbrio seria uma destacada figura da modernidade, desde o 

Renascimento6. Secchi exemplifica situações nas quais essa figura adquiriu 

protagonismo. A perfeição sempre foi pensada como uma situação limite de um 

equilíbrio estável que se autorregula, como nos ecossistemas das ciências 

ambientais. Para os economistas, ninguém pode melhorar o próprio bem-estar sem 

piorar o de outra pessoa. O discurso das ciências econômicas induz a sociedade do 

século XIX a interpretar o equilíbrio em termos monetários. 

Em oposição a essa concepção, o urbanismo moderno valorizaria a ideia de 

um equilíbrio substantivo entre situações e qualidades não monetarizáveis, 

propondo uma situação de equilíbrio que promove as condições para a 

concretização do próprio equilíbrio, como se fora uma “pesquisa de formas” em 

diferentes ambientes: 

Uma das principais e mais antigas estratégias de representação do 
equilíbrio foi a de recorrer, mais do que à balança do negociante ou àquela 
do tribunal, a outras potentíssimas figuras, pensando a cidade como um 
organismo vivo: uma colmeia, uma floresta, o tronco de uma árvore, mas, 
sobretudo, um corpo humano. (SECCHI, 2012, p. 37) 

A cidade, “como” o corpo humano, seria um todo composto por partes 

distintas em função de suas propriedades intrínsecas, mas indissoluvelmente ligadas 

entre si ao longo de eixos de hierarquia e integração. O equilíbrio é assim 

interpretado por arquitetos e urbanistas (e não apenas por eles) principalmente em 

termos de forma e proporções, as quais remetem a parâmetros ou a relações 

standards entre coisas mensuráveis. O corpo seria esse lugar que representa não só 

a inalterabilidade do equilíbrio, mas também remete a processos similares àqueles 

que se desenvolvem na pólis e que, eventualmente, são dirigidos no sentido de 

alcançar o equilíbrio, controlando o conflito graças à ação do “médico” urbanista. 

                                                
6
 Sobre a figura do equilíbrio, ver Secchi (2012, p. 36-38). 
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1.1.6 Processo 

O século XX gradualmente teria aproximado as figuras do equilíbrio e do 

processo7, este entendido tanto como sequência de ações, eventualmente 

integradas em procedimentos codificados, quanto como debate voltado à procura de 

uma verdade consensual. Conforme Secchi, o processo, como a atuação científica e 

o projeto do urbanista, nasce de uma dúvida, de uma hipótese, de indícios que 

induzem à pesquisa de provas, que confirmem ou invalidem sua proposta. O 

processo requer a divisão do trabalho com diversos atores que, em diferentes 

papéis, se apresentam em uma cena única, falando uma linguagem comum. Um 

processo, como o projeto da cidade, demandaria a participação dos habitantes, 

mesmo daqueles indiretamente envolvidos. Este processo obedeceria a 

procedimentos ritualizados, concluídos com sentenças e atos produtores de 

consequências institucionais, como um plano diretor urbano, por exemplo. 

1.1.7 Processo-debate 

Para Secchi, ao valorizar a participação democrática na construção de planos 

e projetos urbanísticos, a figura do processo-debate8 teria orientado as práticas 

urbanísticas nas últimas décadas do século XX. O urbanismo, nesses anos, seria 

crescentemente abordado como um saber, com uma prática “simples”, na qual 

qualquer cidadão é “competente” apenas pelo fato de vivenciar a cidade. A partir da 

figura do processo-debate, o urbanismo seria visto como um saber difuso, que 

mantém ambíguas relações com os conhecimentos especializados. 

1.2 DIALOGANDO COM SECCHI 

Bernardo Secchi (2012)faz uma longa incursão pela história das figuras para 

mostrar o papel que desempenharam, na sua visão, na constituição do discurso 

urbanístico. Mas, fez isso também porque, através delas, queria compreender sua 

própria prática como urbanista. 

                                                
7
 Sobre a figura do processo, ver Secchi, (2012, p. 39-40). 

8
 Sobre a figura do processo-debate, ver Secchi, (2012, p. 40). 
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Recorrendo a figuras como as da continuidade, da concentração e do 

equilíbrio, Secchi tenta compreender os fundamentos do urbanismo moderno como 

disciplina, seu programa de pesquisa, seu projeto da cidade - um projeto que, para 

Secchi, queria dar coesão aos indivíduos, à sociedade e ao ambiente, mediante 

argumentos de caráter universal. 

Diferentemente, na figura do fragmento e nas temáticas correlatas da 

dispersão e da heterogeneidade, Secchi encontra as raízes dos projetos 

urbanísticos contemporâneos e de suas relações com contextos territoriais 

específicos. A dispersão e a heterogeneidade, em conflito entre si, revelariam um 

campo onde seria possível encontrar uma ordem que sobrepõe diferentes figuras, 

dando origem a interpretações e projetos diametralmente opostos ou ambiguamente 

colocados a cavaleiro uns dos outros. 

Ao sustentar que o urbanismo utiliza as figuras segundo estratégias próprias, 

diferentes de outras áreas de estudo, Secchi explica que, "para o urbanista, a cidade 

e o território não são apenas um imenso arquivo de documentos do passado”, mas, 

principalmente, são “um inventário do possível” (2012, p. 26). Desse ponto de vista, 

o urbanismo não é somente o estudo daquilo que aconteceu ou do que poderia 

acontecer, mas implica, sobretudo, na imaginação do que se deveria fazer 

acontecer. Contudo, para Secchi, o exercício da imaginação do urbanista não é a 

livre expressão da própria fantasia, mas uma avaliação - nas condições e com as 

informações dadas - de possíveis itinerários compartilhados e desejados pela 

maioria. 

Para esclarecer o que entende por imaginação, Secchi evoca uma pequena 

fábula, proposta pelo filósofo estadunidense Hilary Putnam (1926-216). Um homem 

está escalando uma montanha. No meio do caminho para. Está indeciso sobre como 

avançar. Imagina prosseguir por esse caminho. Na sua imaginação continua até 

certo ponto. Nesse ponto encontra uma nova dificuldade, que não consegue 

resolver. Imagina então poder seguir por outro caminho. Dessa vez é capaz de 

imaginar todo o percurso até o fim, sem dificuldades. E assim pega o segundo 

caminho. 
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Para Secchi, mais do que de uma ciência, o urbanismo é um saber 

imaginativo relativo aos modos de construção, à contínua mudança e ao 

melhoramento do espaço habitável e, em particular, da cidade: 

Um saber é como um patchwork, feito de peças próximas umas às outras e 
com várias origens e histórias; as várias épocas acrescentaram e utilizaram 
algumas peças mais do que outras. (SECCHI, 2012, p. 42). 

Tomado como um saber, o urbanismo deitaria suas raízes no passado e 

estaria sujeito a mudanças contínuas, acréscimos e subtrações, mais do que a 

revoluções. Assim, em La Ville Poreuse, Secchi e Viganó (2011) propõem a 

porosidade como noção determinante para se pensar a cidade contemporânea. Com 

esse conceito, buscam uma concepção atualizada de mobilidade, que contemple ao 

mesmo tempo suas dimensões social e física. Entendida como uma metáfora, a 

noção de porosidade (que não será aqui aprofundada) é proposta para nos ajudar a 

repensar nossos caminhos, agora mirando a adaptabilidade e a estratificação dos 

tecidos, das águas, da vegetação e das dinâmicas da natureza no mundo 

contemporâneo. A hipótese de Secchi e Viganó é que, hoje, em meio a imensas 

incertezas econômicas e políticas, a metrópole confronta-se com três graves e 

articuladas situações de crise: o crescimento progressivo das desigualdades sociais, 

o aumento dos riscos ambientais e as novas demandas de mobilidade, no sentido 

amplo do termo. Agir sobre a estrutura espacial da metrópole contemporânea (e de 

seu imaginário), garantir acessibilidade generalizada, assegurar o espaço para a 

água e as relações bióticas, proceder por estratificações no consumo de energia, 

estas seriam as principais estratégias a adotar visando uma solução não elitista 

dessa situação de crise.  

Podemos então retomar e definir nosso problema de pesquisa, apenas 

sugerido na INTRODUÇÃO desta dissertação. Com base na identificação e 

interpretação das figuras do discurso urbanístico, conforme proposto por Secchi 

(2012), supomos que elas podem ser associadas aos conceitos e projetos dos 

jardins e parques urbanos, desde suas origens até a atualidade, incluindo os 

exemplos de parques brasileiros. Esta proposição, aliás, foi encontrada no próprio 

Secchi, para quem o jardim sempre foi uma metáfora da cidade e da sociedade 

organizada. Ao comparar a ação do urbanista a uma narrativa, diz Secchi: 
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Não é, porém, na cidade, onde imediatamente devemos procurar as figuras 
do urbanismo. Um dos lugares onde elas se tornam mais evidentes talvez 
seja o jardim. Sua história [...] sempre foi considerada diversa, talvez menos 
importante, em certo sentido, mais frívola que a do urbanismo e da 
arquitetura. Pode até parecer provocação evoca-la de modo tão imediato e 
direto. Todavia, o jardim, ornamento do solo, cidadela do otium, do céu ou 
lugar do mito, sempre foi metáfora da cidade e da sociedade, lugar investido 
como prefiguração e ideologização por uma sociedade bem organizada. 
Construído ex novo, mas mantendo relações profundas com as 
características do lugar através da constituição física e da forma dos 
terrenos, das águas e da vegetação, da subdivisão das áreas de cultivo e 
das propriedades do solo, o desenho do jardim, torna-se, ao longo da 
história da cidade, exercício de controle das relações espaciais e projetuais 
conceituais. No jardim, se expressam e são postos à prova, a importância 
teórica e os limites das novas ideias. No espaço totalmente projetável do 
jardim, de maneira ainda mais clara que na cidade, onde são sempre 
subjugados pelo existente, as novas ideias são antecipadas e postas a uma 
conveniente distância crítica. (SECCHI, 2012, p. 25-26). 

Dialogando com Secchi, aceitando sua provocação, a hipótese da presente 

pesquisa é que jardins e parques urbanos são passíveis de serem descritos e 

interpretadas, simultaneamente, em um nível mais abstrato, como formas de 

pensamento e, em um nível menos abstrato, como formas de abordar a cidade e 

suas partes. 

1.3 PARQUE URBANO 

Consagrado e aceito pelo senso comum pela evidência de sua presença na 

vida das cidades, o parque urbano ainda é pouco estudado. Recorrendo à 

bibliografia especializada (pouco extensa, em termos relativos), vejamos algumas de 

suas genéricas caracterizações históricas e conceituais. 

No dizer de Macedo e Sakata (2002), a imagem recorrente de um parque 

urbano está relacionada a um extenso gramado, acompanhado de um lago com 

bordas sinuosas, com uma ponte romântica e salsos chorões debruçados sobre 

suas margens. Um bosque de árvores de porte variado compõe sua moldura e o 

isola da malha urbana. Este parque é um produto do século XIX, ou melhor, da 

cidade da era industrial. Ele surgiu da necessidade de proporcionar às cidades 

espaços que atendessem uma nova demanda social e, ao mesmo tempo, se 

contrapusessem ao ambiente de degradação urbana (MACEDO e SAKATA, 2002).  

Segundo Jackson (1991), em quase todas as cidades norte-americanas existe 

um espaço aberto chamado de parque, onde se encontram todos os seus elementos 
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básicos: árvores, gramado e caminhos. Para ele, na paisagem urbana, a presença 

do parque é relativamente recente, tendo surgido na Europa há menos de dois 

séculos. 

Na coletânea Urban Open Spaces (JACKSON, CROUCH, et al., 1981), 

diversos autores destacam o valor e as características dos parques urbanos. Crouch 

(ibid.) salienta que os parques urbanos surgiram para neutralizar os efeitos da 

aglomeração. Citando Olmsted, autor do projeto do Central Park, Crouch considera 

os parques como os “pulmões” da cidade. Kornblum ( ibid.) explica que o acesso aos 

parques públicos é um fator primordial para definir a qualidade de vida. Reed (ibid.), 

também mencionando Olmsted e o Central Park, propõe que a paisagem ideal para 

um parque urbano é o estilo pitoresco ou natural, constituído de uma mistura de 

gramados, árvores isoladas ou conjuntos de árvores, lagos, canais e cascatas. 

Jackson (ibid.) fala do aparecimento do playground nos parques norte-americanos, 

ressaltando que o parque urbano, na Europa e na América, é uma versão moderna 

dos jardins e parques rurais ingleses. 

Em The Landscape of Man, Geoffrey e Susan Jellicoe (1975), ao destacarem 

a importância dos parques urbanos, dizem que o planejamento da paisagem teve 

origem no século XVIII, quando os princípios básicos do planejamento urbano 

absorveram os princípios então adotados pelos projetos de parques rurais 

contemporâneos. Eles lembram que os parques românticos projetados por Alphand 

foram pensados como um antídoto à regularidade urbanística de Paris, proposta 

pelo Barão Haussman. O parque urbano merece relevo dos autores, ao 

apresentarem o exemplo do Birkenhead Park como uma resposta à demanda de 

parques para as cidades industriais na Inglaterra (ibid.). O pioneirismo de Olmsted 

no projeto de espaços abertos é destacado por Jellicoe (1975) quando apresenta 

seus projetos de paisagismo, incluindo o Prospect Park (New York), o Riverside 

Estate (Chicago) e, principalmente, o Central Park - com este último, segundo 

Jellicoe (1975), Olmsted teria criado um novo conceito de paisagismo urbano. 

A importância da função higiênica do parque urbano para as cidades do 

século XIX ainda é mencionada por Mumford (1966) que, reproduzindo palavras de 

Camillo Sitte, também se refere ao parque urbano como pulmão da cidade. 
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Quanto às suas origens, a bibliografia e documentação disponíveis 

unanimemente expõem que o processo de criação e a evolução dos parques 

urbanos teve lugar na Inglaterra e na França, sendo resultado de uma longa 

trajetória e da consolidação de um repertório de tipologias e componentes que 

sempre estiveram relacionados ao contexto histórico e às respectivas intenções 

projetuais. 

Com base nessas definições, pode-se assim resumir, de outro modo, o 

problema da pesquisa ou sua questão central: dialogando com Secchi, identificar e 

apreciar as figuras do discurso presentes na gênese e no desenvolvimento dos 

jardins e parques urbanos que integram as vertentes francesa e inglesa e alguns 

parques brasileiros. 

Para desenvolver este exercício, foram revisitados, na França (CAPÍTULO 2): 

o claustro medieval; os jardins do Renascimento; o Barroco ou Classicismo (Le 

Nôtre); o jardim pitoresco ou informal do século XVIII; os parques urbanos de Paris 

do século XIX. Para esta compilação, foram referencias particularmente importantes 

os trabalhos de Willian Howard Adams (1980), Jurgis Baltrusaitis (1978), Michel 

Baridon (1998), Leonardo Benevolo (1981b), Jean Castex (1979), com Patrick 

Celeste, Philippe Panerai , Bernard Jeannel (1985) e Gabrielle Van Zuylen (1994). 

Na Inglaterra (CAPÍTULO 3), foram estudados: o jardim medieval; o jardim e a 

casa de campo; a ascensão e o declínio dos espaços abertos no Renascimento; o 

período de restauração e o parque paisagístico no século XVIII; os parques de 

Londres no século XIX. Ainda como experiência relacionada ao espaço cultural 

anglófilo, analisamos o Central Park, por sua importância e particularidades. Para 

esta compilação, além das obras já referidas, foram de grande importância os 

trabalhos de Geoffrey Jellicoe (1966; 1970), Geoffrey e Susan Jellicoe (1975), 

Eugene Kinkead (1990), Susan Lasdun (1992), Jean-Pierre Le Dantec (1996) e 

Elizabeth Barlow Rogers (ROGERS, 1987). 

Foram interpretamos ainda alguns parques brasileiros, incluindo parques de 

Porto Alegre (CAPÍTULO 4). Para esta compilação foram especialmente importantes 

os trabalhos de Rosa Kliass (1993), Silvio Soares Macedo e Francine Gramacho 
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Sakata (2002), Francisco Riopardense de Macedo (1973) e Hugo Segawa 

(SEGAWA, 1996). 

Finalmente, por sua relação profissional e afetiva como autor dessa 

dissertação, abordei também o Parque Marinha do Brasil (CAPÍTULO 5). Para esta 

compilação, utilizei fundamentalmente documentos oficiais (fontes primárias). 

1.4 UM REPERTÓRIO DE CONCEITOS E ELEMENTOS DE PROJETO 

A pesquisa proposta se justifica como uma contribuição - necessariamente 

modesta, dada à dimensão do problema - ao repertório de conceitos e elementos ou 

metodologias de projeto relativos a parques urbanos, em um contexto em que não 

mais ocorre a imposição de cânones ou de paradigmas paisagísticos/urbanísticos. 

Hoje, ao que parece, além dos condicionantes do sítio, do atendimento aos 

termos do programa estabelecido e do diálogo com a cidade, já não é exigida do 

projetista uma resposta conceitual coerente com uma ideologia hegemônica, quer 

política, quer estética, quer social, como historicamente ocorreu, conforme se 

observa nos jardins medievais, nos parques e jardins do Renascimento, no 

classicismo barroco do jardim francês, no paisagismo romântico-pastoril da 

Inglaterra, no ecletismo dos jardins e parques do século XIX, nos parques e praças 

do urbanismo modernista. 

Nos projetos contemporâneos, predomina a “livre” aplicação de conceitos 

estéticos e formais, além do respeito aos condicionantes do sítio e do programa 

adotado, conforme mostram Macedo e Sakata (2002) em Parques Urbanos no 

Brasil. 

O “programa de uso dos Parques do pós-guerra” é muito amplo, a estrutura 

morfológica é radicalmente simplificada, o esporte é valorizado e a possibilidade de 

lazer cultural é aventada, com a criação de simulações de teatros de arena”; são 

“totalmente abandonados os objetos pitorescos e a composição romântica”, afirmam 

Macedo e Sakata (2002, p. 35), referindo-se ao Brasil. Para melhor embasar esta 

argumentação, no plano histórico, será preciso fazer aqui algumas longas citações 

desta obra de referência para os paisagistas brasileiros: 
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Os anos 30, os anos 40, principalmente no período posterior à Segunda 
Guerra Mundial, e os anos 50, caracterizam-se por uma alteração radical 
das bases econômicas do país, com o aumento das camadas médias, em 
particular nos Estados do Sul, devido ao crescimento industrial e comercial 
[...] (MACEDO e SAKATA, 2002, p. 36). 

Como decorrência disto,  

investimentos pesados foram feitos pelo Estado e pela iniciativa privada, 
visando à transformação do país e à reestruturação das urbes, notadamente 
as de médio e grande porte, a fim de dotá-las de infraestrutura de 
funcionamento compatível com as novas formas de estruturação 
econômica.  
O novo modelo urbano é calcado nos princípios modernistas da Carta de 
Atenas, no uso do automóvel e do caminhão como meios de transporte, no 
consumo e lazer de massas e num vasto processo de investimento 
imobiliário, que produziriam alterações radicais na configuração urbana das 
áreas mais antigas e nos centros expandidos e mais precários nas suas 
periferias (MACEDO e SAKATA, 2002, p. 36).  

Coerentemente com o modelo adotado, 

Os estudos de planejamento em voga privilegiam, entre outros pontos, a 
existência de espaços verdes, a estruturação urbana segundo as zonas de 
uso, o controle de gabarito e de volumetria dos edifícios, o estabelecimento 
de planos diretores que substituem códigos de obras ultrapassados, 
tomando como modelo-síntese a paisagem da ‘cidade-Parque’ de Brasília, a 
nova capital federal a partir de 1964 [...]. A multiplicação do parque público 
pela cidade brasileira se dará somente a partir do final dos anos 60, quando 
se inicia um processo de investimento público sistemático na criação de 
parques, não mais voltados exclusivamente para as elites. (MACEDO e 
SAKATA, 2002, p. 36-37) 

Em 1954 e em 1962 ocorreram as inaugurações dos parques Ibirapuera e do 

Flamengo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. Estes parques, 

segundo Macedo e Sakata (2002)), marcariam 

[...] a ruptura definitiva com a estrutura do velho projeto romântico de 
paisagismo, ainda bastante em voga na época, e o trabalho de Roberto 
Burle Marx, intenso desde os anos 40, em obras particulares e públicas é, 
com certeza, uma referência dessa ruptura, como se pode observar nos 
projetos da Pampulha, em Belo Horizonte, nos projetos dos Jardins 
palacianos de Brasília e no Aterro do Flamengo. (MACEDO e SAKATA, 
2002, p. 40). 
[No Flamengo] a concepção do projeto de arquitetura paisagística, como era 
característico da obra de Burle Marx, segue cânones próprios de criação e 
desenvolvimento de caminhos, espaços e massas de vegetação e seu 
trabalho, como um todo, intenso e significativo, não criou uma referência 
forte o suficiente para a formação de escolas projetuais ou de opinião 
pública. (MACEDO e SAKATA, 2002, p. 41) 
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Registre-se que, na linha de criação de grandes parques públicos, 

considerados como parques referenciais, Macedo e Sakata (2002) incluem o Parque 

Marinha do Brasil. No capítulo “Novas opções de Projeto”, concluem os citados 

autores: 

A liberdade de concepção e programação do parque contemporâneo 
brasileiro é uma realidade no final do século XX. Novos programas e formas 
de projeto são rapidamente ultrapassados e novas ideias são sempre bem-
vindas. Como o país não possui de fato uma escola de Arquitetura 
paisagística, o projetista do espaço livre é um profissional bastante 
autodidata, em geral proveniente de escolas de Arquitetura, Agronomia ou 
Engenharia Florestal, que lhe dão uma base ora mais projetual (nas escolas 
de Arquitetura), ora mais técnica (nas demais escolas), entretanto nunca 
completa. (MACEDO e SAKATA, 2002, p. 47)  

Além disso, sempre segundo Macedo e Sakata (2002), essa formação 

autodidata, aliada à falta de discussão sobre o assunto, teria permitido grande 

liberdade projetual a quem desenha espaços abertos. 

Pelo mencionado anteriormente, reforça-se que esta pesquisa pretende ser 

uma contribuição ao repertório de conceitos e elementos ou metodologias de projeto 

relativos a parques urbanos; e que por isso se justifica. 

Como motivação pessoal, esta investigação oportunizou a seu autor refletir 

sobre sua própria ação profissional no campo do urbanismo e do paisagismo, 

através da elaboração de planos e projetos; da sua vivência de observação direta 

dos espaços públicos (ruas, avenidas, parques e jardins) em diversos países; e da 

sua experiência didática como professor de um curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Porém, por julgar potencialmente relevantes os resultados da investigação 

aqui exposta, este arquiteto-pesquisador a considera sobretudo um estímulo a seu 

desenvolvimento e aprofundamento por outros arquitetos-pesquisadores. Esta 

afirmação baseia-se menos numa experiência de investigação do que em uma 

prática profissional, na qual o autor vivenciou situações em que as figuras do 

discurso urbanístico propostas por Secchi poderiam ter tido um papel protagonista 

na elaboração de planos e projetos. Quanto a isto, como exemplo, cabe mencionar: 

- como não estão comprometidas com a escala, as figuras podem ser 

utilizadas conceitualmente ou objetivamente na elaboração de projetos de 

âmbito micro e macro; 
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- nos trabalhos de maior complexidade, envolvendo equipes 

multidisciplinares, as figuras eventualmente podem assumir o papel de 

convergência e ser foco no desenvolvimento do projeto, otimizando a 

comunicação técnica entre os membros da equipe, ao proporcionar uma 

área comum de diálogo, análise, compatibilização e propostas na elaboração 

do projeto; 

- a falta de coordenação entre os projetos setoriais, muitas vezes constatada 

na experiência profissional do autor desta pesquisa; quase sempre é sanada 

através de proposição antecipada de um estudo preliminar ou, na maioria 

das vezes, pela criação de um “diagrama de concepção básica” como 

síntese da proposta para o trabalho em andamento - também neste caso as 

figuras do discurso aqui abordadas poderiam desempenhar papel relevante; 

- devido à sua experiência na observação direta do espaço público, 

principalmente dos parques ingleses, dos jardins e parques da França, das 

praças italianas, do Central Park de New York e de parques urbanos 

brasileiros, o autor da pesquisa considera a observação direta dos espaços 

urbanos uma experiência insubstituível para a percepção e posterior 

construção e consolidação de um repertório histórico, formal e avaliação de 

usos do espaço público e dos comportamentos ali observados; o autor da 

pesquisa acredita ser promissor o uso eventual das figuras do discurso 

urbanístico para otimizar a experiência da observação direta do espaço 

público, agregando valor à sua percepção dos espaços urbanos visitados; 

- por sua experiência didática, mais precisamente na orientação de trabalhos 

práticos nas disciplinas de paisagismo e urbanismo, o autor observou que os 

estudantes, em relação a seu desempenho na elaboração de projetos na 

escala urbana (embora sujeito a confirmação por investigação apropriada), 

enfrentam dificuldades tanto por carência de repertório de experiências 

pessoais na vivência de espaços públicos, quanto por não dominarem 

suficientemente os métodos de design e projeto adequados à escala urbana 

e, em consequência, deparam-se com o enfrentamento de obstáculos nas 

etapas de conceituação e proposição dos projetos; de forma análoga ao que 

foi explicitado quanto à eventual utilização de figuras na prática profissional 

de elaboração de projetos urbanos, é possível considerar que a inclusão de 
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figuras na formulação de projetos de paisagismo e urbanismo, nos ateliês de 

ensino, apresenta-se, potencialmente, como uma alternativa válida para a 

elaboração de estudos e projetos. 

Para finalizar este capítulo, uma palavra sobre a metodologia que orientou o 

desenvolvimento da pesquisa exposta nesta dissertação. Em síntese, esta pesquisa 

contemplou uma ampla revisão bibliográfica. Com base nela, e na perspectiva 

teórica elaborada por Secchi (2012), interpretou-se genealogicamente o período que 

antecede o parque público do século XIX, bem como suas vertentes europeias 

(França e Inglaterra principalmente), norte-americana (Central Park) e brasileiras. 

Esta metodologia contemplou ainda, além das referências bibliográficas e sua 

revisão, a elaboração de diagramas e imagens de apoio ao exercício da descrição e 

da interpretação da origem e da evolução dos parques urbanos, seus momentos 

significativos, sempre tendo como referência as figuras do discurso urbanístico. 

Desse ponto de vista, como veremos nos próximos capítulos, a pesquisa obedeceu 

a uma sistematização, tendo por base um protocolo no qual se considerou a vertente 

histórica e geográfica do jardim ou parque estudado, suas características, 

referências e respectivas figuras, conforme o seguinte formato: país; período 

histórico/época; contexto histórico; conceito do espaço (jardim, parque); 

ordenamento; elementos principais; imagens; figuras e metáforas respectivas (texto 

e diagramas); referências bibliográficas e síntese. 
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CAPÍTULO 2: SOBRE A VERTENTE FRANCESA 

Os parques urbanos, como hoje se conhecem, surgiram em cidades da 

França e da Inglaterra há cerca de dois séculos. E dali se espalharam para outros 

países do continente europeu. Em sua trajetória, o parque urbano deixou 

testemunhos de suas raízes formais e de sua utilização, através de documentos, 

narrativas e exemplares remanescentes. Estes testemunhos nos permitem 

descrever seu processo evolutivo. 

Para efeito desta pesquisa, como objeto de descrição e análise, serão 

abordados os exemplares considerados referenciais, seja por seu significado 

histórico e simbólico, seja por apresentarem um ordenamento espacial e um 

conjunto de componentes físicos típicos de sua época - e também por terem servido 

como referência ou repertório formal para a composição de parques em outros 

países europeus, como Rússia, Alemanha, Áustria, Itália, e mesmo em nações de 

outros continentes, como os Estados Unidos e o Brasil. 

Neste capítulo, esta descrição e análise abordará a chamada vertente 

francesa, servindo-se para tanto de um grande número de estudos (fontes 

secundárias), algumas vezes diretamente citados, outras vezes compilados e 

parafraseados, mas sempre que necessário referidos. 

2.1 JARDIM MEDIEVAL 

Com Baridon (1998), entende-se a Idade Média europeia como o período 

histórico de dez séculos que se estende da queda do Império Romano ao 

Renascimento. Assim, quando se fala do jardim medieval, de espaços ou de 
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ambientes com certas características próprias de estilo, de fato está se fazendo 

menção ao jardim que surge nos três séculos que antecederam a Renascença. 

Neste período, a prática dos jardins foi preservada em mosteiros e abadias, 

onde o jardim secreto, o hortus conclusus, foi escolhido pela igreja cristã como seu 

símbolo. Os príncipes e os poetas preferiram o hortus deliciarum, o jardim 

paradisíaco, fonte dos prazeres terrestres. Estas duas metáforas representam a 

essência do jardim medieval (BARIDON, 1998). 

No entanto diferentes formas e tipologias estão presentes em sua história: o 

jardim dos prazeres, a horta como jardim utilitário, o pomar com árvores frutíferas, 

simbólicas e perfumadas, e, por fim, o espaço explorado pelas ordens monásticas. 

A jardinagem fazia parte das atividades dos monges que cultivavam espécies 

vegetais para fins medicinais e de alimentação. 

O claustro proporcionava aos monges um espaço a céu aberto para 

encontros e meditação. Ele se estrutura com quatro alamedas que se cruzam em 

ângulo reto, tendo ao centro uma fonte ou um arbusto, conforme é representado na 

primeira imagem do jardim medieval, na qual aparecem a fonte e os canteiros 

elevados em xadrez (Ilustração 1). Como expõem Tudurí (1981), Van Zuyllen (1994) 

e Roger (1997), esta configuração do claustro, com o cruzamento de caminhos que 

dividem o espaço, pode ser identificada nos egípcios e também no paganismo grego 

e romano, resultando no hortus conclusus, como a representação da cruz de Cristo, 

já presente na imagem do Jardim do Éden, segundo as palavras do Gênesis: 

[...] mas um fluxo subia da terra e irrigava toda a superfície do solo [...] o 
Senhor Deus plantou um Jardim em Éden, a oriente, e nele colocou o 
homem que havia formado. Um rio corria de éden para irrigar o Jardim e dali 
ele se repartia para formar quatro braços. Um deles se chamava Pischon; é 
ele que rodeia toda a terra de Havilá; [...] o segundo rio se chamava Guihon; 
é ele que rodeia terra de Kush. O terceiro rio se chamava Tigre; ele corre a 
oriente de Assur. O quarto rio era o Eufrates. (Bíblia - Tradução Ecumênica , 
1994, p. 26). 

Segundo os autores acima referidos, o cristianismo e as mudanças sociais 

que vieram com ele foram favoráveis, sobretudo, ao jardim ou, pelo menos, a certo 

gosto humilde e pouco ostentatório. Os excessos orientais, em certos jardins 

imperiais e de grandes patrícios romanos e provinciais, foram reinterpretados, 
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mantendo-se, como herança, algo mais puro, mais estrito, mais ocidental - em uma 

palavra, mais latino, destinado a sobreviver nos claustros dos mosteiros. 

2.1.1 Ordenamento espacial 

O claustro era um espaço descoberto que proporcionava aos monges um 

ambiente de isolamento, oferecendo condições para a meditação, a oração e o 

encontro com seus pares. Com a denominação de hortus conclusus ou jardim 

secreto, a Igreja pretendeu atribuir a este espaço as condições ideais para as 

práticas religiosas e também para sua representação simbólica. 

No plano da abadia de Saint-Gall (BARIDON, 1998), referência obrigatória no 

estudo dos mosteiros da Idade Média, os jardins são representados conforme seus 

usos e o claustro aparece como o elemento central de seu conjunto (Ilustração 2 e 

Ilustração 3). O claustro possui 100 pés (aproximadamente 30 metros) de largura, 

com uma galeria, no lado norte, reservada às reuniões dos monges que ali 

sentavam em bancos, ao longo das paredes. O claustro está dividido em quatro 

partes iguais, onde há ervas plantadas, em seu centro há um arbusto ( junípero), 

cujos ramos serviam para as bênçãos com água benta. 

No claustro destacam-se os seguintes elementos principais (Ilustração 4 a 

Ilustração 8): paredes ou galerias de vedação, que definem seu espaço; dois 

caminhos que se cruzam, formando quatro alamedas; canteiros (elevados e com 

molduras), quadrados ou retangulares e plantados com ervas medicinais e ou 

condimentares; um arbusto junípero (genevrier) ou uma fonte no centro. 

2.1.2 Figuras e metáforas 

Considerando suas características físicas (forma, dimensões, ordenamento 

espacial, elementos principais de sua materialidade, usos pretendidos e/ou 

consagrados em seu ambiente), a associação do claustro à figura do equilíbrio nos 

parece a mais compatível (Ilustração 9 e Ilustração 10). 

Identificam-se, no claustro, a intenção e os cuidados para obter perfeição, 

através de sua simetria e do consequente equilíbrio estável, em que a presença da 
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água (a fonte) reforça a imagem da harmonia de um mundo pacífico, tranquilo e 

fértil, organizado em torno de um centro, de onde jorra a vida e se manifesta a 

presença divina.  

Quando Secchi sugere que as figuras do urbanismo talvez sejam mais 

evidentes no jardim, afirma também que o jardim sempre foi uma metáfora da cidade 

e da sociedade. Além de associá-lo à figura do equilíbrio, pode-se interpretar o 

claustro como uma metáfora da cidade ideal, oposta ao dinamismo e à 

complexidade da cidade medieval com suas características de alta densidade, 

insalubridade, preocupação permanente com a segurança e morfologia irregular. 

O claustro seria assim a representação simbólica ou metafórica da anticidade, 

o oposto do espaço urbano medieval onde está inserido (LEGUAY, 1984); 

(PIRENNE, 1971). No claustro, como cidade celestial, utópica, predominam a ordem, 

a tranquilidade, favorecendo o diálogo dos frequentadores (os monges) com a 

presença divina, ali representada pela água que jorra, como no Jardim do Éden, de 

uma fonte central. 
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Ilustração 1 - A primeira imagem do jardim medieval, na qual aparecem a fonte 
e os canteiros elevados em xadrez -Valère Maxime, Dites et Faits 

Memorables. Biblioteca Nacional, Paris. (BARIDON, 1998, p. 522). 
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Ilustração 2 - Abadia de St. Gall. Planta Geral Século IX. (SAALMANN, S/D, p. 
62). 

 

 

Ilustração 3 - Nos Jardins da Abadia de St. Gall, o claustro aparece como o 
elemento central de seu conjunto.  C. Heitz. L’Architecture 

Religeuse Carolingienne. Paris: ed. Picard, 1980, p. 254 
(BARIDON, 1998, p. 543). 
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Ilustração 4 - Claustro Cuxa - Vistas parciais. The Cloisters. The Metropolitan. 
Museum of Art. New York. Foto do autor (1992). 

 

 

Ilustração 5 - Claustro Cuxa - Vistas parciais. The Cloisters. The Metropolitan. 
Museum of Art. New York. Foto do autor (1992).  
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Ilustração 6 - Claustro Cuxa - Vistas parciais. The Cloisters. The Metropolitan. 
Museum of Art. New York. Foto do autor (1992).  
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Ilustração 7 - Claustro Cuxa - Vistas parciais. The Cloisters. The Metropolitan. 
Museum of Art. New York. Foto: autor (1992).  
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Ilustração 8 - Abadia de Fontenay, planta geral e Claustro com fonte central 
(acima), (Catálogo local, 1982) e (abaixo) Claustro com lavatório9. 

 

 
  

                                                
9
 Disponível em: http://www.abbayedefontenay.com/fr/neuf-cents-ans-d-histoire/plan-cistercien-de-l-
abbaye 



51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustração 9 - Claustro Cuxa - Vista geral.    The Cloisters. The Metropolitan. 
Museum of Art. New York. Foto: autor (1992). 
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Ilustração 10 - A associação do claustro à figura do equilíbrio nos parece a 

mais compatível. Identificam-se, no claustro, a intenção e os 
cuidados para obter perfeição, através de sua simetria e do 

consequente equilíbrio estável, em que a presença da água (a 
fonte) reforça a imagem da harmonia de um mundo pacífico, 
tranquilo e fértil, organizado em torno de um centro, de onde 

jorra a vida e se manifesta a presença divina. Claustro, 
diagrama. Desenho: autor. 
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2.2 OS JARDINS DO RENASCIMENTO 

Na metade do século XIV, o poeta italiano Bocaccio (1313-1375), em O 

Decameron (BOCCACCIO, 1979), faz o elo entre a Idade Média e os esplendores 

que viriam a seguir: um grupo de nobres florentinos abandona a cidade atingida pela 

peste, buscando um refúgio saudável e novas condições para recriar a civilização 

em uma villa de Fiesole (VAN ZUYLEN, 1994). Se o jardim deste retiro é ainda 

medieval, sua sofisticação já anunciava o espírito dos magníficos jardins das villas 

da Renascença (Ilustração 11). 

Entre os ambientes imaginados por Bocaccio, está o Vale das Damas - 

circular, cercado por colinas simétricas e com canteiros cobertos de grama e floridos. 

É ainda uma mistura medieval da natureza com o artificial. Adiante, no poema, 

Bocaccio descreve outro jardim, relvado e cercado de muros; ao centro, uma fonte 

de mármore branco, cuja água jorrava de uma estátua, pousada sobre uma coluna e 

que corria por canais artificiais delicadamente construídos. Ali, o Renascimento já se 

tornava evidente (Ibid.). 

Quando se produz um fenômeno desta grandeza, é necessário levar em 

conta fatores de diversas ordens: mudanças econômicas e tecnológicas que 

transformaram o tecido social, alternando as atitudes mentais; evolução destas 

atitudes mentais, sem a consciência disso, mas reconhecidas frequentemente em 

criações, diferentes daquelas que seriam fruto de sua tradição; surgimento de novos 

critérios estéticos os quais sinalizam o advento de reações em cadeia, que afirmam 

e reconhecem sua legitimidade. 

O “estilo” Renascimento nasceu na Itália porque todos estes fatores ali se 

reuniram devido a circunstâncias históricas: crescimento do comércio e do 

intercâmbio intelectual com o Oriente; irradiação desde novos polos culturais, como 

a Sicília; desenvolvimento da indústria têxtil em Florença; poderio dos banqueiros 

toscanos; papel ambíguo desempenhado pelo papado, cujo prestígio brilhou mais 

pelo mecenato do que pelas virtudes cristãs (BARIDON, 1998). 

Os jardins custam caro. Se muitos deles foram construídos em determinada 

época, isto significa a ocorrência de grandes investimentos que tornaram viável sua 

implantação (Ilustração 12 a Ilustração 15). Florença, justamente por causa da 
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acumulação, vivenciou, desde o século XIV, o desenvolvimento mais intenso e mais 

original de todas as cidades da Itália, atraindo, em curto espaço de tempo, artistas e 

construtores, originando um tipo de civilização ainda desconhecida na Europa (Ibid.). 

A cidade de Florença proporcionou a eclosão da arte renascentista dos 

jardins. Foi Roma, porém, que lhes deu o impulso definitivo. A importância da 

arquitetura, a subordinação ao traçado do jardim, a utilização maciça de espécies 

perenes, que caracterizaram o jardim italiano até o fim do século XVIII, procedem de 

Florença. No entanto, estas foram características adotadas, perpetuadas e levadas à 

sua plenitude, nos arredores de Roma (Ibid.). 

Em Florença, os Médicis eram os representantes mais eminentes de um 

estrato social, no qual os casamentos aproximavam os nobres aos burgueses ricos 

ou a membros da alta hierarquia da Igreja Católica. As ligações dos Médicis se 

estenderam também às famílias reinantes na França, através de Julien Médicis, a 

quem o rei François I consagrou como Duque de Nemours, e pelos casamentos de 

Henrique II com Catarina de Médicis, e de Henrique IV. Estas relações entre a 

Igreja, as grandes capitais europeias e Florença, a cidade dos tecidos e dos bancos, 

explicam por que artistas e intelectuais foram para ali atraídos. Lá se encontravam 

possibilidades de se informar e de criar: havia dinheiro e livros vindos de longe; 

pessoas que tinham viajado; obras de arte que significavam verdadeiras revelações 

(BARIDON, 1998). 

Destaca-se, neste ambiente, a figura de Leon Battista Alberti (1404-1472), 

propondo aos cidadãos de Florença as características e as formas que previa para 

as cidades e villas do futuro. Em De re aedificatoria (2004 [1485]), obra publicada 

após sua morte, Alberti - além de recomendações quanto aos critérios de 

implantação e às formas arquitetônicas - estabelece três princípios que inspiraram a 

criação dos jardins no Renascimento: (i) a geometrização das formas vegetais e das 

estruturas; (ii) a onipresença da água, que se apresenta em diversas formas: lagos, 

chafarizes, cascatas, dentre outros; (iii) e a referência constante aos costumes e 

cenários da antiguidade clássica. 

Em De re aedificatoria (ALBERTI, 2004), Alberti trata ainda da concepção das 

villas (NICOLINI, 1985), pensadas como refúgio e local de encontro de filósofos e 
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artistas, as quais formam os primeiros exemplos de um novo estilo de veraneio 

(villegiatura). A obra de Alberti descreve a villa de campanha ideal, onde se deveria 

usufruir plenamente de todos os prazeres ofertados pela natureza, a qual seria 

também perfeitamente adaptada à prática da contemplação. Seu modelo é o jardim 

romano: plantado com buxus (arbusto), povoado de plantas podadas de diversas 

formas - a arte da topiaria - e implantado sobre terrenos em declive, de onde se 

pode desfrutar de uma vista magnífica. O jardim deve sempre ser envolvido por 

muros, mas, devido à sua localização em uma encosta, a percepção da paisagem 

sempre fica assegurada. O ideal ali, segundo Alberti, é harmonizar a villa (a casa), o 

jardim e a natureza. 

2.2.1 Ordenamento espacial 

Na França, o jardim do Renascimento pode ser considerado como uma 

ampliação do jardim medieval (ADAMS, 1980; ZUCKER, 1970). Afastado fisicamente 

do castelo, o edifício principal, o jardim francês obedece às diretrizes preconizadas 

por Alberti: cercado de muros, dividido internamente por alamedas, com hierarquia 

evidente, que geram canteiros quadrados, de dimensões e tratamento diferenciados. 

Em seu interior destacam-se, entre outros, os seguintes elementos: os muros que 

definem seu espaço e o isolam do espaço externo; as alamedas ortogonais e com 

larguras distintas; os canteiros quadrados (parquets ou parterres), com dimensões e 

ajardinamento diferenciados; a fonte, localizada na interseção das alamedas 

principais; elementos arquitetônicos, pórticos, pavilhões, galerias. 

Os jardins dos castelos de Blois, Gaillon e Chenonceau10 contém exemplos 

das características típicas daquele período e permitem identificar os elementos 

históricos e simbólicos do jardim renascentista francês (ADAMS, 1980). 

Depois de ter sido um feudo, o Castelo de Blois, situado às margens do rio 

Loire, torna-se, com Luís XII, ali nascido em 1462, a residência preferida dos reis 

franceses, durante mais de um século. Neste período, abrigou sete reis e dez 

rainhas da França, inclusive a rainha Catarina de Médicis. É um local que evoca o 

poder e a vida cotidiana da corte renascentista (Ibid.). 

                                                
10

 Os castelos de Blois e Chenonceau foram visitados pelo autor desta dissertação. 
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O projeto de seus jardins, como interpretação do jardim renascentista italiano, 

corresponde a um período de transição, propondo sua expansão além dos limites da 

muralha do castelo, na tentativa de apropriação da grande paisagem circundante. 

Esta extensão do espaço do jardim, liberada das restrições psicológicas do passado 

e sujeita a novas regras de organização, foi o principal resultado das primeiras obras 

sob influência italiana, das quais não restam vestígios (Ibid.). 

O jardim principal do Castelo de Blois era composto de dez canteiros 

quadrados, ao longo de uma alameda central. Ele pode ser considerado como uma 

ampliação do jardim medieval típico, dividido em quatro quadrados. Em seu centro, 

encontra-se uma fonte. Pavilhões e galerias provavelmente com viveiros de 

pássaros complementam o espaço do jardim, que, separado do edifício do castelo, 

permanece intencionalmente afastado de sua vida cotidiana (Ilustração 16). 

Os jardins do Castelo de Gaillon, construídos pelo cardeal d’Amboise, 

tiveram a sorte de serem muito bem descritos, na época de seu esplendor, por 

visitantes atentos. Restam hoje apenas suas ruínas esparsas e alguns vestígios 

topográficos, visíveis nos levantamentos de cartas atuais (Ibid.). 

Algumas características do estilo francês já aparecem em seu traçado. A 

geometrização de suas estruturas revela grande rigor: as alamedas retilíneas 

delimitam os canteiros ou parterres, todos iguais; as árvores estão dispostas como 

uma moldura de enquadramento do jardim, marcando claramente o limite entre a 

arte e a natureza. 

Em síntese, o conceito do jardim italiano se galiciza, se afrancesa (Ilustração 

17 e Ilustração 18). Ele se adapta ao clima e à morfologia de uma paisagem menos 

acidentada que a italiana e se integra também a uma ecologia diferente: a água ali é 

abundante e os canais de drenagem podem ser utilizados como elementos 

decorativos ( (ADAMS, 1980; BARIDON, 1998). 

O Castelo de Chenonceau foi construído por Thomas Bohier, tesoureiro 

geral das finanças da Normandia. As obras, lideradas por sua esposa, Catherine 

Briçonnet, duraram de 1515 a 1522. A posse do castelo pela coroa francesa foi 

realizada em 1547, quando o rei Henrique II assumiu seus domínios (ADAMS, 

1980). 
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O castelo foi ocupado sucessivamente pela amiga e preferida do rei, Diane de 

Poitiers e, após a morte de Henrique II, por sua viúva Catarina de Médicis. Ambas 

tiveram importância nas ampliações e melhorias do castelo e na construção de seus 

jardins (Ibid.). 

Pode-se adotar a data de 1560 como referência da conclusão do conjunto, 

que ficaria conhecido não só por sua beleza, mas também como palco de festas e 

intrigas palacianas (Ibid.). 

Assim como em Blois e Gaillon, os jardins de Chenonceau foram construídos 

isoladamente, a alguma distância do castelo, não mantendo nenhuma relação com 

sua arquitetura. Destacam-se os jardins de Catarina de Médicis, com um espelho 

d’agua, e o jardim de Diane de Poitier, com seu chafariz central, ambos cercados por 

muros de arrimo que os definem e protegem das cheias do rio Cher. Em seu interior, 

os caminhos e os canteiros cobertos de grama e decorados com arbustos e flores 

complementam o cenário renascentista (Ilustração 19 e Ilustração 20). 

2.2.2 Figuras e metáforas 

O “estilo renascença” desenvolveu-se rapidamente na França. Considerando 

particularmente seus jardins, destacam-se nos palácios e castelos as seguintes 

características: espaço finito, mas não simétrico; hierarquia diferenciada de suas 

vias internas; diversidade de tratamento dos canteiros quadrados (BARIDON, 1998). 

Pode-se assim associar o jardim dos prazeres (agrément) do Renascimento francês 

a uma figura “composta”, caracterizada pela concentração de fragmentos em 

equilíbrio. 

Os fragmentos - os canteiros ou parterres - são uma coleção de unidades 

com tratamento diferenciado, dispostos de forma estável; mas não sugerem uma 

intenção serial, dinâmica. Apesar de apresentarem uma simetria parcial (eixo 

menor), a contenção e os limites exercidos pelos muros impõem uma situação 

estável, de equilíbrio, sem intenção nem oportunidades de expansão (Ilustração 21 e 

Ilustração 22). 

O jardim renascentista pode ser visto como a metáfora de uma cidade que, 

apesar de prefigurada, pensada e desejada, jamais se concretizou. 
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A crise econômica europeia dos anos trezentos interrompeu o 

desenvolvimento de Florença, evidenciando a inviabilidade de renovação do casco 

urbano das cidades medievais. A situação foi agravada pela singularidade da cidade 

medieval, na qual toda cidade era considerada um caso especial. Isto dificultou a 

adoção de uma regra geral para sua renovação - no caso do Renascimento, a 

adoção dos cânones preconizados por Alberti em De re aedificatoria (2004). 

Entretanto, como observou Le Goff (1997), o paraíso do claustro monástico, matriz 

original do jardim renascentista, seria transportado para o paraíso terreno das 

praças urbanas, principalmente nas cidades medievais italianas onde diversas 

praças foram renascentizadas e o tecido urbano medieval aperfeiçoado e 

complementado.  

A cidade renascentista, projetada como cidade ideal e finalmente jamais 

construída, foi pensada a partir de conceitos político-militares, o que resultou em seu 

caráter defensivo e agressivo, cercada por muralhas adequadas aos padrões bélicos 

da época, como revelam, por exemplo, os planos ideais da cidade de Sforzinda de 

Filarete e os projetos de Giorgio Martin (RASMUSSEN, 1984; ROSENAU e 

HUDNUT, 1962). 

Como metáfora, o jardim renascentista revela uma cidade pensada como um 

espaço unitário, com uma estrutura geométrica na qual todos os elementos são 

valorizados em relação aos demais, conforme os princípios da perspectiva, da 

simetria e da proporção (ARGAN, 1969). Contudo, essa cidade metafórica terrena, 

com sua diversidade de usos e equipamentos, de alguma forma traduz também a 

vitalidade e a animação da cidade renascentista real, fruto de um novo método de 

projetar e da determinação do poder centralizado do Príncipe ou signore, de uma 

família aristocrática ou de um grupo de famílias que asseguram a proteção e o 

equilíbrio necessário para responder aos fatores políticos, teóricos, históricos, 

artísticos e práticos de seu desenvolvimento. 

Na Europa, existe a tendência de representar a história da arte como uma 

sequência contínua: uma evolução que vai da Renascença ao Barroco, do Barroco 

ao Rococó e do Rococó ao Neoclassicismo. Mas a verdade parece ser muito mais 

complexa, porque não há um só país da Europa que não tenha sido submetido a 

influências muito diversas (RASMUSSEN, 1984). 
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Para estimular uma reflexão sobre as características formais, físicas do jardim 

renascentista, observa-se que as normas preconizadas por Alberti em De re 

aedificatoria foram publicadas, pela primeira vez, no século XV, ou mais 

precisamente em 1485. Neste tempo, já existiam cidades na França que, devido a 

evidentes analogias formais, podem provocar questionamentos quanto a relação 

entre os cânones renascentistas e estas cidades preexistentes. É o caso da cidade-

bastilha de Montpazier (1281) (Ilustração 23 a Ilustração 25) e também de Aigues-

Mortes (1284), base urbana estratégica para as cruzadas ao Oriente Médio 

(Ilustração 26 a Ilustração 28). Outro exemplo é a cidade de Richelieu (1642), 

construída, em própria homenagem, pelo influente ministro de Luís XIV11. Sua 

concepção urbanística suscita também indagações quanto a possíveis influências 

formais que condicionaram seu projeto (Ilustração 29 a Ilustração 31). 

  

                                                
11

 As três cidades referidas, Montpazier, Aigues-Mortes e Richelieu, foram visitadas pelo autor desta 
dissertação. 
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Ilustração 11 - O Rei René d’Anjou (1409 – 1480) poeta e jardineiro. As janelas 
se abrem para um jardim refinado, já é o renascimento. (VAN 

ZUYLEN, 1994, p. 42-43). 
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Ilustração 12 - Villa d’Este, Tivoli 1550. (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 158). 
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Ilustração 13 - Villa d’Este, Tivoli. Foto: autor (1985). 

 

 

Ilustração 14 - Villa d’Este, Tivoli. Foto: autor (1985). 
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Ilustração 15 - Villa d’Este, Tivoli. Foto: autor (1985). 
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Ilustração 16 - Castelo de Blois, planta geral (ADAMS, 1980, p. 14). 
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Ilustração 17 - Castelo de Gaillon, planta geral (ADAMS, 1980, p. 17). 

 

 

Ilustração 18 - Castelo de Gaillon, perspectiva aérea (ADAMS, 1980, p. 17).. 
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Ilustração 19 - Castelo de Chenonceau (1559), vista aérea12.  

 

 

Ilustração 20 - Castelo de Chenonceau (1559), vista aérea13. 

 

  

                                                
12

 Disponível em: https://www.chenonceau.com/jardins.../diane-de-poitiers/ 
13

 (idem.) 
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Ilustração 21 - Castelo e jardim Renascentista, diagrama. Desenho: autor. 

 

 

Ilustração 22 – Jardim Renascentista,  com simetria parcial (eixo menor), a 
contenção e os limites exercidos pelos muros impõem uma 

situação estável, de equilíbrio, sem intenção nem oportunidades 
de expansão . Diagrama, desenho: autor. 
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Ilustração 23 – Montpazier (1281), vista aérea14. 

 

 

Ilustração 24 – Montpazier (1281), Praça Central15. 

 

                                                
14

 Disponível em: www.galerie-m-monpazier.com/En/Monpazieren.html  
15

 Disponível em: www.galerie-m-monpazier.com/En/Monpazieren.html  
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Ilustração 25 – Montpazier (1281), planta geral16. 

 

  

                                                
16

 Disponível em: www.galerie-m-monpazier.com/En/Monpazieren.html  
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Ilustração 26 - Aigues-mortes (1284), vista aérea17. 

 

 

 

Ilustração 27 - Aigues-mortes (1284),  vista aérea18. 

  

                                                
17

 Disponível em: www.patrimoine-local.fr/aigues-mortes-rempart-gard/ 
18

 Disponível em: www.patrimoine-local.fr/aigues-mortes-rempart-gard/ 
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Ilustração 28 - Aigues-mortes (1284),  planta geral19. 

  

                                                
19

 Disponível em: www.patrimoine-local.fr/aigues-mortes-rempart-gard/ 
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Ilustração 29 – Richelieu (1642), vista aérea20. 
 

 

Ilustração  30 – Richelieu (1642), vista parcial21. 

 

 

Ilustração 31 – Richelieu (1642), vista parcial, gravura da época.22. 
 

 

 

                                                
20

  Disponível em: www.ville-richelieu.fr/  
21

  Disponível em: www.ville-richelieu.fr/  
22

  Disponível em: www.ville-richelieu.fr/  
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2.3 JARDINS DO SÉCULO XVII: BARROCO OU CLASSICISMO FRANCÊS 

A monarquia absoluta atingiu seu ponto mais alto nos reinados dos últimos 

três reis Bourbons, antes da revolução francesa. O primeiro dos monarcas dessa 

dinastia foi Luís XIV (1643-1715), o qual representou, mais do que qualquer outro 

soberano de sua época, o ideal do absolutismo (BURNS, 1956). 

Segundo Burns (1956), a atitude autocrática dos déspotas dos séculos XVI, 

XVII, XVIII não foi uma criação deles. Estimulados por vários fatores econômicos e 

sociais, e sob a influência da teoria política, os déspotas encontraram a justificação 

de suas ações nos filósofos que exprimiam as ideias desse tempo, veiculadas 

através de obras sistemáticas e importantes. Essas ideias refletiam os desejos 

daqueles a quem John Adams (1735-1826), o segundo presidente dos Estados 

Unidos (1797-1801), costumava chamar de “os ricos, os bem-nascidos e os 

capazes” (Ibid., 529). 

Jean Bordin, na França, e principalmente Thomas Hobbes, na Inglaterra, 

elaboraram teorias que não pertenciam a uns poucos filósofos encerrados em uma 

torre de marfim, mas representavam ideias bem aceitas em uma época na qual a 

ordem e a segurança eram consideradas mais importantes que a liberdade, e 

quando havia, principalmente, o desejo de maior estabilidade e proteção, 

manifestado sobretudo pelos comerciantes, no interesse de seus negócios (Ibid.). 

A França do século XVII promoveu uma verdadeira revolução na concepção 

dos jardins. Cada período da história dos jardins é (ou parece ser) dominado pela 

visão e pelas realizações de um país: a Itália está associada à renascença; a França 

é o país do classicismo. O jardim à francesa do século de Luís XIV transformou a 

paisagem em uma obra de arte equilibrada e controlada, expressão da dominação 

total sobre a natureza (VAN ZUYLEN, 1994). 

O jardim da renascença havia consolidado as características de seu estilo nas 

últimas décadas do século XVI, surgindo como uma nova arte, uma transição 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
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natural, mas arquitetural, entre o edifício e a paisagem. Demonstrando que se o 

homem havia sempre modificado a evolução própria da natureza pela agricultura, 

ele agora podia alterar a paisagem natural e ali gravar uma nova escrita viva, 

geométrica, de pensamento matemático (BARIDON, 1998; VAN ZUYLEN, 1994). 

Esta síntese entre a natureza e o homem permitiu a este estilo uma dinâmica 

suficiente para inspirar os artistas do século seguinte (século XVIII), quando a 

perspectiva linear tornou-se o grande instrumento de ordenamento do espaço, em 

que os modelos antigos não perderam em nada seu prestigio e a ciência das 

proporções continuou a reinar no agenciamento dos jardins e da paisagem 

(BARIDON, 1998). 

Desde o século XVI, reis e rainhas empreendedores, como Luís XIII, 

Francisco I, Henrique II, Henrique IV e Catarina de Médicis, desenvolviam 

programas ambiciosos de construção nos quais os jardins sempre estiveram 

presentes. A centralização da monarquia francesa e o grande volume de suas 

rendas permitiram a continuidade desta política de prestigio (Ibid.). 

Sabe-se hoje em que circunstancias, e de que maneira, o jovem Luís XIV 

decidiu usar, em proveito do Estado, as fontes de crédito e o prestígio com os quais 

Fouquet, seu superintendente de finanças, administrava a gestão dos cofres 

públicos. O Castelo de Vaux-le-Vicomte e a realização de Versalhes surgiram deste 

contexto (Ibid.). 

Luís XIV manteve, em Versalhes, a mesma equipe que construíra Vaux-le-

Vicomte, na qual se destacava o paisagista André Le Nôtre, cuja obra passou a 

representar a suprema realização do jardin à la française, denominado classicismo 

ou barroco, como historicamente ficou designado este período do paisagismo 

francês (Ibid.). 

A educação e a formação artística e profissional de Le Nôtre são atribuídas a 

seu ambiente familiar e a suas relações profissionais, em que ressaltam as figuras 

de seu pai, Pierre Le Nôtre, jardineiro, e de Claude Mollet, primeiro jardineiro do rei e 

autor de importante obra teórica e prática sobre a execução de jardins. Ambos 

(Pierre Le Nôtre e Claude Mollet) já haviam trabalhado juntos em diversas obras, 

entre as quais, o jardim renascentista das Tulherias, no Palácio do Louvre, ambiente 



75 
 

e obra decisiva na formação do jovem André Le Nôtre (BARIDON, 1998; JEANNEL, 

1985). 

Além de Claude Mollet, Jacques Boyceau (1565-1633) foi um dos principais 

inventores de um novo gênero de jardim, cuja evolução condizia com o que se 

convencionou chamar de “o estilo francês” na arte de executar jardins (BARIDON, 

1998). 

Boyceau, em sua obra Tratado de Jardinagem - segundo as razões da 

natureza e da arte (1638), publicada postumamente (Ilustração 32), além de 

apresentar a formulação mais elaborada da teoria do jardim barroco, consagra uma 

parte importante à formação do jardineiro-artista, um novo tipo de profissional 

necessário à elaboração de obras, nitidamente reivindicadas como obras de arte. 

Seu tratado de jardinagem obedece a duas linhas principais. O ordenamento do 

jardim deve proceder de uma reflexão sábia, equilibrada, para não se curvar a 

qualquer regra formal, enunciada a priori, porque se trata de uma aposta filosófica. A 

obra deve ser comandada pela razão, porque ela é a via que conduz ao 

conhecimento das leis da natureza, portanto da arte, da qual é sua representação, 

ou seja, a arte como interpretação da natureza. Competente e bom praticante, o 

jardineiro deve ser também sábio conhecedor de botânica, meteorologia, geometria, 

aritmética etc. É conveniente que ele tenha afinidade com o desenho e a arquitetura, 

para dominar as ciências das proporções sem as quais ele se tornará incapaz de 

conceber um canteiro (parterre) harmonioso ou de hierarquizar adequadamente o 

traçado dos caminhos e das alamedas (BARIDON, 1998; JEANNEL, 1985). 

Estas qualidades requeridas a um jardineiro, segundo Boyceau, 

correspondem, precisamente, àquelas adquiridas por André Le Nôtre (JEANNEL, 

1985). 

Com Boyceau, o espaço do jardim começa a avançar seus limites até o 

horizonte. Não há dúvida que Boyceau não foi o primeiro a recomendar a colocação 

de pontos de vista elevados, que permitissem a descoberta de vastas extensões da 

paisagem. Mas com ele este cuidado pretende um novo objetivo: fazer nascer, em 

seu seio e no interior do espaço ordenado pelo jardineiro, a sensação de infinito (LE 

DANTEC, 1996). 
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Segundo Benevolo (1994), o ponto de vista ou ponto de fuga, de referência 

estrutural da perspectiva, passa a ser uma meta acessível na teoria, a qual pode ser 

explorada ou até alcançada com os meios então disponíveis. É um empreendimento 

contraditório, pois persegue um fim inalcançável. Mas a exploração racional do 

mundo encontrou ali seu novo lugar, uma oportunidade de investigação científica e 

de experimentação artística, que, assumindo os valores emotivos que a ciência 

afasta de seu campo, cultivou também, junto com outras loucuras, a ambição de 

capturar o infinito. 

Este objetivo paradoxal é perseguido, porém com adequação rigorosa de 

meios, empregando os instrumentos técnicos e visuais aperfeiçoados nos séculos 

anteriores, apoiando-se firmemente no terreno da realidade concreta. Tendo o 

absolutismo europeu como cenário de fundo, inúmeras experiências concretas 

tentaram transferir os limites tradicionais da perspectiva. Na França, detectam-se 

alguns acontecimentos de diversas naturezas, descritos por Benevolo (1994), 

relacionados a este novo ciclo de investigação. 

Entre as mortes de Luís XIII e de Richelieu (1642-1643) e a posse de Luís XIV 

(1661), a relativa debilidade do poder central favorece uma variedade de encargos e 

iniciativas, na arquitetura e em todos os campos culturais. As novas experiências 

tornam antiquado o repertório tipológico simplificado da primeira parte do século 

XVII. Os standards e os padrões aceitos pela coletividade são substituídos por uma 

ampla série de propostas e de decisões individuais (BENEVOLO, 1994). 

A dúvida metodológica enunciada por Descartes, no Discurso de 1637, como 

cânone de toda a busca racional, desfaz as regras tradicionais, vigentes em todos os 

campos da teoria e da prática. Um exemplo: Pascal, nos textos polêmicos de 1647, 

apresenta, em um de seus pensées, esta elegante definição de um dos conceitos 

fundamentais do classicismo: “a simetria, pelo que se pode ver a uma simples vista, 

se baseia no fato de que não há razão para que ela seja de outra forma” (PASCAL 

apud BENEVOLO, 1994, p. 40). 

O progresso da investigação científica influi também nas técnicas da 

construção. Por exemplo: na topografia, aparece a definição de nível, por Pierre 

Vernier (1631); na hidráulica, publica-se o tratado de Salomon Decaus (1644); na 
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matemática, a representação de objetos tridimensionais encontra aplicação nas 

deformações da perspectiva e no corte das pedras (BENEVOLO, 1994). 

Nos tempos de Mazarin e de Ana da Áustria, a França torna-se uma 

encruzilhada de tendências artísticas provenientes de todo o mundo. O pintor 

francês Poussin retorna de Roma a Paris (1640) com a intenção de introduzir a 

paisagem como elemento primário no maneirismo da pintura, o que repercute na 

investigação pictórica posterior, tanto no gosto, como na sensibilidade social 

(BENEVOLO, 1994). 

O principal cenógrafo italiano, Jacopo Torelli, trabalha, em 1645, em Paris. 

Em 1647, põe em cena uma série de espetáculos famosos, com efeitos e 

movimentos de cena, causando grande impacto. A cenografia teatral acentua os 

aspectos ilusionistas da perspectiva; o movimento ao ponto de fuga se acelera com 

os artifícios de um saber atualizado, incluindo o infinito no espaço do cenário (Ibid.). 

Define-se, neste momento, o estilo das grandes cerimônias públicas, entre 

elas a coroação de Luís XV (apesar de ele ser ainda uma criança) em Reims (1634) 

e sua entrada triunfal em Paris (1660). Estes acontecimentos são acompanhados 

por grandes aparatos cenográficos ao ar livre, com decorações provisórias em 

relevo ou pintadas, as quais combinam com a arquitetura da realeza. A arte dos 

jardins chega a um alto grau de organização e de refinamento, em que cenografia e 

arquitetura, realidade e ilusão, formam um sistema unitário (Ibid.). 

A experiência já acumulada em obras públicas (vias urbanas, drenagens, 

canais, etc.) formam uma rede de signos geométricos. Entretanto, esta prática não 

se apresenta com um desenho unitário. Nem o costume de rasgar as florestas e os 

bosques como uma malha de vias retilíneas, para facilitar a orientação e o uso de 

suas reservas naturais, contribui para a constituição desta unidade (Ibid.). 

A arte militar desenvolve a representação gráfica referente aos movimentos 

das tropas e sugere possíveis relações com a representação dos jardins e com as 

grandes ordenações urbanas e territoriais (Ibid.). 

Todas estas experiências proporcionam o início de novas formas de controle 

da paisagem, em que o culto da autoridade monárquica se reflete na grandiosidade 
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dos cenários construídos. Salienta-se que os governos absolutistas agregam às 

cidades investimentos visualmente importantes, mas estruturalmente secundários, 

marginais. Os necessários, os grandes investimentos se deslocam para os espaços 

abertos do território, para a construção de castelos e jardins, em vez de palácios, 

bairros ou cidades (Ibid.). 

Os jardins são testemunho de um estilo que se expressa com a difusão de 

ideias-imagens do grande projeto monárquico e da imaginação criadora dos 

jardineiros do século XVII (BARIDON, 1998). 

Desde o início de seu reinado, vestido de Apolo nas festas da Ilha Encantada, 

Luís XIV serviu-se do mito solar para estruturar e ornamentar seus jardins (Ibid.). Em 

suas próprias palavras, em Mémoires, de 1662, Luís XIV explica a origem deste 

mito: 

[...] escolheu-se o sol, como corpo, como parte principal, que, segundo as 
regras desta arte, é o mais nobre de todos os corpos celestes, por sua 
qualidade, pelo brilho que o envolve, pela luz que ele projeta em outros 
astros que compõem uma espécie de corte, pela partilha igual e justa que 
ele faz desta mesma luz a todos os diversos climas do mundo, pelo bem 
que ele pratica em todos os lugares, produzindo sem cessar todas as 
manifestações da vida, a alegria e a ação, pelo seu movimento sem 
repouso e, no entanto, sempre aparentando tranquilidade por esta trajetória 
constante e invariável, da qual ele não se afasta e não se desvia jamais, é 
certamente a mais viva e a mais bela imagem de um grande monarca. 
(LUÍS XIV apud BARIDON, 1998, p. 709-713) 

2.3.1 Ordenamento Espacial 

Os conjuntos arquitetônicos e paisagísticos de Vaux-Le-Vicomte e 

Versalhes23 são obras que expressam as ideias e os conceitos do absolutismo e 

tornaram-se referências e marcos fundadores do jardim barroco francês (ADAMS, 

1980) 

Vaux-Le-Vicomte, o primeiro grande jardim de Le Nôtre, resultado de um 

trabalho colaborativo bem-sucedido com o arquiteto Louis Le Vau e com o pintor 

André Le Brun, foi encomendado por Nicolas Fouquet, superintendente de finanças 

de Luís XIV e tornou-se a primeira realização paisagística em escala territorial do 

século XVII (Ibid.). 

                                                
23

 Vaux-Le-Vicomte e Versalhes foram visitadas pelo autor da dissertação. 
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Como ressalta Adams (1980), um aspecto essencial importante de registrar é 

que Vaux-le-Vicomte não é resultado da visão ou da execução de um só artista, mas 

produto de um esforço complexo e coletivo de uma equipe talentosa e competente, 

que reunida soube transformar a natureza em uma obra de arte. 

Outro ponto a destacar, também segundo Adams (Les Jardins en France: 

1500 Le rêve et le pouvoir 1800, 1980), é que a cegueira e a megalomania de 

Fouquet, traduzidas fisicamente em Vaux-le-Vicomte, fazem parte da história dos 

jardins, porque ali está o prelúdio dos trabalhos que Le Nôtre faria em Versalhes, 

após a queda e o aprisionamento de Fouquet. 

O plano geral de Vaux-le-Vicomte é atribuído a Le Nôtre. Observa-se que a 

obra foi concebida em uma escala que abrange todo o domínio do castelo 

(Ilustração 33). 

Os terraços e os canteiros do jardim obedecem à disposição clássica da 

composição francesa, calculada para compensar os efeitos da perspectiva em fuga. 

O eixo central definido por uma alameda, interrompida a cada desnível, possui uma 

largura que aumenta na mesma proporção do comprimento dos terraços. 

Observados a partir do castelo, os quatro canteiros principais (parterres) do jardim 

formam, em sua percepção, uma composição equilibrada em sua superfície, sendo a 

compensação dos efeitos de perspectiva obtida na posição e nas dimensões dos 

espelhos d’água (bassins), situados no eixo do jardim. O jardim não dá a impressão 

de ser excessivamente grande, entretanto oferece um imenso espaço para passeio. 

(Ilustração 34 e Ilustração 35). 

Estes resultados visuais, obtidos pela perspectiva, são amplificados pelos 

efeitos de espelho, obtendo-se inclusive, em uma observação ao contrário do ponto 

de fuga, a visão da imagem completa do castelo, refletida no espelho d’agua 

retangular. 

A mise en scène, o ordenamento cenográfico do jardim, em que cada 

observador está sujeito a efeitos-surpresa devido aos fenômenos óticos, os quais 

eram explicados durante as visitas, tornaram célebres os jardins do castelo Vaux-le-

Vicomte (Ilustração 36 a Ilustração 46). 
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Já em Versalhes, o sol foi escolhido como emblema pelo rei, tornando-se o 

tema iconográfico do plano desenvolvido por Le Nôtre, cujos eixos principais do 

traçado correspondem aos quatro pontos cardeais. Ganha destaque a vista, a partir 

da grande galeria do castelo, com sua perspectiva a perder de vista, que se estende 

até o pôr do sol (VAN ZUYLEN, 1994). 

A história da elaboração do projeto de Versalhes e sua implementação 

estiveram sempre intimamente ligadas ao crescimento do poder do jovem rei, à sua 

concepção de monarquia e também às suas aventuras amorosas. Estes três 

âmbitos misturam-se, algumas vezes, na expansão e na utilização dos jardins para 

servir aos desejos do rei ou para celebrar uma nova conquista feminina (ADAMS, 

1980). 

Na pintura renascentista, a perspectiva central, como forma simbólica, 

pretende construir um espaço racional, ou seja, infinito, constante e homogêneo. 

Para isso, deve assumir duas hipóteses fundamentais: a observação com um olho 

imóvel e a pintura adequada à percepção visual (PANOFSKY apud ARGAN, 2003). 

Em Versalhes, materializa-se, nos jardins, a ampliação da perspectiva até o 

limite da percepção visual, resultado de uma situação característica da cultura 

barroca, na qual a expectativa da confirmação das regras da perspectiva, em uma 

nova escala, confunde-se com o temor e a emoção de que estas regras percam sua 

vigência, porque esta aventura é vivida à sombra do poder absoluto, que dispõe da 

autoridade e das medidas econômicas necessárias à sua concretização (BARIDON, 

1998). 

A ampliação das dimensões da perspectiva torna-se um dos temas preferidos 

da arquitetura cortesã ou palaciana, na qual o absolutismo expressa, ao mesmo 

tempo, seus componentes emotivos, a exaltação hiperbólica do governo, e 

organizativos, a concentração dos recursos disponíveis (BARIDON, 1998)). A 

combinação de ambos os componentes leva os projetos de Luís XIV a abandonarem 

a cidade e se apropriarem da paisagem extraurbana. 

Na sequência dos fatos históricos, tornou-se evidente a desproporção entre 

os recursos e as ambições, a debilidade subjacente às demonstrações de poder e 

às decisões palacianas, que adquiriram um patético caráter precário frente às 
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posteriores iniciativas de transformação, coerentes com toda a paisagem construída 

(BENEVOLO, 1994). 

Versalhes é um projeto integrado de uma cidade, de um castelo e de um 

jardim que alcança, aproximadamente, 15.000 hectares. Suas obras, que 

começaram em 1661, empregaram milhares de operários e centenas de cavalos 

durante seis anos, ininterruptamente (Ilustração 47). Este palácio revela a ambição e 

a capacidade realizadora de Luís XIV, que fez dele uma imagem idealizada de seu 

poder (BARIDON, 1998). 

A concepção do projeto de Versalhes é baseada em três ideias-conceitos-

imagens, que estruturam todo o seu desenho, dando consistência temática e 

coerência ao projeto político de Luís XIV (Ilustração 48). Um projeto integrado: o 

conjunto não pretende simplesmente se sobrepor ao território, mas proporcionar 

uma articulação física, espacial e visual com seu entorno, constituindo um projeto 

que abrange a cidade, o castelo, os jardins e suas preexistências. O castelo, 

existente desde os tempos de Luís XIII, e que ocupava uma pequena elevação 

frente a uma área pantanosa, se transformou em um espetáculo arquitetônico, com 

sua fachada de 500 metros de comprimento (Ilustração 51). Quanto à cidade, é 

obrigatório mencionar a adaptação do “tridente romano” da Piazza Del Popolo24, 

segundo o modelo de Versalhes, e todo o seu desenvolvimento viário e urbano 

posterior, já integrado à concepção do plano geral (CASTEX et al., 1979) (Ilustração 

49 e Ilustração 50). 

O mito solar adotado por Luís XIV inspira e condiciona a orientação dos 

grandes eixos da composição e também o tratamento temático dos jardins, inclusive 

no detalhamento e na ornamentação. A astronomia está presente em Versalhes, não 

só influindo na composição do conjunto, mas também explorando o movimento 

solar, desde seu nascimento, passando por seu percurso sobre os jardins, até o 

crepúsculo, no ponto de fuga da perspectiva alongada ao infinito. Devido à 

identificação do Rei Sol com Apolo, esta divindade mitológica (representada no 

conjunto escultórico, nos chafarizes e na bacia d’agua) torna-se o pivô ótico de onde 

se observam o castelo na nascente, o percurso solar sobre o canal e o poente que 

coincide com o ponto de fuga (BARIDON, 1998). Por fim, a tentativa de captura do 

                                                
24

 Piazza visitada pelo autor desta dissertação. 
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infinito, como tarefa inalcançável, proporciona a demonstração de poder do Rei Sol 

frente à natureza, ao mundo social e ao universo. O desenvolvimento leste-oeste do 

eixo principal propicia uma sequência temática, que atende os objetivos de Le Nôtre 

no sentido de obter a representação do mito solar, desde seu nascimento na Gruta 

de Thétis até a extremidade do grande canal, onde ele se põe, oferecendo sua mais 

esplêndida representação deste mito adotado por Luís XIV (Ilustração 52). Desde o 

castelo, os jardins parecem usufruir do percurso do globo luminoso que toca o 

horizonte e se confunde com o ponto de fuga. A paisagem recebe então sua luz 

desde o infinito, onde se dissolve o eixo traçado pela vontade e pelo poder do 

monarca (Ilustração 53 a Ilustração 56). Esta é a conquista do infinito, que era 

necessário explicar, em suas relações com o estágio de conhecimento da ciência na 

época (BARIDON, 1998; BENEVOLO, 1994). 

2.3.2 Figuras e metáforas 

Para identificar as figuras do discurso urbanístico compatíveis com o projeto 

de Versalhes, é necessário considerar os aspectos e os elementos principais 

anteriormente apresentados, entre os quais se destacam, conforme Baridon (1998) e 

Benévolo (1994): 

- o absolutismo e seu projeto político de estabilidade e de permanência no 

poder; 

- a adoção por Luís XIV do mito solar como imagem de uma fonte de 

irradiação abrangente, ilimitada e perene; 

- a concepção de um projeto integrado cidade-castelo-jardins, a qual não 

deixa dúvidas quanto às intenções de controle sobre a natureza e o território; 

- as relações morfológicas entre a cidade e o castelo, configuradas no 

desenho urbano, em especial na presença do tridente viário; 

- a integração física e de visuais entre o castelo e os jardins, com destaque 

para os eixos principais, os terraços (parterres), as diferentes formas de uso 

do elemento água e o tratamento formal da vegetação horizontal e vertical; 

- a submissão de todos os seus componentes à ideia principal da perspectiva 

alongada, por exemplo: ao contrário do que ocorre no jardim renascentista, 
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onde os canteiros e os fragmentos se apresentam, na maioria das vezes, com 

as mesmas dimensões, no jardim barroco, os terraços e canteiros são 

desenhados de forma diferente para acentuar ou corrigir os defeitos da 

perspectiva do eixo principal; 

- a captura do infinito como ambição inalcançável de abranger todo o 

universo. 

Conforme o exposto, as figuras compostas da concentração e da 

continuidade parecem ser as mais adequadas para associar o discurso paisagístico 

ao jardim barroco francês. A figura da concentração adquire significado, em 

Versalhes, na presença do castelo e, mais particularmente, nos aposentos do Rei 

Sol, como ponto de convergência dos principais eixos de composição que 

estruturam o sistema cidade-castelo-jardim. A figura da continuidade, nesse caso 

associada à figura da concentração, expressa a ambição de poder do absolutismo, 

ao pretender o domínio total sobre a sociedade e a natureza, alçando o Rei Sol 

como o agente principal da utopia da conquista do infinito (BARIDON, 1998; 

BENEVOLO, 1994) (Ilustração 57 e Ilustração 58). 

A interpretação de Versalhes como uma metáfora urbana demanda a 

reafirmação de alguns fatores que compõem o cenário político-social e também 

determinam os elementos principais de seu projeto do ponto de vista simbólico 

(BARIDON, 1998; (BENEVOLO, 1994): 

- o projeto político absolutismo; 

- a encarnação do mito solar como fonte de irradiação de energia abrangente, 

ilimitada e perene; 

- o projeto integrado cidade-castelo-jardins como atitude positiva e afirmativa 

em relação à ordenação urbanística, ao poder centralizado, à dominação da 

natureza e à captura do infinito.  

Além dos fatores mencionados, pode-se abordar este projeto integrado 

acrescentando algumas observações que talvez contribuam para a melhor 

compreensão de sua construção simbólica. 
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O tridente viário implantado na cidade de Versalhes, inspirado na Piazza del 

Popolo, de Roma (RASMUSSEN, 1984), sugere a figura da concentração. Porém, 

ao inverter o sentido dos vetores das três vias, assim como é percebido na praça 

inspiradora, pode-se fazer também a leitura do conjunto das vias como irradiação do 

poder central de Versalhes. O Palácio de Versalhes é o objeto arquitetônico que 

concentra e irradia simbolicamente o poder absolutista. 

O pequeno pavilhão de caça de Luis XIII transforma-se em um edifício com 

mais de 500 metros de comprimento, que divide o parque da cidade. No seu 

primeiro pavimento, no centro da fachada, a galeria dos espelhos, com vista 

panorâmica, reflete o cenário do parque. O primeiro plano, a decoração da sala e o 

fundo infinito fundem-se em um espetáculo unitário e deslumbrante (BENEVOLO, 

1981b) 

No projeto integrado de Versalhes, o parque é o protagonista, não só por suas 

dimensões e pelos aspectos inovadores do projeto, mas também como síntese da 

contribuição do pensamento filosófico, acadêmico e científico, em um quadro de paz 

religiosa, modernidade, efervescência de ideias novas, progresso da agricultura, 

crescimento do comércio e novas Indústrias. Tudo isso alimentado pelas esperanças 

depositadas em uma construção política baseada nas virtudes da novidade: o 

Absolutismo (BARIDON, 1998). 

Na concepção do Parque de Versalhes os limites e a regularidade geométrica 

do jardim do renascimento são rompidos. A perspectiva alonga-se ao infinito, dando 

a impressão que o jardim conquista todo o espaço até o ponto de fuga colocado no 

horizonte. 

Como expansão do jardim renascentista, e apostando na ideia principal da 

perspectiva alongada, o Rei Sol, com sua pretensão abrangente e ilimitada, lança-se 

na ambição de fazer de Versalhes a imagem idealizada de seu poder. Objeto real e 

expandido ao infinito, Versalhes mimetiza-se com a própria metáfora: é o universo 

no parque (BARIDON, 1998; BENEVOLO, 1994).  
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2.3.4 Depois de Le Nôtre 

Como explica Adams (1980), o sonho do jardim barroco francês, com suas 

linhas rígidas fugindo para o infinito, estava realizado. O ideal do Renascimento 

havia atingido seu apogeu. Mesmo antes da morte de Le Nôtre (1700), nada mais 

acontecia de novo: o espetáculo da corte, envelhecendo em seus jardins 

desbotados, não conseguia mais se renovar. 

Não somente as perspectivas de Le Nôtre tinham atingido seus limites, como 

também as infinitas variações dos terraços e jardins revelavam o esgotamento de 

imaginação. Os enormes custos de manutenção de Versalhes e dos parques de 

outros palácios reais tinham levado o tesouro real à beira da ruína, após grandes 

perdas financeiras devidas aos desastres bélicos de Luís XIV (ADAMS, 1980). 

Liberada pela escassez de fundos da monarquia, a natureza reassumiu sua 

soberania, invadindo gramados, obstruindo alamedas, cobrindo as estátuas, os 

grandes vasos e as balaustradas. Invasora e prolífica, a natureza transforma a velha 

geometria em uma paisagem poética à italiana, criando uma atmosfera pitoresca e 

descontraída, familiar aos artistas franceses que tinham trabalhado nos jardins 

italianos, menos cuidados, porém mais românticos. Esta transformação fica evidente 

nos desenhos e nas pinturas de Antoine Watteau (1684-1731), que, com seu espírito 

romântico, foi atraído por estes parques abandonados na região parisiense (Ibid.). 

Tal qual Watteau, outros artistas, como Fragonard, ilustram as cenas de 

piqueniques, música e amor que se passam nos antigos parques, agora 

elegantemente reduzidos e suavizados por uma desordem coerente à reação contra 

a grandiosidade solene de Versalhes (Ibid.). 

As imagens dos parques pintadas por Boucher e Watteau parecem indicar um 

novo gosto romântico e uma ruptura crescente com o passado (Ilustração 59 a 

Ilustração 61). No entanto, a escola de Le Nôtre teria ainda grande influência 

durante várias décadas, em toda a Europa (Ibid.). Todos os príncipes desejavam 

“seu” Versalhes. 

Essas múltiplas interpretações são adaptações, frequentemente em outra 

escala, baseadas mais na emulação do que na imitação e, gradativamente, elas 
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passaram a levar em conta a natureza do terreno, o espírito do país e do 

contratante. Destacam-se, como exemplos deste período, os jardins de Blendheim, 

de Vanburgh, na Inglaterra, o qual começou, em 1705, impregnado pelo espírito da 

criação do Rei Sol; o parque e os jardins Peterhof, Petersburgo, projetados por Le 

Bond, discípulo e colaborador de Le Nôtre; La Granja, pequena Versalhes 

espanhola, concebida pelo rei Felipe V; as alamedas irradiantes de Le Nôtre, 

traçadas por Pierre L’Enfant para a nova capital Washington; Caserta, na Itália, 

como influência tardia no século XVIII, pela escala, geometria e ornamentação; os 

jardins dos palácios de Belvedere e Schöenbrunn , Viena, Áustria (VAN ZUYLEN, 

1994) (Ilustração 65 e Ilustração 66). 

Le Nôtre torna-se o nome de um estilo. E este estilo, com maior ou menor 

felicidade, se impôs a toda Europa (JEANNEL, 1985). 
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Ilustração 32 – O Tratado de Jardinagem de Boyceau (1638), publicada 
postumamente, além de apresentar a formulação mais elaborada 

da teoria do jardim barroco, consagra uma parte importante à 
formação do jardineiro-artista. Paris, 1638 (BARIDON, 1998, p. 

750). 
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Ilustração 33 - O plano geral de Vaux-le-Vicomte é atribuído a Le Nôtre, que foi 
concebido em uma escala que abrange todo o domínio do castelo. 

Vaux-Le – Vicomte (1661),vista geral25.  

  

                                                
25

 Disponível em: https://www.gardenvisit.com/gardens/chateau_de_vaux-le-vicomte  
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Ilustração 34 - Vaux-Le –Vicomte (1661), vista dos Jardins26.  

                                                
26

 Foto: Guia de Vaux-Le-Vicomte, S/D, p. 8 e 9. 
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Ilustração 35 - Vaux-Le –Vicomte (1661), vista áerea do castelo e dos 
Jardins27. 

 

  

                                                
27

 Foto: Guia de Vaux-Le-Vicomte, S/D, p. 17. 
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Ilustração 36 - Vaux-Le -Vicomte (1661), planta geral28. 

 

  

                                                
28

 Disponível em: www.vaux-le-vicomte.com/en/.../the.../the-french-formal-garden/  
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Ilustração 37 - Vaux-Le-Vicomte (1661), planta dos jardins e castelo29. 

  

                                                
29

 Disponível em: www.vaux-le-vicomte.com/en/.../the.../the-french-formal-garden/ 
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Ilustração  38 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: a.  Foto: autor (1982) 
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Ilustração 39 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: b.  Foto: autor (1982) 
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Ilustração 40 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: c.  Foto: autor (1982) 

 

 

Ilustração 41 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: d.  Foto: autor (1982) 

 

  



96 
 

 

Ilustração 42 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: e.  Foto: autor (1982) 

 

 

Ilustração 43 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: f.  Vista do eixo principal. 
(Foto: autor - 1982) 
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Ilustração 44 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: g.  Foto: autor (1982) 
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Ilustração 45 - Vaux-Le-Vicomte (1661), sequência: h.  Foto: Guia de Vaux-
Le_Vicomte, S/D, p. 55) 
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Ilustração 46 - Vaux-Le-Vicomte(1661) - Alameda.  Foto: autor (1982) 
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Ilustração 47 – Versalhes (1687), plano geral.  

 

 

Ilustração 48 – Versalhes (1687), a cidade, o castelo e o jardim.  (JELLICOE e 
JELLICOE, 1975, p. 187)  
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Ilustração 49 – Versalhes (1687), a cidade, evolução urbana.  (CASTEX, J. ET 
AL., 1979, p. 20). 
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Ilustração 50 – Versalhes (1687), a cidade e o tridente. (CASTEX, J. ET AL., 
1979, p. 51). 
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Ilustração 51 – Versalhes (1687), o castelo e o jardim. (CASTEX, J. ET AL., 
1979, p. 22). 

 

 

Ilustração 52 – Versalhes (1687), vista aérea, gravura. (CASTEX, J. ET AL., 
1979, p. 55). 
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Ilustração 53 – Versalhes (1687), o castelo, os jardins e o canal principal30. 

 

 

Ilustração 54 – Versalhes (1687), o canal principal31. 

  

                                                
30

 Disponível em: www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins   
31

 Disponível em: www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins  
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Ilustração 55 – Versalhes (1687), a expressão da monarquia absoluta. 
(JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 189) 

 

 

Ilustração 56 – Versalhes (1687), vista do eixo principal32. 

  

                                                
32

 Disponível em: http://en.chateauversailles.fr/discover/estate/gardens  
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Ilustração 57 – Versalhes: as figuras compostas da concentração e da 
continuidade. A figura da concentração adquire significado, em 

Versalhes, na presença do castelo como ponto de convergência 
dos principais eixos de composição que estruturam o sistema 

cidade-castelo-jardim. A figura da continuidade expressa a 
ambição de poder do absolutismo. Diagrama. (Desenho: autor). 
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Ilustração 58 - Versalhes, as figuras da concentração e da continuidade, como 
um ideograma.  (Desenho: autor). 
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Ilustração 59 – A Ponte de François de Boucher (1703-1770)33. A natureza 
reassumiu sua soberania, invadindo gramados, obstruindo 

alamedas, cobrindo as estátuas, os grandes vasos e as 
balaustradas.  

 

  

                                                
33

 Disponível em: https://www.metmuseum.org/toah/hd/lpnd/hd_lpnd.htm  
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Ilustração 60 – As festas de Veneza, Pintura de Antoine Watteau (1684-1721). 
National Galleries os Scotland34..  Invasora e prolífica, a natureza 

transforma a velha geometria em uma paisagem poética à italiana.  

 

 

  

                                                
34

 Disponível em:  www.jean-antoine-watteau.org/Fetes-Venitiennes-171 
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Ilustração 61 – A Fonte. Pintura de Antoine Watteau (1684-1721).35 As imagens 
dos parques parecem indicar um novo gosto romântico e uma 

ruptura crescente com o passado. 

 

  

                                                
35

 Disponível em: www.jean-antoine-watteau.org/Fetes-Venitiennes-171  
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Ilustração 62 - Plano de expansão de Versalhes conforme o jardim informal. 
Projeto não realizado (in: Jardim en France 1760-1820, p. 98) 
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Ilustração 63 - Parque Bois de Boulogne (Sec.XIX), Paris.  Plano original não 
realizado.  (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 256) 

 

 

Ilustração 64 - Parque Bois de Boulogne (Sec.XIX), Paris.  Projeto executado 
segundo os conceitos do jardim pitoresco inglês. (JELLICOE e 

JELLICOE, 1975, p. 256) 
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Ilustração 65 - Le Nôtre torna-se o nome de um estilo. E este estilo se impôs a 
toda Europa. Jardim do Palácio de Belvedere (1723), Viena. (Foto: 

autor). 

 

 

Ilustração 66 - Todos os países desejavam “seu” Versalhes. Jardim do Palácio 
de Schöenbrunn (1743) , Viena. (Foto: autor). 
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2.4 O JARDIM INFORMAL 

Os traços dominantes da renovação na arte dos jardins, a partir de 1760, 

associam-se ao aparecimento do jardim informal. Ocorre então uma mudança formal 

completa, que substitui a regularidade rígida dos terraços e canteiros dos grandes 

eixos e as massas de vegetação que escondem jardins de todas as variedades. Esta 

revolução aconteceu graças à dupla influência da China e da Inglaterra 

(BALTRUSAITIS, 1978) (Ilustração 62, Ilustração 63 e Ilustração 64). 

A teoria dos chineses foi transmitida pelos padres jesuítas que, conforme 

relata um documento chinês da época (1743), desejavam o predomínio de uma “bela 

desordem”, de uma antissimetria, de uma paisagem rústica e natural, muito diferente 

da paisagem do palácio real ordenado segundo as regras da simetria e de todas as 

suas relações. Na mesma época, na Inglaterra, escritores, arquitetos e teóricos 

valorizam a influência pastoral - as características naturais da paisagem inglesa, 

assim como a forma da propriedade da época, com seus vastos campos abertos, 

favoreceram decisivamente este movimento (BALTRUSAITIS, 1978). 

Na França, desde 1750, alguns teóricos pioneiros formulam regras que, vinte 

ou trinta anos depois, iriam se tornar uma moda difundida universalmente. Mas, 

neste caso, o “irregular” não é pura e simplesmente o substituto do regular de 

outrora. Os jardinistas, ao explorar este novo estilo, produzem uma gama de 

criações híbridas. O estado de espírito reinante na França, na época, é descrito por 

Blonder, em seu curso de arquitetura (1756): os jardins, em resumo, não devem 

servir a um objetivo, mas a uma transição entre a regularidade das formas e a bela 

desordem que cria os vales, as encostas, as montanhas, um valorizando o outro, por 

sua oposição ou por seu contraste, revelando assim, uma atitude de compromisso 

em que o jardim informal comparece como uma “zona tampão” indispensável entre o 

construído e a natureza bruta (BALTRUSAITIS, 1978). 

Durante este período, mantiveram-se, seguidamente, os terraços com 

canteiros e gramados ajardinados, próximos à edificação, dali originando-se 
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caminhos informais que conduziam às zonas gramadas e plantadas com bosques de 

árvores (BALTRUSAITIS, 1978). 

Paralelamente a esta gradação, desenvolve-se um tipo de superposição, de 

imbricação dessas duas fórmulas. Às vezes, caminhos sinuosos inscrevem suas 

curvas no interior de um espaço recortado geometricamente, em outras, os 

elementos específicos do jardim informal - fabriques, rochedos - são colocados ao 

longo das alamedas e também no centro de rótulas, como no período anterior, mas 

agora sem o propósito de produzir efeitos de surpresa e de descoberta, conforme os 

teóricos do novo gosto (Ibid.). 

Assim, o “civilizado convive com o selvagem”, o útil convive com o agradável, 

o pomar e a horta e suas estufas estão dispostos junto aos gramados semeados de 

flores e de árvores exóticas (Ibid.). 

Os planos reais ou imaginários permitem identificar todos os recursos desta 

topografia hortícola, que inaugura uma verdadeira geografia jardineira com seus 

lagos, seus riachos e suas colinas em miniatura. Mesmo com o risco de propor uma 

simplificação excessiva, pode-se dizer que, muitas vezes, se esquece que o motivo 

de tanto entusiasmo, sincero ou esnobe, pelo jardim informal, foi a descoberta ou 

redescoberta da natureza, como fonte de inspiração artística (Ibid.). 

Todos parecem concordar que as origens do jardim informal estão na 

Inglaterra, destacando-se uma série de dados e características intrínsecos à sua 

morfologia e ao seu desenvolvimento. Quanto às suas fontes literárias de inspiração, 

anota-se que, em 1755, Racine traduziu Paraíso Perdido, de Milton (2001), 

introduzindo, na França, a obra inglesa que representava o novo gosto; e que 

Rousseau publicou, em 1761, Julie, ou la nouvelle Héloïse (S/D), cujo texto permitiu 

a codificação dos elementos que comportam o novo estilo de jardim irregular. Ao 

contrário do jardim classicista ou barroco, que buscava revelar a razão, a inteligência 

e a disciplina de uma comunidade, o jardim informal revelava a intimidade e a alma 

de alguém, como se fosse a autobiografia de seu proprietário. Os jardins da 

inteligência dão lugar aos jardins do sentimento (BALTRUSAITIS, 1978). 
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Do ponto de vista social, em uma sociedade totalmente dependente da 

economia agrária, na qual a fonte das riquezas era ainda e principalmente fundiária, 

o novo jardim informal permanece sempre associado à propriedade (Ibid.). 

Quanto às suas influências formais, identifica-se um conjunto de teorias 

estéticas da Antiguidade que adquiriram importância para amadores e teóricos, no 

final do século XVIII, quando se estabeleceram relações paralelas entre a pintura e a 

arte dos jardins. Na edição da Enciclopédia de 1756, por exemplo, o termo fabrique 

é definido por Watelet como sendo “toda construção que a pintura permite sua 

representação” (apud BALTRUSAITIS, 1978, p. 44). Na pintura, as cenas pastorais 

de Boucher e os desenhos de Fragonard atraem amadores e arquitetos. Da mesma 

forma, na arte dos jardins, são frequentes as paisagens clássicas de Poussin e de 

Lorrain, com o equilíbrio entre massas vegetais, o jogo dos vazios, a presença 

quase sistemática de construções clássicas em segundo plano, a utilização discreta 

de ruínas e troncos de coluna (Ibid.). 

Em seu Ensaio sobre os Jardins, de 1764, Watelet (apud BALTRUSAITIS, 

1978) propõe que três características sirvam de ponto de apoio e base para a 

decoração dos novos parques: o pitoresco, o poético e o romanesco. 

O pitoresco, como o nome indica, inspira-se na pintura. O pintor, diz ele, 

reúne e dispõe os objetos conforme sua percepção e a seleção da natureza. O 

decorador de um parque deve adotar o mesmo objetivo, mas limitado por seus 

meios, porque, muitas vezes, enfrenta dificuldades insuperáveis. Na tela, o pintor se 

permite todas as composições, porém, segundo teóricos do século XVIII, a arte dos 

jardins estaria situada em uma escala de valores, entre a pintura e o desenho, 

acabados ou em esboço. Assim como o esboço permite o uso de traços e manchas, 

o jardim admitiria a participação de ocorrências aleatórias durante seu 

desenvolvimento (BALTRUSAITIS, 1978). 

Prosseguindo na análise paralela entre a pintura e a arte dos jardins, Watelet 

(1764, apud BALTRUSAITIS, 1978) diz que uma diferença entre as duas artes é que 

a composição de um quadro parece ser ou é sempre a mesma, não obstante ele 

seja observado de pontos diferentes e o espectador de cenas pitorescas de um 

parque, ao mudar de posição, modifica sua percepção (BALTRUSAITIS, 1978). 
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 O jardim está concebido, portanto, como uma cenografia, com primeiros 

planos, planos de fundo, efeitos visuais e mudanças na decoração, que atraem a 

vista do observador para novas descobertas durante seus passeios(Ibid.). 

 Contudo, a fabrique não é somente ilustrativa e decorativa, ela possui grande 

carga alegórica e simbólica, em estreita relação com a emoção. Além do jardim 

pitoresco, Watelet (1764, apud BALTRUSAITIS, 1978) distingue principalmente os 

jardins poéticos e os jardins romanescos, onde o amor e as lembranças flutuam 

sobre os monumentos fúnebres ou ficam gravadas nos rochedos. Com o gosto por 

ruínas e túmulos fica evidente este desabafo no seio da natureza, em que se podem 

constatar as marcas do romantismo nascente (Ibid.). Os jardins informais, portanto, 

são concebidos como jardins “da sensibilidade”. O Marquês de Girardin os imagina 

como templos da filosofia, inacabados, onde se constrói um sistema abstrato de três 

dimensões (Ibid.). Nestes jardins, as evocações simbólicas abundam, não somente 

na arquitetura, mas também na vegetação que fala por si. Como em Ermenonville, 

onde o Marquês de Girardin dispõe uma cabana à margem de um lago, sob a 

sombra de um salso, na frente do túmulo de Rousseau, no qual se lê frases 

evocativas ao filósofo, associadas às ondas tranquilas da vegetação de seu entorno 

(ROGER, 1997). Real ou fictícia, a lembrança é um dos pretextos escolhidos para a 

criação destes jardins da sensibilidade (Ilustração 67). 

Ao se contemplar o jardim informal, percebe-se que ele é uma reação ao 

racionalismo do jardim barroco, desde suas origens e seu desenvolvimento até os 

exemplares remanescentes. Cabe ressaltar algumas situações características 

essenciais e alguns atributos simbólicos, peculiares à sua identidade: 

- o jardim informal apresenta extrema diversidade tanto em seu ordenamento 

espacial como nos elementos que se apresentam em seu espaço; 

- o jardim informal proporciona às cidades um espaço verde, o qual, antes de 

tudo, transforma-se em espaço público de convívio, de passeio, 

consagrando a promenade; 

- quando as muralhas urbanas puderam desaparecer, ser demolidas, surgem, 

em seu lugar, espaçosas avenidas urbanizadas (cours), que inspiraram um 

urbanismo verdejante, oferecendo uma oportunidade “campestre” de fruição 
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na cidade; 

- apesar dos custos elevados de implantação de parques e jardins urbanos, a 

higiene pública recomendava sua implantação, unindo o útil ao agradável; 

- o gosto profundo pela natureza, transformado em moda por poetas e 

filósofos, revela uma nova maturidade urbanística, na qual se expressava de 

modo permanente a dualidade campo e cidade. 

Quanto ao ordenamento espacial e aos principais elementos presentes no 

jardim informal, destaca-se que o que era obstáculo para a implantação do projeto 

clássico ou barroco torna-se um condicionante de projeto para o jardim informal, 

como as preexistências, os acidentes topográficos, entre outros elementos. 

Salientam-se, em seu espaço, as seguintes características, conforme Baltrusaitis 

(1978): 

- setores com traçado formal, junto a edificações preexistentes ou previstas 

no projeto, em áreas de transição à malha urbana ou no traçado de áreas 

especiais no interior do parque; 

- setores com traçado informal, que acompanha a topografia, natural ou 

construída do terreno, nas bordas dos lagos, proporcionando a criação de 

alamedas, caminhos e passeios curvilíneos, conforme o chamado ‘jardim 

inglês’; 

- a definição dos espaços, através de modelagem do terraço, alterando a 

topografia original do sítio; 

- a presença de lagos, com ou sem ilhas artificiais, oportunizando, 

eventualmente, o passeio de barco e o elemento água, possibilitando a 

criação de cascatas e chafarizes; 

- elementos construídos como antiques, por exemplo, templos, pavilhões, 

ruínas, colunas, pórticos e pontes; 

- obras de arte, esculturas em pedra ou bronze; 

- elementos de decoração, como colunatas, balaustradas, vasos, grutas e 

fontes; 

- equipamentos de recreação infantil, como teatro de bonecos, pista de 
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patinação e balanços; 

- arborização, jardins e gramados. 

Como exemplos de parques ou jardins informais, na cidade de Paris, podem 

ser citados os parques Monceau, Montsouris e Buttes-Chaumont36 (Ilustração 68). 

Como será aprofundado no próximo capítulo, o jardim informal de fato ganhou 

corpo na Inglaterra, como reação ao jardim geometrizado produzido pelo 

Renascimento. Um marco fundador deste movimento é o trabalho do escritor e 

arquiteto John Vanbrugh que, em 1709, concebeu e construiu o Parque do Palácio 

de Blenheim, em Woodstock, nas proximidades de Oxford. Neste trabalho, Vanbrugh 

distancia-se da arquitetura e apela à pintura, adotando um novo repertório formal 

que muda o rumo da história dos jardins. Não se trata agora de representar a 

natureza através de um quadro, mas ao contrário, reproduzir uma pintura na 

natureza concreta criando, ali, novas paisagens (BALTRUSAITIS, 1978) 

Novos jardins, concebidos com grande diversidade formal, surgem na França 

em meados do século XVIII, com projetos nos quais se distinguem principalmente os 

jardins “pictóricos”, que derivam diretamente das ideias inerentes à pintura; os 

jardins “poéticos”; os jardins “romanescos” onde os temas do amor e da lembrança 

estão presentes como um desabafo no seio da natureza, indicando os sinais iniciais 

do Romantismo. As características gerais desses jardins, além de sua extrema 

diversidade formal, são a utilização frequente de alamedas arborizadas que 

favorecem a promenade ou o hábito de passear; a valorização de áreas verdes 

como instrumento para políticas de higiene pública, por exemplo, a recuperação de 

áreas insalubres ou degradadas; a expressão do gosto pela natureza, como uma 

reação ao ambiente hostil dos centros urbanos (Ibid.). 

No entanto, como vimos, estes jardins, carregados de evocação simbólica, 

são também os lugares da reflexão individual: são imaginados como um verdadeiro 

templo de filosofia (BALTRUSAITIS, 1978; BARIDON, 1998). 

Devido a esta exigência intrínseca de percepção e elaboração individuais, 

proponho, com base em Baridon (1998) e Baltrusaitis (1978), que o jardim informal 

                                                
36

 Parques visitados pelo autor desta dissertação. 
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seja associado à figura da sensibilidade, caracterizando assim uma experiência 

personalizada de fruição desse novo espaço paisagístico. 

Como metáfora urbana, o jardim informal talvez exprima a condição social de 

uma elite que viabilizou a descentralização dos jardins e parques particulares. Esse 

jardim-cidade é o espaço de evasão à realidade urbana. A natureza ali idealizada é 

redescoberta em um ambiente arcaizante e regressivo, onde a memória é celebrada 

em clima de nostalgia e os elementos de seu cenário revelam a erudição do século 

XVIII que conduziria ao ecletismo. 

A cidade no jardim informal é a metáfora de uma cidade ego-centrada. 
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Ilustração 67 - O túmulo de Jean-Jacques Rousseau, Ermenonville (1770) 
(VAN ZUYLEN, 1994, p. 146). 
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Ilustração 68 - Parque Buttes – Chaumont (1863), planta geral, Paris. 
(JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 257). 
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CAPÍTULO 3: SOBRE A VERTENTE INGLESA E O CENTRAL PARK 

Neste capítulo, abordaremos o paisagismo inglês, destacando sua evolução, 

suas principais características e sua extraordinária importância para o paisagismo 

contemporâneo. Por suas estreitas relações com a vertente inglesa, incluímos neste 

capítulo a descrição e análise da experiência do Central Park de New York. Como 

no capítulo anterior, relativo à vertente francesa, também aqui compilamos um 

grande número de estudos e fontes secundárias, diretamente citados ou 

parafraseados. 

3.1 O PARQUE MEDIEVAL 

Com a conquista dos normandos, em 1066, foi trazida para a Inglaterra, 

segundo Lasdun (1992), a antiga tradição de construir parques. O crescimento do 

número de parques foi muito rápido, passando de 31 unidades, em 1087, para mais 

de 1900, construídos entre 1200 a 1350, considerado o período do auge dos 

parques medievais. 

Denominados enclosures (cercamentos) em sua forma original mais simples, 

passaram a ser chamados de parques quando do surgimento de inúmeros 

exemplares, na região oeste do país. No começo, esses parques eram 

simplesmente áreas de terra ou partes da floresta nativa cercadas e separadas 

fisicamente do resto da paisagem. O cercamento também servia para distinguir o 

parque da floresta, sendo implantado para preservar os animais de caça, 

principalmente os cervos (LASDUN, 1992) (Ilustração 69 a Ilustração 73). 
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Os parques medievais, em sua maioria, eram empreendimentos utilitários, 

com o propósito de fornecer combustível e alimento para as famílias residentes nas 

enormes propriedades da época. Divisões internas ou pequenos parques foram 

construídos para diferentes usos, por exemplo, o parque para cavalos, ou para 

animais de caça, criados em cativeiro, a fim de garantir o suprimento de carne. 

Nesse sentido, o parque medieval funcionava como uma espécie de fazenda auxiliar 

(LASDUN, 1992). 

O parque medieval era importante fonte de combustível e madeira para 

construção. Frequentemente, era compartimentado para permitir simultaneamente a 

caça ao cervo e a exploração da madeira. Além disso, arrendavam-se alguns 

parques para pastagem de gado (LASDUN, 1992). 

Apesar de os parques medievais não terem sido criados para a ornamentação 

da paisagem, há evidências que considerações estéticas influenciaram o plantio e o 

ordenamento da terra, com o objetivo de valorizar seu aspecto visual. De todos os 

usos que poderiam ter, predominava a utilização como área privativa de caça para 

seus proprietários (LASDUN, 1992) 

Em meados do século XIII, a maioria dos castelos, dos mosteiros e das casas 

senhoriais dispunham de pequenos jardins fechados (arbours) anexos ao edifício 

principal. Eles eram geralmente quadrados e divididos em quatro partes iguais, com 

caminhos de cascalho e uma fonte no meio, suprida por um canal de água - 

metáfora bíblica recorrente dos quatro quartos do mundo alimentados pela água da 

vida. O subsequente entrelaçamento da história de parques e jardins originou-se 

neste período (LASDUN, 1992). Nesta mesma época, a caça passou de atividade 

necessária para a alimentação a um esporte extremamente ritualizado, com leis e 

regulamentos próprios, resultando em um acervo jurídico, elaborado para a 

aristocracia e produzido, por primeiro, na França (THOMAS, 1988). 

Desde o início do século XIII até o século XVII, era necessária uma licença 

para fazer um parque, sem a qual, eram aplicadas pesadas multas aos proprietários, 

especialmente aos mais ricos. A partir da segunda metade do século XV, os parques 

tornaram-se mais um espaço para desenvolver amenidades do que uma fonte de 

recursos. Uma nova fase na história dos parques estava surgindo (LASDUN, 1992). 
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Ilustração 69 - A casa e a floresta antes do “parqueamento” (1580) 
(emparkment) (LASDUN, 1992, p. 28) 

 

 

Ilustração 70 - A casa, o parque de caça aos cervos e a floresta (1587). 
(LASDUN, 1992, p. 28) 
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Ilustração 71 - Parque de caça ao cervo. Levantamento arqueológico do 
cercamento, Danehill CP. 

 

 

Ilustração 72 - Construindo o cercamento do parque de caça ao cervo37 

  

                                                
37

 Disponível em: http://jamescopeillustration.blogspot.com.br/  
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Ilustração 73 - Cena de caça ao cervo (LASDUN, 1992, p. 36). 
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3.2 PARQUE DA CASA DE CAMPO 

A chegada dos Tudors ao poder, no início do século XVI, trouxe uma relativa 

paz e estabilidade para grande parte da Inglaterra. As mudanças políticas e 

administrativas foram acompanhadas de ampla e crescente prosperidade, fruto da 

expansão do comércio exterior. Influências externas na arte, arquitetura e 

jardinagem passaram a ocorrer, especialmente oriundas dos Países Baixos, 

parceiros no comércio de lã e na indústria do vestuário (LASDUN, 1992). 

Para assegurar a sobrevivência do parque, não só como uma reserva de 

caça, mas também em seu novo papel de área de amenidades para a casa, seguiu-

se uma onda de construções domésticas. Fazer parques tornou-se uma atividade 

tão difundida, que uma comissão foi instalada para realizar o censo dos novos 

parques (LASDUN, 1992). 

O campesinato encontrou-se em uma situação crescente de perda de seus 

meios de sobrevivência, de suas terras, de seus vilarejos e até de seus cemitérios. 

Isso ocorria para favorecer a criação de novos parques, gerando, porém, um clima 

permanente de descontentamento (LASDUN, 1992). 

A terra permaneceu como chave de acesso à camada mais alta de uma 

sociedade estratificada, quando a propriedade da terra ainda conferia além de poder 

político e econômico o mais alto status social (LASDUN, 1992). 

Este período relativamente calmo proporcionou a contínua transformação da 

edificação defensiva em arquitetura doméstica, tendo sido construído grande 

número de mansões e casas senhoriais. O castelo como fortaleza foi transformado 

naquilo que hoje se considera como palácio. O parque de caça ao cervo e o jardim 

tornaram-se então pré-requisitos tanto para a casa como para o palácio (LASDUN, 

1992). 

Isto influenciou a evolução do projeto de jardim, sugerindo a conexão entre o 

jardim e o parque (Ilustração 74 e Ilustração 75). No fim do século XVII, o projeto de 

um tornou-se parte integral do layout do outro. O final do século XVIII assistiu à 

fusão do parque e do jardim (LASDUN, 1992). 
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A criação de palácios e de grandes mansões, circundados por jardins e 

parques de caça, refletia o crescente desejo de privacidade, sinalizando o fim das 

antigas relações feudais (Ilustração 76 a Ilustração 78). Em meados do século XVI, 

“era tendência da moda viver em lugar remoto, longe dos socialmente inferiores” 

(LASDUN, 1992, p. 24). 

A casa de campo proporcionava o prazer, a oportunidade de veraneio, 

criando um estilo de vida o qual marcou o início daquilo que, posteriormente, foi 

consagrado como um espírito tipicamente inglês: o talento especial para a vida de 

campo. Os proprietários começaram a aprender jardinagem, agricultura, manejo, 

conservação e também sobre esportes de campo em geral (LASDUN, 1992). 

Além disto, manifestaram-se novas atitudes em relação à saúde, como a 

valorização dos exercícios, fator de saúde corporal, e a caminhada que, depois da 

caça e da jardinagem, tornou-se outro passatempo nacional (LASDUN, 1992). 

Com a expansão das áreas agriculturáveis, a floresta cedeu lugar ao cultivo, 

havendo redução das áreas de caça e de obtenção de madeira para construção. No 

final do século XVI, já existia pouca terra remanescente com vegetação nativa 

(LASDUN, 1992). 

Apesar da reação contrária da população e do desaparecimento, por razões 

econômicas, de inúmeros parques de caça, a implantação de novos parques 

continuou ocorrendo. Muitos dos mais famosos parques do século XVI, na Inglaterra, 

foram construídos ou ampliados, para complementar as grandes mansões rurais 

existentes ou construídas naquela época (LASDUN, 1992). 
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Ilustração 74 - Sugerindo a conexão entre o jardim da mansão e o parque 
(1670), Huston Hall, Suffolk (1671), (LASDUN, 1992, p. 54). 

 

 

Ilustração 75 - Sugerindo a conexão entre o jardim da mansão e o parque, 
Badminton House, Gloucestershire (1670), (LASDUN, 1992, p. 

48). 
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Ilustração 76 - Hampton Court, Herefordshire (1699). Originalmente um 
pavilhão de caça no reinado de Henrique IV (LASDUN, 1992, p. 

53). 

 

 

Ilustração 77 – Wimpole (1707) revela a influência de Le Nôtre (LASDUN, 
1992, p. 59). 
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Ilustração 78 - Parque St. James (1761), ainda com o canal, Londres 
(LASDUN, 1992, p. 127). 

 

 

Ilustração 79 - Ashdown Park, Berkshire, Projeto de Reflorestamento 
(LASDUN, 1992, p. 72). 
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3.3  ASCENÇÃO E QUEDA: SÉCULO XVII 

A caça, em 1617, continuava sendo a principal atividade de recreação e os 

proprietários rurais (landowners) a praticavam diariamente, sem dúvida, como uma 

imitação de seus monarcas (LASDUN, 1992). 

Embora parques fossem vendidos para obtenção de fundos, novos parques 

foram sendo criados ou ampliados pela Coroa, conforme os desejos e as práticas do 

rei. O declínio da caça ao cervo, processo que se iniciou neste período (séc. XVII), 

foi causado por vários fatores: poucos proprietários podiam sustentar o alto custo da 

caça, pois os cervos requerem muito espaço, sendo caro confiná-los nas florestas; 

aqueles parques que permaneceram com seus proprietários tenderam a se tornar a 

sede principal; o avanço da fronteira agrícola removeu a cobertura vegetal e a terra 

então foi plantada ou tornou-se área de pastagem para o gado. Neste mesmo 

período, a relação numérica era de um cervo passível de ser caçado em 

determinada propriedade para cinco mil ovelhas criadas em igual área (LASDUN, 

1992). 

No início do século XVII, Londres tornou-se o centro de ideias e ambiente 

urbano de uma sociedade sofisticada, atraindo a aristocracia e seus membros mais 

próximos (gentry), os quais se sentiam entediados com o isolamento e a monotonia 

da vida do campo (LASDUN, 1992). 

Muitos adquiriam casas na cidade e o setor de entretenimento desenvolveu-

se para atender a nova demanda. Documentos da época relatam que as pessoas 

frequentavam teatros, sessões de luta livre, jogavam dados e cartas, além de nadar 

e passear no Tâmisa e fazer caminhadas no Hyde Park38, para “dar uma olhada” nas 

moças (LASDUN, 1992). 

Para tentar conter o fluxo crescente rumo à cidade, proclamações oficiais 

foram editadas para advertir a população quanto aos problemas decorrentes desta 

situação, principalmente os relativos a doenças e à superpopulação (LASDUN, 

1992). 

                                                
38

 Parque visitado pelo autor desta dissertação. 
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Depois de tentar, inutilmente, conter esta tendência de urbanização, o rei 

Charles I contribuiu para estimular as atrações de Londres, abrindo oficialmente o 

Hyde Park, no início de 1630. Foi construído o Ring, uma pista semicircular para 

veículos de tração e corridas, com mais de 600 acres (2428 m2). Assim começou a 

história do parque como um foco da vida elegante da cidade (LASDUN, 1992). 

Em situações especiais, como a revista das tropas pela rainha, espectadores 

eram admitidos no parque, assegurando a frequência de um público seleto. Apesar 

da atração exercida por Londres, os vínculos da sociedade permaneciam 

solidariamente ancorados no campo, onde a vida dos proprietários de terra gravitava 

em torno de suas mansões e das atividades agrícolas. A agricultura era ainda o 

maior empregador e seus ciclos de produção influenciavam os padrões de vida da 

sociedade, por exemplo, as férias das universidades e dos tribunais coincidiam com 

a época das colheitas (LASDUN, 1992). 

O rápido crescimento de Londres conferiu-lhe a má reputação de ser uma 

cidade insalubre, malcheirosa, situação agravada pela liberação de fumaça 

produzida pela queima de carvão. Nestas condições, o fácil acesso ao campo 

tornou-se tão importante quanto as atrações que a cidade oferecia (LASDUN, 1992). 

3.3.1  Ordenamento espacial 

A civilização renascentista, que havia ingressado na Inglaterra com os 

Tudors, no século XV, principalmente através da França e dos Países Baixos, agora 

procedia diretamente da Itália, introduzida por Inigo Jones, com seu projeto da 

Queen’s House em Greenwich, o primeiro prédio palladiano no país (LASDUN, 

1992). 

A arquitetura, em geral, e as novas mansões rurais, em particular, foram 

consideradas, neste período, a maior expressão da Renascença na Inglaterra. Os 

jardins e os parques equiparavam-se, em importância, aos palácios e às mansões, 

dos quais faziam parte, pensados em conjunto com uma complexa sequência de 

terraços, canteiros floridos (parterres), caminhos, fontes, estátuas e cavernas 

(grottos). Algumas vezes, o jardim não só excedia as áreas contíguas da casa, mas 

também tentava atingir e envolver o próprio parque (LASDUN, 1992). 
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Os jardins ainda estavam cercados por altos muros, conforme a tradição 

renascentista. As formas de superar esta barreira visual eram o acesso ao topo de 

uma modelagem do terreno, com gazebos construídos acima dos muros ou terraços. 

Este desejo de conquistar uma vista além-muros determinou, posteriormente, o fim 

da tradição medieval do jardim fechado, secreto, o hortus conclusus (LASDUN, 

1992). 

Como principal componente do conjunto, o parque começava a ser mais 

conscientemente projetado. Avenidas, longas alamedas, ambientes (bosquets), 

cavernas, cascatas, canais e terraços em desníveis começavam a se sobrepor à 

paisagem rústica de paliçadas, canais, bosques e florestas (LASDUN, 1992). 

Projetar o parque e ampliar a formalidade do jardim foi, em parte, uma 

expressão do desejo de controlar a natureza e, portanto, conferir dignidade à 

propriedade e, por outro lado, um meio de criar novas vistas a partir da casa e do 

jardim, ampliando as perspectivas e o panorama geral (LASDUN, 1992). 

A tendência de colocar longas avenidas retas ou linhas de árvores nativas de 

grande porte dispostas no parque até o muro do jardim, ou mesmo ao longo de todo 

o caminho de acesso até o pátio de entrada, desenvolveu-se rapidamente durante o 

século XVII, tornando-se um signo distintivo da aristocracia (LASDUN, 1992) . 

A nova mansão de Robert Cecil, em Hartsfield, é uma das primeiras 

propriedades onde o parque foi pensado, em 1607, como parte integrante de todo o 

projeto, com a participação do jardinista e engenheiro hidráulico francês Salomon de 

Caus. A casa foi localizada em uma proeminência junto ao parque conhecido como 

Little Park. Para garantir maior privacidade, o proprietário adquiriu fazendas vizinhas 

e transformou seus campos em parque, alterando completamente a paisagem rural. 

Isto proporcionou uma vista com bosques e gramados, colinas, vales e alamedas de 

árvores em fila dupla plantadas no parque, criando longos passeios e novas 

perspectivas (LASDUN, 1992). 

Esta foi uma tentativa incipiente de conectar visualmente a casa e o jardim 

com o parque e também uma tentativa de explorar a nova ciência da perspectiva. Na 

época, o jardim era uma antecâmara do parque com a paisagem, como um todo, 

tornando-se uma moldura para a casa e um símbolo de status. Não por coincidência, 
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o termo landscape começa a ser utilizado no século XVII, derivado das pinturas 

holandesas (landskip) do mesmo período (LASDUN, 1992). 

Apesar de algumas alamedas já começarem a ser plantadas nos parques, 

poucas ainda eram projetadas axialmente em relação à casa e ao jardim. Este 

princípio renascentista da casa e do jardim como um conceito arquitetônico 

integrado, ou seja, o jardim disposto ortogonalmente à casa, foi adotado lentamente 

na Inglaterra, assim como o princípio de sua simetria (LASDUN, 1992). 

Ocorreram, no século XVII, diversas tentativas de integração da casa com o 

jardim e o parque, como em Badmington House, onde foram plantadas duas 

alamedas, em ambos os lados da casa39 (LASDUN, 1992) (Ilustração 75). 

Depois da queda da monarquia, o parlamento assumiu a administração das 

terras da Coroa, com o objetivo de vendê-las. Um ato, aprovado em 1649, 

autorizava o levantamento e a avaliação das propriedades reais, juntamente com as 

terras da Igreja (LASDUN, 1992). Os parlamentares não tinham o mesmo 

compromisso em relação aos parques e jardins, pois muitos deles tinham sido 

criados pela realeza e tornaram-se símbolos da monarquia. Além de ter sido 

suspensa a criação de novos parques e jardins, muitos deles foram destruídos, com 

a derrubada de árvores para obter lenha e madeira para a construção, havendo a 

consequente libertação dos animais de caça, principalmente dos cervos  (LASDUN, 

1992). 

Algumas áreas foram destinadas ao uso público, como o New Park de 

Charles I, em Richmond, que foi doado para a cidade de Londres. Ao todo, neste 

período, foram cadastrados e vendidos 93 parques, divididos em três grupos: 38 

metropolitanos, 46 extrametropolitanos e nove na região de Bordersland. Alguns 

parques foram divididos em cinco ou mais lotes para a venda. O Hyde Park de 

Londres, por exemplo, foi vendido em cinco lotes para três proprietários. Muitos 

foram vendidos inteiros e depois revendidos em lotes. Estes acontecimentos são 

considerados como um divisor de águas na história dos parques ingleses (LASDUN, 

1992). 
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 Ver  imagem  citada anteriormente. 
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3.4 A RESTAURAÇÃO 

O período entre os reinados de Carlos II (1660-1685) e de seu irmão Jaime II 

(1685-1688) foi chamado de Restauração (BURNS, 1956) e coincide com a reforma 

e a construção de parques e jardins na Inglaterra (LASDUN, 1992) . 

Apesar de encontrarem-se em situação precária e de abandono, muitos 

parques confiscados pela Coroa foram devolvidos a seus proprietários. Assim, a 

caça de cervos tornou-se novamente o esporte favorito das camadas mais altas da 

aristocracia, e a propriedade fundiária permaneceu como elemento-chave de acesso 

ao poder (LASDUN, 1992). 

Além da caça nos parques voltar a ser a atividade principal, dois outros 

fatores determinaram seu futuro nas décadas seguintes: a campanha pelo 

reflorestamento, para repor o antigo estoque de madeira, e a tentativa de manter o 

parque como um complemento, como uma parte importante do conjunto da casa e 

de seu jardim formal (LASDUN, 1992), (Ilustração 79). 

O plantio de árvores foi, em parte, uma resposta à pressão da comunidade. O 

estoque de árvores tinha diminuído drasticamente pela devastação causada pela 

guerra civil e pelas várias tempestades que assolaram o país naquele período, 

contribuindo para o cenário de destruição (LASDUN, 1992). 

John Evelyn que, no período de Restauração, já era um renomado jardinista e 

um apoiador da realeza, iniciou a campanha pelo reflorestamento e declarou que 

faria isto pelo resto de sua vida (LASDUN, 1992). 

O rei Carlos II assumiu a vanguarda da campanha e plantou, no ano de 1664, 

seis mil olmos em Greenwich. Evelyn não poupava esforços para convencer os 

proprietários a plantarem árvores, como uma atitude patriótica e manifestação do 

orgulho nacional. Ele associava o reflorestamento à educação e fazia analogias, 

estimulando a vaidade e o desejo de grandeza dos proprietários, dando como 

exemplo os palácios franceses, em um estilo que havia sido lançado por Le Nôtre, 

em Vaux-le-Vicomte (LASDUN, 1992). 
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O parque tinha agora se tornado, para os proprietários, um componente tão 

importante quanto a casa e seu jardim e uma condição inseparável de seu status 

social. Os proprietários foram orientados a fixar os limites do parque o mais próximo 

possível de suas mansões. Quando houvesse massa de vegetação preexistente, 

deveriam promover a abertura de alamedas e caminhos na floresta, contribuindo 

para que o parque ficasse mais formal (LASDUN, 1992). 

Todo o plantio de árvores, naquela época, passou a ser uma afirmação de 

propriedade: quanto maior fosse a propriedade, maior a grandeza de seu significado 

social e de seu poder econômico. O significado de possuir um parque, segundo 

Lasdun (1992), parecia ter sido finalmente conquistado. A palavra parque, passaria 

então a denominar a propriedade, como se constata pelo grande número de 

propriedades que agregaram a palavra park a seus nomes. 

O desejo de grandeza e formalidade refletiu-se no gosto e no estilo dos 

parques e jardins, inspirados em Versalhes, tendo sido as ideias de Le Nôtre 

trazidas à Inglaterra por Carlos II, em seu retorno do exílio40 (LASDUN, 1992) 

(Ilustração 67). 

Não satisfeito em imitar o jardim francês, Carlos II convidou Le Nôtre para 

realizar o projeto de melhorias de Greenwich Park, cujas propostas permaneceram 

arquivadas. O mesmo convite foi feito para o St. James Park, em Londres, mas não 

existem evidências que Le Nôtre o tenha realizado. Os projetos para transformação 

de St. James e também de Hampton Court foram elaborados pelos irmãos Andrè e 

Gabriel Mollet (LASDUN, 1992). 

 O sistema social na Inglaterra desfrutava, no século XVIII, de indiscutível 

estabilidade. A sociedade, nesta época, apresentava-se como um curioso sistema 

híbrido, no qual se observava uma sociedade de classes convivendo com uma 

sociedade de ordens. Sociedade de ordens porque a nobreza existia e era 

poderosa, sociedade de classes porque o meio dos negócios privados dispunha de 

efetiva influência política, levando em conta que o sufrágio era censitário e que as 

comunas votavam o orçamento (LASDUN, 1992). 

                                                
40

 Ver imagem citada anteriormente. 
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Esse compromisso político foi obtido em 1688, quando o último dos Stuarts, 

Jacques II, católico, foi obrigado a fugir para a França, deixando o trono para seu 

cunhado, Guillaume d’Orange, calvinista, de origem holandesa. Este fato histórico, 

conhecido na Inglaterra como “gloriosa revolução”, determinou o fim do absolutismo, 

do direito divino que os Stuarts tinham tentado, sem sucesso, impor conforme o 

modelo absolutista francês. Foi constituída então uma monarquia “limitada”, na qual 

o poder é compartilhado entre o rei, os lordes e as comunas (LASDUN, 1992). 

Segundo Baridon (1998), a alta aristocracia inglesa constituía, e constitui 

ainda, um ambiente muito fechado de pouco mais de duzentas famílias. Ela se 

distinguia claramente da pequena nobreza ou gentry, que não possuía e nunca 

possuiu o direito de hereditariedade. Os membros da gentry se definem, sobretudo, 

por um status tacitamente reconhecido: são personalidades locais, cujas 

propriedades são antigas e de bom tamanho. Antes das grandes reformas do século 

XIX, este status lhes permitia controlar a administração das províncias e guarnecer 

os bancos das comunas. A aristocracia da gentry era então amplamente majoritária 

no Parlamento, mas, a seu lado, estavam os representantes da sociedade de 

classes (comerciantes, armadores, atacadistas) que participavam, conjuntamente, 

dos investimentos nas companhias coloniais (LASDUN, 1992). 

 O regime assim estruturado definia como poder supremo o rei em seu 

parlamento e, ao mesmo tempo, reconhecia, a Câmara dos Lordes, isto é, a nobreza 

com atribuições de controle. A gestão disto resultou na descentralização real e 

eficaz, que eliminou o papel da corte como modelo reconhecido por todo o país. A 

aristocracia dava o tom em sua província e a gentry sentia-se honrada de ser vista a 

seu lado (LASDUN, 1992). 

 O próprio conceito de propriedade foi redefinido, quando John Locke, filósofo 

reconhecido e ideólogo da esquerda do novo regime, afirmou que o homem tornava-

se proprietário daquilo que adquiria por seu próprio esforço e também pelo trabalho 

de seus empregados domésticos. Esta definição convinha tanto aos empregadores 

do comércio e da indústria, nascentes, como aos proprietários de terra (LASDUN, 

1992). 
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Liberdade e propriedade tornaram-se então as palavras-chave da época. A 

liberdade era a vitória sobre a arbitrariedade da realeza; a propriedade era o meio de 

se obter voz na comunidade. Adquirir uma propriedade constituía-se em um signo 

visível de respeitabilidade. Entretanto, esta imagem simbólica deveria ser mantida e 

cuidada, originando assim a criação de um novo termo: to improve, que significa 

melhorar, tomado pelo duplo sentido de rentabilizar e de embelezar (LASDUN, 

1992). 

 Quanto ao segundo sentido, encontravam-se excelentes comentários no 

jornal The Spectator, um dos grandes sucessos da imprensa da época. Podia-se ler 

seguidamente as crônicas de Joseph Addison, membro do célebre kit-cat club, no 

qual se encontrava a inteligência favorável ao novo regime. Foi ele quem colocou, 

pela primeira vez, o jardim em relação direta com os conceitos de propriedade, de 

paisagem e de embelezamento: “mas porque uma propriedade não pode tornar-se 

um tipo de jardim, com plantações permanentes que incrementariam tanto os lucros, 

como o prazer de seu proprietário?” (apud BARIDON, 1998, p. 807) 

Conclui-se, segundo Baridon (1998), na comparação com o que se passou no 

século anterior, na Inglaterra e no continente, que a criação dos jardins se 

descentralizou, o papel da corte se atenuou e o rei deixou de deter o papel 

predominante de autorizador de despesas. As estruturas socioculturais da Inglaterra 

do século XVIII eram portanto muito diferentes daquelas da França do Rei Sol. 

A nova escola de paisagismo teve origem na própria Inglaterra, surgindo de 

uma relação com a natureza que tinha sido sempre latente no país, mas somente 

agora emergia como uma reação ao formalismo e ao rigor excessivo do jardim 

barroco francês (JELLICOE e JELLICOE, 1975). 

Segundo Jellicoe (1970), o movimento foi literário, espontâneo e parece que 

adquiriu forma física, pela primeira vez, quando da descrição do jardim chinês, por 

William Temple (1628-1699), jardim pelo qual ele nutria nítida simpatia (LE DANTEC, 

1996). A natureza não seria mais subserviente ao homem, mas uma parceira 

amigável e equilibrada, que poderia proporcionar interesse inesgotável, prazer e 

elevação moral. Irregularidade em vez de regularidade foi proclamada como o 

objetivo do paisagismo. 
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No início, surgiram apenas linhas sinuosas, similares ao jardim chinês, 

agregadas aos projetos clássicos, já indicando um momento de mudanças. Em 

1701, Sir John Vanbrugh (1664-1726), arquiteto e dramaturgo, integrando o velho e 

o novo mundo, criou o Castle Howard, como se fosse a enorme tela de um quadro, 

onde a paisagem ondulante parecia organizar os objetos monumentais de 

arquitetura ali presentes. Uma nova concepção de espaço e de relações do homem 

com o meio ambiente havia surgido (JELLICOE e JELLICOE, 1975).  

Durante a primeira metade do século XVIII, muitos aspectos da nova arte dos 

jardins foram gradualmente sendo revelados: o ressurgimento nostálgico de épocas 

passadas; o deslumbrante efeito da beleza da natureza agreste; a riqueza e a 

complexidade na percepção do espaço recém-descoberto (JELLICOE e JELLICOE, 

1975). 

William Kent (1685-1748), pintor e arquiteto, conseguiu sozinho produzir uma 

síntese do projeto do jardim, que, mais tarde, se decomporia em três escolas 

distintas e rivais: i) a fazenda ornamentada que transportou a cena utilitária para o 

campo da arte; ii) a floresta ou jardim selvagem, ou mais precisamente, o pitoresco, 

domínio do pintor, profissional ou diletante; iii) o jardim que faz conexão com o 

parque, preocupado com o desenho do espaço, construído por Capability Brown 

(1716-1783) e teorizado por Humphry Repton (1752-1818) (JELLICOE e JELLICOE, 

1975). 

A teoria da fazenda ornamentada foi, na ocasião, apoiada com grande 

entusiasmo, mas não teve influência imediata. Era a única tendência artística não 

totalmente escapista. A ideia de que uma fazenda ou uma fábrica pudesse ser 

elevada à obra de arte foi ilustrada com a poesia clássica de Virgílio e pode ser vista 

em uma fábrica moderna da Dinamarca (JELLICOE, 1970). 

A arte do jardim pitoresco dependia do gosto pessoal. Sua maturação levou 

muito tempo e era muito vulnerável à decadência física, exigindo manutenção 

permanente. Somente os pintores poderiam documentá-los para a posteridade 

(JELLICOE, 1970). 

No assim chamado jardim que se conecta a um parque, havia mais 

preocupação com a forma do que com conteúdo, eram simples sua construção e 
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sua manutenção. Ele atraía os profissionais por ser um projeto de grande escala 

que, como a arquitetura, poderia ser sistematizado, ou seja, ser alvo de processos 

de construção e manutenção. A arte sobreviveu, floresceu e tornou-se universal por 

duas razões aparentes: em um mundo superpopuloso, oferece um espaço 

imaginário e nostálgico adicional e, em uma era de produção em massa, assegura 

individualidade à arquitetura pela inspiração proporcionada pela natureza de cada 

sítio (JELLICOE, 1970). 

A transição do classicismo francês ao romantismo inglês pode ser observada 

em uma só obra de arte, Castle Howard, em Yorkshire, iniciado em 1701, de autoria 

do escritor, cenógrafo e arquiteto Sir John Vanbrugh (1664-1726), cujo plano propõe 

a ideia revolucionária de desconectar a mansão clássica de seu acesso retilíneo, 

monumental. Como cenógrafo, Vanbrugh já deveria ter tido a experiência de criar 

espaços idílicos, imaginários, em pequenos ambientes. Agora se tratava de uma 

paisagem em grande escala. A mansão situa-se no centro do cenário, com suas 

tênues ligações com a avenida de acesso.  

Esta foi uma proposta original, desenvolvida posteriormente naquele século, 

em que a casa deveria se manter totalmente isolada do mundo exterior. O palco 

circular era imenso e o cenário, como uma paisagem arcadiana, era organizado de 

acordo com o caráter da paisagem natural. Os elementos arquitetônicos (portão de 

entrada, templos, pontes, mansão), a água e a vegetação estão dispostos segundo 

critérios estritamente cenográficos (JELLICOE, 1970). 

Considerado como o pai da moderna jardinagem, William Kent era pintor, 

designer de mobiliário e arquiteto. Ao retornar, em 1719, de um longo período em 

Roma, ele concentrou sua criatividade, propondo-se a transpor para a realidade a 

obra de pintores contemporâneos que se dedicavam ao paisagismo de concepção 

humanista (JELLICOE, 1970). 

A arquitetura palladiana situada em uma paisagem agreste imaginária, 

poderia ser colocada em uma tela, desde que observada de determinado ângulo, de 

um ponto de vista, e acompanhada de alto grau de sensibilidade na forma de 

compor as relações tridimensionais da paisagem proposta. Indicado como exemplo 
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mais característico e charmoso de seus jardins, Rousham, em Oxfordshire, 

representa a maturidade criativa de William Kent (JELLICOE, 1970). 

Assim como Versalhes expressou a monarquia absoluta, Stowe representa a 

filosofia liberal Whig4142. Os trabalhos foram iniciados por Cobham, em 1715, não 

havendo, no decorrer do século, jardim rival em riqueza e variedade (LASDUN, 

1992). 

O plano original foi elaborado por Charles Bridgeman associado com 

Vanbrugh. A distância do eixo norte-sul é aproximadamente três milhas (cerca de 

4800 metros). O parque interno é definido por alamedas retilíneas e possui um 

fosso-cerca (Ha-ha) que permite vistas da paisagem sem obstruções. O parque 

externo, destinado à caça e à equitação, possui como escala a imensidão dos 

parques barrocos (LASDUN, 1992). O plano, segundo uma litografia de 1777, 

mostra o parque interno, ajustado aos princípios ingleses, com a participação de 

Bridgeman e Kent e realizado em 1738.  

O simples agrupamento das árvores absorve a alameda central formal e cria 

um espaço pictórico, quando vista da casa ou de outro lugar qualquer. Obviamente 

inspirou, posteriormente, Capability Brown, que trabalhou ali como um jovem auxiliar 

de jardim (LASDUN, 1992). 

Stourhead, projetado por seu proprietário, o banqueiro Henry Hoare, pode ser 

considerado excepcional como uma alegoria clássica do homem em sua passagem 

pela Terra, certamente baseado no poema “Eneida” de Virgílio (LASDUN, 1992). 

Além da concepção original, está presente a influência de seus 

contemporâneos, Kent e Bridgeman, e também das pinturas de Claude Lorrain 

(1600-1682), estas representando cenas clássicas dos arredores de Roma que 

reforçam a atração e o gosto da gentry, que, àquela época social, iniciou suas 

viagens de turismo, grand tour, observando as paisagens do continente com seus 

próprios olhos (LASDUN, 1992) (Ilustração 80 a Ilustração 85). 
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 O Whig Party era o partido que reunia as tendências liberais no Reino Unido e contrapunha-se ao 
Tory Party, de linha conservadora. 
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A alegoria se desenvolve em uma sequência de eventos, ao longo de um 

caminho que contornava o lago artificial. As encostas das colinas foram densamente 

plantadas para aumentar a sensação de clausura e isolamento (LASDUN, 1992). 

A segunda metade do século XVIII foi dominada por Lancelot “Capability” 

Brown, que representava uma das duas escolas do romantismo que estiveram 

unidas sob a influência de William Kent, mas que, naquele momento, estavam em 

confronto. Na essência, a questão era forma versus conteúdo (LASDUN, 1992). 

O jardim é pitoresco, quando está envolvido pela complexidade e pela 

variedade da natureza, é pessoal, aparentemente irracional e principalmente 

expressa os conceitos do pintor (LASDUN, 1992).  

O jardim no estilo moderno, século XVIII, gira em torno da mentalidade 

arquitetônica de Capability Brown e sua preocupação com a forma. Sua produção foi 

imensa e sua trajetória, heroica e impessoal. Ele adaptava um sistema de padrões 

ao desenho de cada sítio, necessitando apenas de um terreno ondulado e de água 

que poderia ser apresentada como um corpo d’água contínuo, sem fim. Ele também 

plantou árvores em grupos, como originalmente proposto por Kent (LASDUN, 1992). 

A mansão, onde nada de utilitário poderia aparecer, estava colocada em uma 

paisagem idílica, de sol e nuvens, em escala infinita. Apenas os cervos 

alimentavam-se no parque, também para eles idílico, desde quando a caça à raposa 

foi adotada como esporte principal (LASDUN, 1992).  

Capability Brown não negligenciou o plantio de árvores para comercialização: 

a convergência de interesse entre a estética da propriedade privada e a necessidade 

nacional de madeira para construção naval e civil estimulou o movimento 

paisagístico como um todo. Foi estimado que Brown e Repton tenham plantado em 

torno de 20 milhões de árvores (LASDUN, 1992). 

Humphry Repton (1752-1818) continuou adotando os mesmos princípios de 

Capability Brown no ordenamento da paisagem, os quais ele defendeu em sua obra 

sobre ajardinamento da paisagem (1795). Ele ampliou os limites do projeto de Brown 

e o humanizou, mas assim o fazendo, comprometeu a pretendida pureza da arte. 

Seu lugar na história do paisagismo é assegurado por seus textos analíticos, os 
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primeiros a registrar seriamente a inclusão da ótica e da psicologia social sobre as 

quais a arte do paisagismo deveria estar baseada (LASDUN, 1992). 

 Repton apresentava cada projeto a seu cliente em um “Livro Vermelho”, no 

qual constavam os desenhos antes e depois da paisagem proposta, acompanhados 

de um cuidadoso relatório escrito (LASDUN, 1992) (Ilustração 86 a Ilustração 95). 
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Ilustração 80 - Pintura de Claude Lorrain (1645), Landscape (COTTÉ, 1970, p. 
62). 

 

 

Ilustração 81 - Pintura de Claude Lorrain Wooded View (1645) (COTTÉ, 1970, 
p. 53). 
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Ilustração 82 - Pintura de Claude Lorrain (acima), paisagem nos arredores de 
Roma (c. 1645); (abaixo) pintura de Hendrik de Cort, Mausoleú e o 

Castelo de Howard. (LASDUN, 1992, p. 81). 
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Ilustração 83 - Blendhem Palace, Oxfordshire,  layout original (JELLICOE e 
JELLICOE, 1975, p. 244). 

 

 

Ilustração 84 Blendhem Palace, Oxfordshire,  layout original. Projeto de L. 
Capability Brown (1794) (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 244). 
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Ilustração 85 - Blendhem Palace, Oxfordshire,  layout original, o palácio e o 
lago (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 244). 
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Ilustração 86 - Blendhem Palace evidenciando a intervenção de Brown (1794) 
(JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 77-78). 
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Ilustração 87 - Stowe, Buckingshire, plano geral, Bridgeman e Kent (1738) 
(JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 239). 
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Ilustração 88 - Castle Howard, Yorkshire (1701), plano geral,  projeto de Sir. 
John Van Brugh (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 235). 

 

 

Ilustração 89 - Castle Howard, vista parcial, (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 
235). 
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Ilustração 90 - Castle Howard, pintura de Henrik de Cort, (JELLICOE e 
JELLICOE, 1975, p. 235). 

 

 

Ilustração 91 - Painshill Park, Surrey (1770), pintura de  S. Gilpin e G. Barret, 
folia gótica como ruína de uma abadia. (LASDUN, 1992, p. 100-

101).  
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Ilustração 92 - Acima, a separação entre o jardim e o parque com cerca de 
grade; abaixo, a cerca invisível, o Há-Há (muro de arrimo e vala) 

separam o jardim do parque (LASDUN, 1992, p. 173). 
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Ilustração 93 - Intervenção na paisagem antes e depois, Humphry Repton 
(1752-1818) (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 246). 
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Ilustração 94 - Antes da intervenção na paisagem,  Humphry Repton (1752-
1818) (LASDUN, 1992, p. 181). 

 

 

Ilustração 95 - Depois da intervenção na paisagem,  Humphry Repton (1752-
1818) (LASDUN, 1992, p. 181). 
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3.5  OS PARQUES DE LONDRES 

Entre os espaços públicos de Londres (parques, praças e jardins) destacam-

se os parques reais (Royal Parks), assim denominados porque outrora eram áreas 

de uso privativo da realeza, mas agora são de uso público, apesar de ainda 

pertencerem à Coroa. Estes parques tiveram diferentes origens (JELLICOE, 1966). 

O St. James que, segundo o Guia Oficial de Parques de Londres (1979), é o 

mais charmoso deles, era, antes de 1530, somente o pátio pantanoso do Sanatório 

St. James. O parque foi então adquirido por Henrique VIII para construir o jardim e o 

parque de caça de seu palácio, sendo mantido seu nome original (JELLICOE, 1970) 

O Green Park foi cercado pelo rei Carlos II, em 1433. Posteriormente, a 

propriedade passou para os monarcas Tudors que transformaram a casa em um de 

seus palácios favoritos (JELLICOE, 1970). 

O Hyde Park43 era parte do Solar Eia, de propriedade da Abadia de 

Westminster e foi adquirido por Henrique VIII para ser usado como um terreno de 

caça (JELLICOE, 1970). 

O Regent’s Park também foi adquirido por Henrique VIII para ser uma grande 

área de caça. A presente forma do parque é atribuída ao príncipe regente, 

posteriormente Jorge IV, e seu arquiteto John Nash, no início do século XIX 

(JELLICOE, 1970). 

Primrose Hill tornou-se propriedade da Coroa, na permuta com o Eton College 

de um terreno, em Windsor (JELLICOE, 1970). 

Kensignton Gardens, parte original da Mansão Eia (Hyde Park), depois terras 

da Nothingham House, foi comprada por William III, em 1689 (JELLICOE, 1970). 

Richmond Park, então chamado de New Park, foi criado por Carlos I que 

adquiriu fazendas e propriedades vizinhas, consolidando as áreas para formar o 

maior dos parques reais de Londres (JELLICOE, 1970). O parque permanece com 

                                                
43

 Além do Hyde Park, como anteriormente já foi mencionado, autor desta dissertação visitou os 
seguintes parques londrinos: St. James, Regent’s Park, Richmond Park, Primrose Hill, Kensington 
Gardens e Greenwich. 
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poucas alterações e relembra seu estado original como um parque de caça ao cervo 

(Deer-park). 

Os parques não são simplesmente espaços abertos ou jardins. Eles oferecem 

inúmeras facilidades e equipamentos para muitos esportes e recreação ao ar livre. 

Progressivamente, um a um e sob pressão da opinião pública, os parques foram 

abertos ao uso público. O processo de abertura dos parques trouxe problemas de 

manutenção e policiamento, principalmente nos dias de caçada aos cervos, havendo 

necessidade de se criar um serviço de guarda-parques, similar ao de hoje, mantido 

pela superintendência dos parques. 

No capítulo sobre o parque londrino, Jellicoe (JELLICOE, 1970). considera 

que, de acordo com suas origens e características, os parques (Ilustração 96 a 

Ilustração 105) podem ser classificados em quatro grupos principais: 

- Parques naturais, assim denominados por não serem sofisticados em seu 

tratamento e por terem como base principal a paisagem, sem intervenção de 

projeto (design). Estão incluídos, neste grupo, três grandes espaços abertos: 

Epping Forest, Hampstead Heath e Richmond Park, situados nos arredores 

da capital. 

- Parque histórico-clássico, representado por três exemplos, Greenwich, 

Kensigton Gardens e Hampton Court, que pertenceram a palácios reais, 

tendo sido criados sob a influência dos jardins e parques da Itália e da 

França. Segundo Jellicoe (1970), apesar destes parques apresentarem 

“alguma coisa” não inglesa, eles possuem tal dignidade de forma e 

aparência e são tão excepcionais para o país, que se espera que seu 

aspecto como patrimônio sempre predomine no curso de sua história. 

- Parque histórico-romântico: estão presentes, neste grupo, três parques, 

Regent’s Park, St. James Park e Battersea. Todos eles datam da primeira 

metade do século XIX, sendo oriundos da revolução do projeto paisagístico 

do século anterior, o jardim inglês. Os três parques são essencialmente 

ingleses, mas, como explica Jellicoe (1970), os dois primeiros, Regent’s Park 

e St. James, de autoria de Humphry Repton, são tão puros quanto a 

arquitetura de John Nash, enquanto o Battersea Park parece ter sido 
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influenciado pelo Japão no desenho de seus ambientes aquáticos; 

- Parque cosmopolita: destaca-se, neste grupo, o Hyde Park, o qual, pelo 

senso comum, é o parque mais popular de Londres. Como diz Jellicoe 

(1970), talvez ele pertença a toda a Inglaterra. Ele não tem um caráter 

histórico ou estético específico e possui uma magia diferente de qualquer 

outro parque de Londres. 

3.5.1  Figuras e metáforas 

A história do parque inglês evidencia o processo contínuo de sua formação e 

uma ruptura na sequência genética que deu origem ao jardim informal ou, mais 

precisamente, ao surgimento daquilo que ficou consagrado como o paisagismo 

inglês (Ilustração 104 a Ilustração 108). Desde o parque de caça separado da 

floresta, da casa de campo e seu jardim até a criação do conjunto integrado de casa-

jardim-parque, identificam-se algumas figuras do discurso urbanístico que merecem 

ser destacadas: 

- a figura do fragmento está presente no conjunto de canteiros e terraços do 

jardim da casa de campo; 

- no esforço de integração do jardim da casa de campo com seu parque, 

utilizando alamedas e dispositivos (ha-ha) que dispensassem o seu 

cercamento, identifica-se a figura da continuidade, na qual são eliminados os 

obstáculos visuais para a percepção da paisagem; 

- a figura do processo parece estar presente na forma como ocorreu o 

sistema integrado casa-jardim e parque. Desde a prática da caça ao cervo 

até a adoção dos elementos do jardim à francesa, foi necessário o decurso 

do tempo histórico para que se materializassem os elementos de parques e 

jardins que se tornaram símbolos da individualidade burguesa. 

A propriedade do solo, a grandeza e a beleza de parques e jardins eram a 

expressão de status social e poder político. 

A casa de campo na Inglaterra e as villas italianas (NICOLINI, 1985) têm uma 

origem em comum: a rejeição às grandes cidades. Motivada pela busca de um novo 
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ambiente para ser vivenciado, a elite burguesa construiu a alternativa escapista para 

se refugiar do caos urbano e estabeleceu a antinomia entre o campo e a cidade. 

O conjunto da casa de campo, seu jardim e o parque inglês revelam também 

outras causas de sua origem que podem ser incorporadas na metáfora da cidade no 

parque. 

Além de "a cidade ser vista, ela própria, como um câncer - um lugar que 

cresce de modo anormal e artificial, um lugar de paixões extravagantes, devoradoras 

e sufocantes" (SONTAG, 1984, p. 93) o contraste entre a cidade e o campo exprime 

a relação histórica e cultural, dos ingleses com a natureza, não como poder e 

domínio sobre ela, mas como uma relação amigável de fruição da paisagem em 

todos os aspectos que ela pode oferecer. 

O parque inglês, como metáfora da cidade, é também uma expressão da 

individualidade burguesa, em que liberdade e propriedade são palavras-chave - a 

propriedade fundiária era, em uma sociedade eminentemente agrícola, elemento 

fundamental de acesso ao poder e reveladora do status social. 

A tradição inglesa, em seu relacionamento com a natureza, explica a ruptura, 

no processo de evolução do parque inglês, com a influência do jardim barroco ou 

jardim francês e consolida o que seria conhecido como paisagismo inglês. 

A cidade no parque inglês, assim como no jardim do Renascimento, é uma 

cidade utópica, de um só proprietário, isolada da cidade real e construída segundo 

os preceitos estéticos e pictóricos do imaginário arcadiano, no qual os elementos 

utilitários e funcionais são subtraídos de cena em favor das qualidades formais da 

paisagem natural reconstruída. 
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Ilustração 96 - St. James Park, o Mall e o canal (RASMUSSEN, 1984, p. 117). 
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Ilustração 97 - St. James Park, vista geral com o Mall e o canal (LASDUN, 

1992, p. 127). 
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Ilustração 98 - St. James Park, Londres, uma vista do Mall. Pintura de M. Ricci 
(1710) (LASDUN, 1992, p. 68). 
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Ilustração 99 - St. James Park, o Mall e o lago, planta geral. (catálogo, S/D). 
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Ilustração 100 – O Mall e a figura da continuidade; os parques adjacentes e 

figura da sensibilidade. St. James Park e o Mall. Diagrama. 
(Desenho: autor). 
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Ilustração 101 - Hyde Park, Londres, uma vista da feira da coroação (1838). 
Autor desconhecido (LASDUN, 1992, p. 134). 

 

 

Ilustração 102 - Hyde Park, Londres, um dia de verão. Pintura de J. Ritchie 
(1858) (LASDUN, 1992, p. 154-155). 
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Ilustração 103 - Regent’s Park, Londres, vista aérea parcial. O repertório formal 
do paisagismo inglês: o modelado do terreno, o lago e as massas 

de vegetação.  (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 263). 
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Ilustração 104 - A casa, o parque de caça separado da floresta, diagrama. 
(desenho: autor). 

 

 

Ilustração 105 - A casa de campo, o jardim, o Há-Há e o parque de caça, 
diagrama. (desenho: autor). 
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Ilustração  106 - A mansão ou palácio,o jardim, o Há-Há, o parque de caça e as 
alamedas sugerindo a conexão entre o jardim e o parque, 

diagrama. (desenho: autor). 
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Ilustração 107 - O sistema integrado: casa - jardim - parque, o jardim à 
francesa,  diagrama. (desenho: autor). 

 

 

Ilustração 108 - Depois da ruptura na sequência genética do parque: o jardim 
informal ou paisagismo inglês, diagrama. (desenho: autor). 
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3.7  CENTRAL PARK 

A cidade de New York, no início, crescia lentamente. Em 1626, quando foi 

comprada dos índios pelo holandês Peter Mint (por 24 dólares) e denominada Nova 

Amsterdam, possuía aproximadamente duzentos habitantes. Mesmo após 1664, 

quando da conquista pelos britânicos, a situação permaneceu a mesma, embora seu 

nome tenha mudado para New York. Cem anos depois, a cidade possuía 16 mil 

habitantes (ROGERS, 1987). 

Em 1733, o rei George II adquiriu uma área de dois mil metros quadrados, 

com a intenção de ali criar um parque e alugou um terreno que, cercado pelos 

inquilinos, era usado como cancha de bocha (bowls). Depois da Guerra da 

Independência Americana (1776), a população de New York passou para sessenta 

mil habitantes. Em 1795, pela primeira vez, um jornal publicou carta evidenciando a 

necessidade de melhorar dois pequenos parques que não mais atendiam as 

demandas da população (Ibid.). 

A situação agravou-se quando houve o rápido crescimento populacional, a 

qual, em duas décadas, mais do que dobrou. Ficou então evidente que a cidade iria 

enfrentar uma drástica expansão, devido ao grande fluxo de imigração europeia, 

consequência do impacto social da revolução industrial na Inglaterra (ROGERS, 

1987). 

Como porto mais movimentado do país e com intenso comércio, o de New 

York oferecia oportunidade para conquistar um padrão de vida melhor, tornando-se 

assim o principal destino da imigração (Ibid.). 

Em torno de 1840, os novos imigrantes aumentaram a população para 

aproximadamente trezentos mil habitantes, havendo previsão de ser ampliada para 

seiscentos mil (Ibid.). 

A expectativa era desoladora para os novos habitantes, pois eles tinham a 

lembrança de viver em outra cidade, de quinze ou vinte anos atrás, espaçosa, 

arborizada e com muitos jardins floridos. Entretanto, qualquer ideia de um bucólico e 

verdejante futuro para a cidade, foi sendo sistematicamente suprimida pelas mentes 

estreitas dos líderes e fundadores de New York (Ibid.). 
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Contudo, em 1807, as autoridades locais encomendaram à Comissão Urbana, 

responsável por ruas e estradas, um traçado viário para a ilha de Manhattan. Quatro 

anos depois, elas submeteram para aprovação seu plano - uma grelha de ruas que, 

na essência, tinha a mesma configuração de hoje, onde constavam oito pequenas 

praças ou espaços abertos (Ibid.). 

Nas décadas seguintes, com o aumento populacional, com a expansão para o 

norte e o consequente adensamento urbano, começaram a surgir demandas para 

amenizar as indesejadas condições urbanas existentes. Em 1844, destaca-se a 

participação de William Cullen Bryant, que, além de poeta e escritor, era, na ocasião, 

editor de um jornal nova-iorquino, o Evening Post. Utilizando suas colunas e 

editoriais, ele iniciou uma campanha recomendando que a cidade reservasse uma 

grande área arborizada para transformá-la em parque público (Ibid.). 

Depois de uma visita a Londres, em 1845, e da imersão em seus parques, 

Bryant tristemente constatou que nada similar estava sendo planejado para New 

York, apesar de a cidade dispor de áreas desocupadas, com potencial para 

proporcionar maravilhosos espaços para recreação. Três anos após, em 1848, ele 

conquistou um forte aliado: Andrew Jackson Downing, empresário e editor de uma 

influente revista mensal, The Horticulturist, que, em suas páginas, também 

reivindicava a criação de um grande parque municipal para New York (KINKEAD, 

1990). 

Downing viajou a Londres, em 1850. Ao retornar, reforçou, em sua revista, 

seus argumentos, questionando se a cidade de New York já não era rica o suficiente 

ou se não dispunha de terra capaz para oferecer um parque público a seus 

cidadãos. Mais tarde, no mesmo ano, a campanha de Bryant e Downing apresentou 

os primeiros resultados, obtendo apoio de americanos que, em número crescente, 

viajavam ao exterior e tornaram-se defensores da ideia de criação de um parque 

para a cidade (Ibid.). 

Os candidatos a prefeito de New York, na eleição do mesmo ano, 

comprometeram-se, pela primeira vez, com a proposta de implantar um parque 

municipal. Em 21 de julho de 1853, foi aprovada a criação do parque, 

correspondendo basicamente à área existente hoje. Três anos mais tarde, em 1856, 
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uma comissão de supervisão e uma equipe técnica foram nomeadas para viabilizar 

a implantação do parque (Ibid.). 

Nesta equipe técnica, formada por jardineiros, topógrafos, engenheiros, 

funcionários administrativos e operários, destaca-se o nome de Egbert L. Viele como 

engenheiro-chefe, o qual já estava, por iniciativa própria, elaborando uma planta 

topográfica e um plano de melhorias para o local (Ibid.). 

Os resultados do primeiro levantamento da flora existente na área foram 

publicados em 1857, com o nome de O Primeiro Relatório Anual sobre a 

implantação do Central Park. Devido ao descontentamento quanto aos resultados 

deste levantamento, novo trabalho foi realizado por dois britânicos, Charles Rawolle 

e Ignaz Anton Pilat. Este último, que também era jardinista, teria muita importância 

nos primeiros tempos do Central Park (Ibid.). 

Dois eventos determinaram a construção do Central Park, tal como hoje o 

conhecemos. O primeiro foi a morte prematura e acidental de Downing, em 1852, o 

qual teria sido, sem nenhuma dúvida, o designer do Central Park. O segundo foi 

uma situação casual, ocorrida em um pequeno hotel (Griswold Inn, Essex), em um 

feriado, em 1857, quando um membro da Comissão do Central Park encontrou o 

conhecido homem de letras Frederick Law Olmsted. No decorrer da conversa, 

ambos elogiaram a ideia do Central Park. Os argumentos de Olmsted foram tão 

positivos e convincentes que o membro da Comissão declarou que gostaria que ele 

pertencesse à equipe, já que, naquela ocasião, estavam à procura de um 

superintendente. Olmsted candidatou-se e assumiu o cargo em setembro do mesmo 

ano (KINKEAD, 1990). 

3.7.1 Olmsted 

Com a decisão da comissão de promover um concurso público para a escolha 

do projeto para o Central Park, o arquiteto Calvert Vaux propôs a Olmsted a 

formação de uma equipe para participar do certame. Vaux nasceu na Inglaterra e lá 

fez sua formação. Nos Estados Unidos, se casou e adquiriu a cidadania americana. 

Foi sócio de Andrew J. Downing e, quando de sua morte, assumiu sua empresa de 

floricultura (Ibid.). 
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O arquiteto Calvert Vaux já conhecia Olmsted, pois ambos haviam colaborado 

com a revista de Downing. Ele inclusive escreveu cartas de recomendação, quando 

Olmsted visitou a Inglaterra, em 1850 (Ibid.). 

Apesar de, em seus 35 anos de vida, ter se dedicado principalmente ao 

trabalho da escrita, Olmsted era obcecado por parques. Em suas viagens ao 

exterior, ele constantemente se interessava por este tema: “Enquanto outros 

gravitavam em torno de pinturas, arquitetura, Alpes, livrarias, alta sociedade e baixa 

sociedade quando viajam, eu gravito em torno dos parques - dispendo neles, todo o 

meu tempo livre.” (OLMSTED apud KINKEAD, 1990, p. 22). 

Devido a seu cargo de superintendente, Olmsted dedicou-se ao concurso 

somente nas horas extras de seu trabalho na Comissão. Em 1857, Frederick 

Olmsted e Calvert Vaux, com o pseudônimo de Greensward, venceram, entre trinta 

concorrentes, o concurso para o projeto do novo parque, obtendo o prêmio de dois 

mil dólares (KINKEAD, 1990). 

O projeto adotava a linguagem romântica, dominante em meados do século 

XIX, exaltando a paisagem naturalista pitoresca, coerentemente com a formação 

inglesa de Vaux e com a imersão e vivência de Olmsted em parques ingleses, 

ambos identificados com os trabalhos de Humphry Repton e Capability Brown 

(KINKEAD, 1990). Não foi, portanto, uma surpresa esta escolha, em detrimento do 

jardim formal francês (ROGERS, 1987). 

Além das preocupações estéticas quanto à forma, Olmsted estava 

profundamente comprometido com a função social que o Central Park assumiria. O 

parque deveria ser um fator tanto de amenização das péssimas condições urbanas 

de Manhattan como de compensação ambiental, proporcionando um espaço de 

repouso, relaxamento e recreação às camadas sociais mais sofridas e carentes da 

cidade (Ibid.). 

Quanto às relações com o entorno urbano, o projeto apresentava, 

nitidamente, a intenção de oferecer um espaço verde aberto, em contraste com a 

malha urbana existente e dela isolado, sendo protegido por desníveis e por uma 

densa massa de vegetação. 
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O projeto foi o único entre os concorrentes que propunha quatro travessias 

viárias, rebaixadas em desnível, imperceptíveis e independentes do sistema de 

circulação interno do parque, assegurando assim o trânsito dos veículos entre os 

dois lados do Central Park. Este detalhe da proposta, segundo Kinkead (1990), 

assegurou-lhe, sem dúvida, o primeiro lugar no concurso para o projeto do Central 

Park. 

Quanto a estas características do projeto vencedor, deve-se registrar a visita 

que Olmsted fez ao parque de Birkenhead, Liverpool, em 1850, o qual havia sido 

inaugurado três anos antes. O projeto do parque era de autoria de Paxton, 

reconhecido paisagista inglês, autor do projeto do Palácio de Cristal. Ele se lançara 

como jornalista, publicando o “Horticultural Register” e tornou-se conhecido graças a 

seu domínio da tecnologia de construção de estufas (KINKEAD, 1990). 

A admiração que Olmsted nutria por Paxton estimulou sua visita a 

Birkenhead, à qual reagiu com entusiasmo, tendo escrito, em sua obra Walks and 

talks of an American farmer in England: 

[...] após passar cinco minutos admirando estes ambientes e muitos outros 
também, entendi como a arte havia absorvido da natureza tantas belezas e 
pude admitir que na América democrática, não havia nada que fosse 
comparável a este Jardim destinado ao povo (BARIDON, 1998, p. 950; 
tradução do autor, RM). 

Além da linguagem do paisagismo pictórico e informal de Birkenhead, com o 

qual já se identificara, Olmsted propunha a configuração de ambientes conectados 

por caminhos não retilíneos e, principalmente, o sistema viário que atravessa o 

parque, rebaixado ou subterrâneo, que observara em sua visita ao parque inglês 

(BARIDON, 1998) (Ilustração 109 a Ilustração 112). 

Alguns conceitos básicos e características fundamentais, adotados por 

Olmsted na concepção do projeto e que se mantiveram presentes na implantação do 

Central Park, merecem ser destacados tanto por seu valor na qualificação do 

parque, como por terem se tornado referência na elaboração de futuros projetos de 

paisagismo (ROGERS, 1987). 

- o parque deveria ser para todos e não para determinado grupo de usuários, 

o que implicou uma política de limites efetivos a atividades especificas em 
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seu interior; 

- o conceito de recreação tinha um sentido especial para Olmsted. A 

recreação deveria ser para o corpo e para a mente, de forma conjugada, 

proporcionando a observação tranquila da natureza, colocando as pessoas 

em um ambiente com árvores, água, pedras e gramados onde o descanso e 

o relaxamento, oriundos deste espírito global, aconteceriam naturalmente; 

- o desenho do plano era simples. Na área norte e menor do terreno, onde a 

topografia era mais acidentada, Olmsted preferiu manter suas características 

originais, valorizando sua beleza natural, assim representando 

simbolicamente a natureza intocada e primitivamente pitoresca. O setor sul, 

maior e com topografia suave e harmoniosa, requeria, na concepção de 

Olmsted, um esforço considerável para transformá-lo em um ambiente 

delicado, pastoral, similar ao panorama rural inglês, aspectos que ele 

pensava, atrairiam as pessoas e lhes proporcionariam descanso e alívio;  

- o sistema de circulação que atende todo o parque proporciona circulação 

contínua, segregada e sem cruzamentos em nível, com vias para carruagens 

e veículos em geral, pista arenosa para equitação e caminho para pedestres, 

os quais eram prioridade para Olmsted. O parque é atravessado por quatro 

ruas, em desnível, para o tráfego motorizado, ligando os dois lados, leste e 

oeste, do bairro de Manhattan. 

Além de compatibilizar o traçado geométrico de cada tipo de via, do ponto de 

vista técnico e paisagístico, o sistema viário dispunha de trinta e seis pontes e arcos, 

todos com desenho e em materiais diferentes, que asseguravam independência e 

fluidez a toda circulação do parque. Este sistema de circulação do parque, para 

diferentes tipos de tráfego, diferentemente da malha urbana que o envolve, foi 

proposto para atender e ser compatível com o Central Park, pensado como uma 

obra de arte paisagística, com espaço cênico e ambientes para lazer e recreação 

pública (ROGERS, 1987). 

Concebido por Olmsted para ser um espaço de convívio e de passeio, o Mall 

é um eixo retilíneo, arborizado com dupla fileira de olmos, formando um túnel verde 

que, a partir da zona sul do parque, percorre aproximadamente quatrocentos metros 

até o terraço e a fonte de Bethesda (Ibid.). 
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Abandonando as funções históricas do eixo como elemento de afirmação do 

homem sobre a natureza ou como elemento monumental de circulação rural ou 

urbana, o Mall , segundo Olmsted, deveria estar presente em todos os parques 

públicos, para constituir-se, como no Central Park, em elemento crucial, como um 

ímã atraindo o público para o interior do parque  (KINKEAD, 1990; ROGERS, 1987). 

Para reforçar este conceito de um ambiente autônomo para as pessoas e não 

como elemento viário, o traçado do Mall simbolicamente não estabelece paralelismo 

nem nenhum vínculo ou continuidade com a malha urbana do bairro onde o parque 

está inserido (ROGERS, 1987). 

Desde sua concepção o projeto do Central Park demonstrou respeito pelo 

sítio original, principalmente quanto ao sistema de drenagem, ao afloramento de 

rochas e à vegetação preexistente. O projeto do Central Park, segundo Olmsted, 

deveria proporcionar a seus usuários três tipos de paisagem: gramados, de uso 

múltiplo (meadows), definidos espacialmente pela arborização; parque (parkland) 

com espaços, equipamentos e vegetação adequados a seus usos e previstos pelo 

programa; mata (woodland) com vegetação diversificada, contribuindo para a massa 

verde do parque, em oposição à aridez do tecido urbano e como reserva ambiental 

de flora e fauna (ROGERS, 1987). 

Para efeito de eventual análise do projeto do Central Park ou pelo interesse 

em identificar as atividades previstas e seus espaços correspondentes, destacam-se 

21 setores no parque, os quais possuem tanto características próprias, como usos e 

equipamentos previstos em sua concepção (Ibid.). 

Apesar das inevitáveis adaptações e modificações ocorridas durante sua 

história, estes setores mantiveram a identidade e foram assim adotados como um 

dos critérios para a gestão e a metodologia dos trabalhos de restauração do parque 

(Ibid.). 

Historicamente, como parque urbano, o Central Park foi, no mundo, o primeiro 

grande espaço aberto especificamente projetado para uso público, concebido como 

um todo para este propósito e construído em uma única operação com a duração de 

14 anos (Ibid.). 
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 No final do século XIX, o Central Park foi alvo de dois movimentos: o 

movimento pelo embelezamento da cidade e o movimento de reforma (Ibid.). 

O movimento pelo embelezamento da cidade encontrou sua expressão na 

arquitetura monumental neoclássica como decorrência da exposição mundial de 

Columbia, em 1883, que estimulou a revitalização, o revival do estilo neoclássico, 

provocando uma nova atitude quanto ao papel da arquitetura nos parques urbanos. 

Apesar da oposição vigorosa de Olmsted quanto à introdução, no parque, de obras 

de arquitetura da Beaux Arts, foram construídos o Maine Monument, em 1913, e a 

entrada do parque no Columbus Circle (Ibid.). 

O movimento reformista estava menos preocupado com os aspectos estéticos 

e mais com a oportunidade de os parques proporcionarem espaços e equipamentos 

para uma recreação programada, como meio para melhorar a qualidade de vida da 

camada não privilegiada da população. O Central Park recebeu então inúmeros 

equipamentos esportivos. Na gestão de Robert Moses como supervisor dos parques 

da cidade, foram introduzidos novos equipamentos para recreação, destacando-se o 

Wollman rink, para patinação no gelo, o qual obteve grande sucesso de público e 

tornou-se uma das atividades de recreação mais populares de New York (ROGERS, 

1987; CARR, S. et al., 1992) (Ilustração 113 a Ilustração 124). 

3.7.2 Central Park: figuras e metáforas 

Interpretando as ideias de Secchi (2012)), pode-se identificar plenamente as 

figuras do processo-debate, da continuidade e do fragmento na concepção, gestão e 

manutenção do Central Park de New York. 

O Central Park nasce de um processo-debate. Ele foi criado como uma 

resposta às condições urbanas e às demandas da comunidade, que, apoiada pela 

imprensa e por personalidades de New York, proclamava a necessidade de um 

espaço aberto para mitigar a situação crítica de ausência, na cidade, de uma área 

verde para lazer e recreação. 

Sensibilizada pelas campanhas nos jornais, que reivindicavam objetivamente, 

em seus editoriais, a criação de um parque para a cidade, os atores políticos 
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incluíram esta proposta em seus programas. A administração municipal elegeu 

então, como objetivo, a construção de um parque público para New York. 

O projeto foi selecionado através de concurso. As obras incluíam grandes 

desapropriações e a superação de disputas e dificuldades inerentes a este tipo de 

operação. Elas foram concluídas depois de 14 anos de trabalho. 

O parque testemunhou períodos de desenvolvimento e apogeu na qualidade 

de seus espaços e em sua utilização. No entanto, também sofreu as consequências 

da falta de manutenção e da consequente decadência física. 

Como resultado das iniciativas da administração municipal e de lideranças 

locais, com apoio para a captação de recursos privados, o parque foi reconstruído 

obedecendo à orientação de um plano de gestão e de restauração elaborado nos 

anos 1970 (ROGERS, 1987). 

 Graças à continuidade externa do parque (continuidade viária com a malha 

existente), o projeto do Central Park assegura a permeabilidade do tráfego urbano, 

através de quatro vias transversais, na direção leste-oeste. Rebaixadas em relação 

ao nível do parque e através de túneis e pontes, elas contribuem decisivamente para 

a fluidez da intensa movimentação comercial de Manhattan. Na época em que o 

projeto foi elaborado, a cidade ocupava quase inteiramente a área ao sul do Central 

Park, os lados leste e oeste não eram ainda urbanizados. Notável foi a antevisão de 

Olmsted e de Vaux, ao preverem as travessias, ainda na concepção original do 

projeto. Não faltaram propostas para eliminá-las com alegações de sua suposta 

inutilidade. O tempo demonstrou sua importância para a vida urbana de Manhattan, 

conforme Olmsted argumentou, quando previu o desenvolvimento e o adensamento 

inexorável da futura cidade (ROGERS, 1987). 

A continuidade interna do parque é garantida por quatro sistemas 

independentes de circulação, que asseguram a mobilidade dos diferentes fluxos 

previstos no projeto. Além das vias urbanas transversais, o parque possui um 

sistema de vias (drives) para veículos (carruagens ou similares na época do projeto, 

atualmente, tráfego de veículos de serviços e manutenção); uma pista para 

equitação (bridle trail); e caminhos para pedestres (pedestrian paths). Os quatro 

sistemas são segregados por diferenças de nível, garantindo a adequação técnica e 
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paisagística para cada tipo de circulação e oferecendo a necessária segurança aos 

diversos tipos de usuários. 

Conforme Olmsted, fruto de suas observações de ruas e parques na Europa, 

o sistema pretende proporcionar a continuidade das diferentes circulações, sem os 

riscos e inconvenientes dos cruzamentos em mesmo nível. 

As figuras do processo-debate e da continuidade interna tornam-se evidentes, 

ao se considerar o projeto do Central Park como um todo. A concepção do projeto e 

sua implantação revelam também a preocupação de proporcionar aos usuários do 

parque ambientes com escalas e características próprias e adequados a seus usos 

e atividades, bem como o respeito a outros fatores, tais como os históricos ou 

ecológicos, sempre de acordo com a intenção paisagística de reproduzir, na medida 

de conveniência, as qualidades da paisagem rural inglesa, conforme explicitado nos 

termos do projeto original do parque.  

O parque foi dividido em 21 setores, que receberam dimensionamento e 

tratamento compatíveis com seu papel individual no contexto geral do parque. Eles 

podem, portanto, ser identificados, para efeito da pesquisa, como elementos de 

fragmentação do Central Park. 

Para os trabalhos de reconstrução do parque, a equipe técnica arrolou, para 

cada um destes 21 setores, os detalhes de sua história, as condições físicas 

existentes, os objetivos e as propriedades a serem cumpridas, concluindo com 

recomendações para as obras e estimativa orçamentária. Os setores ou fragmentos 

considerados então como áreas de projeto, são denominados: The Meer, The Forts, 

The Conservatory Garden and the Mount, The Block House, The Great Hill, The 

Pool, The Ravine, The East Meadow, The North Meadow, The Reservoir and Upper 

West walkway, The Great lawn, The Ramble and the Lake, The Conservatory Water, 

The Mall , Bethesda Terrace and Cherry Hill, The Sheep Meadow, The Dene, 

Strawberry Fields and the Midwest Walkway, The Southwest Corner, The Southeast 

Corner, The Arsenal and the Zoo and the Perimeter (ROGERS, 1987) (Ilustração 

121 a Ilustração 125). 

O Central Park de Nova York adquiriu importância histórica como o primeiro 

grande parque público projetado com esse propósito. O sucesso na frequência de 
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público e a valorização imobiliária de seu entorno estimularam novas iniciativas no 

país e no exterior. 

Seu projeto, selecionado através do concurso público, apresenta-se até hoje 

como referência de intervenção urbana e paisagística e oferece documentação e 

referências bibliográficas suficientes para que sirva como objeto de estudo 

(Ilustração 126). 

A cidade metafórica do Central Park parece valorizar o debate democrático, 

que se expressa num projeto de cidade que busca compatibilizar racionalidade e 

eficiência com lazer e recreação. 

Desde o compromisso inicial de atender as demandas da população e do 

processo de escolha de seu projeto, através de concurso público, revelou-se a 

coerência com as intenções preestabelecidas de assegurar o caráter democrático da 

“cidade desejada”. 

O sistema de mobilidade proposto contempla os modais requeridos para 

diferentes tipos de circulação, externa e interna, proporcionando eficiência, 

segurança e qualidade paisagística para todo o seu espaço. 

Os setores ou ambientes que atendem a diversidade da demanda, 

concebidos como cenários pictóricos e informais, criam o lugar ideal para atividades 

de lazer e recreação, de arte e cultura, o que contribui para a reparação individual da 

intensa vida urbana. 

O respeito ao sítio original e a recriação da cena rural estimulam o convívio 

com a natureza e oferecem à cidade as vantagens de possuir uma ilha verde no 

espaço urbano, densamente ocupado, da cidade preexistente. 

A cidade utópica pretende conciliar antagonismos tradicionais: a cidade e o 

campo, a parte e o todo, o público e o privado, o espaço aberto e o construído, o 

lazer passivo e o lazer ativo, a monotonia da geometria e a beleza informal da 

natureza, superando estas antinomias em um quadro diversificado, do ponto de vista 

material, simbólico e plural. 
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Ilustração 109 - Birkenhead Park, Liverpool, planta geral, Joseph Paxton (1803-
1865). (JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 270). 

 

 

Ilustração 110 - Birkenhead Park, Casa de barcos. Joseph Paxton (1803-1865) 
(JELLICOE e JELLICOE, 1975, p. 270). 
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Ilustração 111 - Birkenhead Park, Liverpool, planta geral, (Google Earth). 

 

 

Ilustração 112 Birkenhead Park, Liverpool, planta geral, diagrama. (desenho: 
autor). 
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Ilustração 113 - Central Park, New York, Pré-existência no terreno44. 

 

 

Ilustração 114 - Central Park, New York, diagrama ( Desenho: autor). 
  

                                                
44

 Disponível em: https://www.nycgovparks.org/about/.../new-metropoli...  
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Ilustração 115 - Central Park (1857-1871), New York - interseções no sistema 
de circulação (ROGERS, 1987, p. 33). 

 

 

 

 

Ilustração 116 - Central Park (1857-1871), New York, mapa de bolso 
(Streetwise Maps Inc, 1990). 
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Ilustração 117 - Manhattan, New York, a regularidade do traçado viário e o 
jardim informal do CentralPark (1857-1871). (cátalogo, S/D). 
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Ilustração 118 - Central Park (1857-1871), New York, os três tipos de 
paisagens:gramado (meadows), parque (Parkland) e a mata 

(woodland) (ROGERS, 1987, p. 64). 
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Ilustração 119 - Central Park, New York, The Pond e a W59 street. (Foto: autor 
- 1992) 

 

 

Ilustração 120 - Central Park, New York, The Pond , o lago. (Foto: autor - 
1992). 
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Ilustração 121 - Central Park, New York, setor: The Southest Corner 
(ROGERS, 1987, p. 147). 
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Ilustração 122 - Central Park, New York, setor: Great Lawn (ROGERS, 1987, p. 
113). 
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Ilustração 123 - Central Park, New York, setor: Sheep Meadow e o Mall 
(ROGERS, 1987, p. 135). 
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Ilustração 124 - Central Park, New York, The Mall45. 

 

 

 

 

 

  

                                                
45

 Disponível em: www.centralparknyc.org/  
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Ilustração 125 – ParqueCentral Park, New York: a figura da continuidade  nas 
travessias viárias urbanas e nos sistemas de circulação inerna do 

parque. Diagrama parcial. (Desenho: autor) 
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Ilustração 126 - Central Park, New York, comemoração 150 anos do mais 

famoso parque público do mundo. (Folha de São Paulo, 16 de 
julho de 2003) 
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CAPÍTULO 4: PARQUES BRASILEIROS 

4.1 PARQUES REFERENCIAIS BRASILEIROS 

Neste capítulo, serão abordados parques brasileiros considerados 

referenciais por Macedo e Sakata  (2002), como exemplos significativos de novos 

conceitos projetuais para o parque público no país; são eles: o Parque Ibirapuera, 

em São Paulo (1954); o Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro (1962); o Parque da 

Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília (1974); e o Parque das Mangabeiras, em Belo 

Horizonte (1982); Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre (1978).  

A seguir, serão descritos e analisados parques localizados especificamente 

na cidade de Porto Alegre, por meu vínculo afetivo com a cidade e também porque 

de alguma maneira fizeram parte de minha formação como arquiteto-paisagista. 

4.1 2 Parque Ibirapuera 

O local destinado à implantação de um parque foi a várzea do Ibirapuera, 

situada a cinco quilômetros do centro da cidade de São Paulo, considerada como 

área de inundação dos córregos Caaguaçu e Sapateiro. Este vasto campo alagadiço 

servia como pastagem para o gado que abastecia o matadouro municipal. Depois de 

superar o litígio entre municipalidade e particulares, o Estado incorporou os terrenos 

devolutos existentes na várzea ao patrimônio municipal, através do decreto Nº 2 669 

de 17 de maio de 1916. (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Em relatório enviado à câmara municipal, em 1926, a administração 

municipal, além de definir os limites do futuro parque, expressou, pela primeira vez, 

a intenção de criar um parque nesse local, por sua importância como fator de 
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saneamento e também por ser ele fundamental para a saúde pública. No mesmo 

relatório, a ideia de implantar um parque nesse local não omite a inspiração em 

parques europeus, pois a área, segundo o texto, prestava-se à construção de um 

jardim ou parque com área igual a do Hyde Park em Londres e equivalente à metade 

da área do Bois de Boulogne, em Paris (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Segundo Kliass (1993), na obra Parques Urbanos de São Paulo, as 

instalações do parque tiveram início com os serviços de preparação da terra e o 

plantio das primeiras árvores, um ano antes da construção do viveiro de plantas da 

divisão de parques e jardins, em 1928. Este viveiro é considerado o embrião do 

futuro parque e recebeu o nome de Viveiro Manequinho Lopes, em homenagem ao 

responsável por sua implantação. 

Em 1951, depois de superar inúmeras dificuldades administrativas, o sítio do 

futuro parque foi indicado pela comissão coordenadora das comemorações do “IV 

Centenário da Cidade de São Paulo”. Esta Comissão designou também uma equipe 

de arquitetos, liderados por Oscar Niemeyer, para elaborar o projeto arquitetônico e 

paisagístico do futuro Parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954 (KLIASS, 1993) 

A implantação do parque valorizou a região e ofereceu uma ampla área de 

lazer e recreação para a população. O projeto proporcionou ao parque um conjunto 

de edificações para atividades culturais, com interligação através de uma marquise. 

Este conjunto sofreu alterações e parte de seus edifícios abrigou instituições 

públicas sem o caráter cultural originalmente previsto (MACEDO e SAKATA, 2002, 

p. 183).  Sua concepção, conforme Kliass  (1993), foi mais arquitetônica do que 

paisagística e revela um conflito de funções, não estando a intenção paisagística 

expressa com clareza, o que causaria prejuízos às condições da área, por exemplo, 

devido à falta de critérios para a implantação da arborização. 

Atualmente, extensos gramados, áreas arborizadas, caminhos, equipamentos 

atraem grande número de usuários, não só pelo cenário bucólico que o parque 

oferece, mas também pelas atividades culturais ali desenvolvidas (MACEDO e 

SAKATA, 2002). 

Ordenamento espacial: A área do parque, em forma de um quadrilátero, 

possui 158 ha, com topografia plana e limitado por avenidas com tráfego intenso. A 
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passagem subterrânea (túnel Ayrton Senna) não causa impacto em sua utilização 

como espaço público voltado para o lazer, recreação e atividades culturais. Destaca-

se no lado leste do parque, o conjunto de edifícios conectados por uma marquise e 

relacionado, física e visualmente, com o obelisco-monumento.  

O restante da área do parque recebeu tratamento paisagístico informal: dois 

lagos; massas de vegetação; gramados; caminhos e acessos que integram os 

equipamentos dos espaços de lazer, recreação e cultura. 

Figuras e metáforas: A partir de Secchi (2012), identificam-se, no Parque 

Ibirapuera, as figuras do processo, da continuidade, da concentração e da 

sensibilidade. 

Como mostram Macedo e Sakata (2002), a criação do parque, desde 1920 

até sua inauguração em 1954, obedeceu a uma série de eventos e iniciativas que se 

desdobram numa temporalidade relativamente longa, conforme é resumido abaixo:  

1920: na gestão do prefeito José Pires do Rio, a criação do parque foi 

idealizada e seus limites físicos definidos; 

1927: início do plantio de centenas de eucaliptos, visando à drenagem da 

área; 

1928: construção do viveiro de plantas da Divisão de Parques e Jardins; 

1951: na gestão do governador Lucas Nogueira Garcez, é instituída a 

comissão mista (pública e privada) que indica à área do parque para abrigar 

as comemorações do IV Centenário da Cidade de São Paulo e contrata a 

equipe de arquitetos liderada por Oscar Niemeyer para a elaboração do 

projeto arquitetônico e paisagístico do parque (Roberto Burle Marx é 

convidado para elaborar o projeto paisagístico, mas seu anteprojeto não 

chegou a ser incorporado ao projeto final); 

1954: inauguração do Parque Ibirapuera como parte das comemorações do 

IV Centenário da cidade; 

2010: a gestão do parque passa a ser exercida pela Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (a OSCIP Parque Ibirapuera 

Conservação), competente para, conjuntamente com a administração 
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municipal, captar recursos, implantar projetos e programas. 

Portanto, ao observar a trajetória histórica do Parque Ibirapuera, sua criação 

aparece inevitavelmente associada à figura do processo. 

A figura da continuidade parece ser outra marca do discurso urbanístico que 

orientou a construção do Parque do Ibirapuera. Constata-se uma continuidade 

externa ao parque - continuidade viária, assegurada pela malha urbana existente 

através das avenidas de contorno do parque, que formam um anel viário, e também 

pelo túnel Ayrton Senna, que atravessa o parque. Há também uma evidente 

continuidade interna ao parque - uma rede de caminhos sinuosos que proporciona a 

ligação entre recantos, equipamentos e as margens do lago. A marquise, que faz a 

conexão entre os edifícios, oferece espaço para abrigar atividades e também 

possibilita a circulação coberta entre os diversos prédios. 

A figura da concentração também comparece nesse discurso com força: o 

conjunto arquitetônico dos edifícios conectados pela marquise revela a intenção de 

concentrar os elementos construídos próximo ao acesso do parque, onde o obelisco 

se apresenta como referência principal. 

Finalmente, o discurso urbanístico se expressa no parque também através da 

figura da sensibilidade (informalidade): o traçado sinuoso dos caminhos, as massas 

de vegetação e o desenho não geométrico dos lagos traduzem o desejo de que haja 

o predomínio da informalidade nos espaços, sendo requerida a percepção individual 

dos usuários para a orientação e fruição nos diversos ambientes do parque. 

Como metáfora da cidade, o Parque Ibirapuera parece traduzir a concepção 

modernista do edifício isolado em meio ao espaço verde; ele antecipa, 

metaforicamente, o convívio entre o espaço construído e a natureza envolvente 

idealizado por muitos modernistas. 

A concentração das edificações articuladas pela marquise sugere as 

vantagens do ordenamento adotado, principalmente quanto às qualidades espaciais 

do conjunto e quanto ao conforto e às condições de uso para seu público. 
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Ainda de acordo com os ideais modernistas, a cidade-parque proporciona ao 

automóvel particular e à circulação em geral requisitos de eficiência, através do anel 

viário e do túnel subterrâneo. 

Apesar da falta de clareza da proposta paisagística para os espaços 

arborizados (KLIASS, 1993) e das distorções havidas na ocupação dos prédios, o 

sucesso de público revela que as pretensões do projeto foram plenamente atingidas, 

reforçando a metáfora da cidade sonhada pelo movimento modernista (Ilustração 

127 a Ilustração 130). 
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Ilustração 127 - Parque Ibirapuera (1954), são Paulo, vista aérea46. 

 

 

 

  

                                                
46

 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ibirapuera  
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Ilustração 128 - Parque Ibirapuera (1954), são Paulo, plano geral47. 

 

 

 

 

  

                                                
47

 Disponível em: www.smtp.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp359.asp  
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Ilustração 129 - Parque Ibirapuera, São Paulo: A figura  da concentração nas 
edificações e marquises e a figura da sensibilidade nos lagos e na 

vegetação.  Diagrama (Desenho: autor). 

  



203 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 130 - Parque Ibirapuera (1954), São Paulo, vista áerea da 
marquise48. 

 

 

 

 

  

                                                
48

 Disponível em: https://parqueibirapuera.org/  
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4.1.3  Parque do Flamengo 

Depois de superar diversas etapas quanto ao destino da área de aterro 

resultante do desmonte do Morro do Castelo, o governo do Estado da Guanabara 

instituiu, em 1960, uma equipe para coordenar e elaborar o projeto para o Parque do 

Flamengo. As ações da equipe foram lideradas por Lotta de Macedo Soares. O 

projeto geral do parque foi confiado à Affonso Eduardo Reidy, funcionário do 

departamento de Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O projeto paisagístico 

foi elaborado separadamente por Roberto Burle Marx e sua equipe (MACEDO e 

SAKATA, 2002). 

Pensado como uma área verde complementar à nova Via Expressa que liga a 

zona sul ao centro da cidade, o Parque do Flamengo, inaugurado em 1962, é um 

parque linear de 120 hectares integrado às sucessivas gerações de aterros e jardins 

da orla que constituem a avenida Beira Mar do Rio de Janeiro (MACEDO e 

SAKATA, 2002). 

Ordenamento espacial: Para atenuar o impacto da Via Expressa ao longo do 

parque, o terreno foi modelado com suaves inclinações, acompanhadas de massa 

de vegetação dispostas de maneira informal. O parque oferece espaços e 

equipamentos adequados para diversas atividades tais como: esporte, lazer, 

contemplação, recreação infantil, atividades cívicas, eventos culturais.  

Os maiores equipamentos, Museu de Arte Moderna (MAM) e Monumento aos 

Pracinhas, estão localizados no extremo norte do parque, próximos da nova Marina 

da Glória. Destaca-se também a nova Praia do Flamengo, criada artificialmente, com 

1.500 metros de extensão e 40 metros de largura.  

Um conjunto de túneis e passarelas integrados aos caminhos e à ciclovia 

assegura a acessibilidade à praia e aos demais espaços e equipamentos do parque.  

A partir dos anos 80, o parque entrou em um período de decadência. Seus 

principais ambientes foram desertificados e reduzidos a caminhos de acesso à praia. 
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O parque passou a ser percebido pela população como apenas um jardim projetado 

por Burle Marx (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Inspirado em iniciativas da sociedade civil, desenvolvidas em diversas partes 

do mundo, foi então criado o Instituto Lotta de Cultura e Cidadania, que se propôs a 

reverter este quadro de degradação. Através de um grupo de representantes da 

sociedade civil, comprometidos com a requalificação do parque, foram 

desenvolvidas propostas visando à recuperação dos espaços e de suas funções 

originais e, principalmente, ao resgate da imagem do parque junto à comunidade. 

Destacam-se como exemplos dos projetos atualmente desenvolvidos pelo Instituto: 

o movimento #ocupaparque, com o objetivo de centralizar e organizar iniciativas 

junto à comunidade; o planejamento da recreação pública; a elaboração de um 

conceito pelo qual se entenda o parque como uma identidade própria, sempre 

contemplando a visão global de seu espaço; a criação do portal digital; a 

implantação de um projeto educativo destinado a alunos da rede pública e privada e 

à população em geral (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Figuras e metáforas: diversas figuras do discurso urbanístico podem ser 

associadas ao projeto do Parque do Flamengo, como as figuras da continuidade, da 

concentração, do fragmento e da sensibilidade.  

O parque apresenta evidente continuidade externa do parque: a continuidade 

da malha urbana existente é garantida pelas interseções nas duas extremidades da 

Via Expressa que percorre o parque. Há também uma evidente continuidade interna, 

proporcionada a seus usuários através de um sistema de caminhos que percorrem 

ambientes e equipamentos dispostos por todo o parque. As diversas travessias da 

Via Expressa são realizadas, com segurança, através de túneis e passarelas que 

permitem o acesso à praia e aos demais equipamentos disponíveis.  

No extremo norte do parque se expressa a figura da concentração, 

evidenciada pela presença dos grandes equipamentos existentes no parque: o 

Museu de Arte Moderna, o Monumento aos Pracinhas e o conjunto da Marina da 

Glória.  

Entretanto, os equipamentos que atendem o programa e as demandas dos 

usuários, os elementos da infraestrutura que garantem o funcionamento do parque e 
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as peças do mobiliário requeridas para uso de seus frequentadores, estão dispostos 

de maneira dispersa em toda área do parque. A figura do fragmento, mencionada 

por Secchi (2012), portanto, também parece compatível com o ordenamento 

espacial do Parque do Flamengo.  

Por fim, as massas irregulares de vegetação e o predomínio de caminhos não 

retilíneos revelam a intenção de proporcionar aos usuários não só a necessária 

acessibilidade a ambientes e equipamentos, mas também a oportunidade de 

usufruírem a experiência de estar e percorrer um espaço público pensado com 

critérios e elementos que estimulem a percepção e a sensibilidade. 

O Parque do Flamengo foi "planejado para conter e envolver a nova via 

expressa que ligava a zona sul ao centro da cidade", segundo Macedo e Sakata 

(2002, p. 40).  Desse ponto de vista, a prioridade de seu projeto foi atender os 

requisitos de eficiência para a circulação viária, principalmente para o automóvel, 

condicionando assim seu ordenamento espacial como um parque linear. 

Como metáfora urbana, o parque revela uma cidade inicialmente subjugada à 

lógica da circulação viária, mas que adota uma atitude reativa para mitigar o impacto 

causado pelo automóvel, oferecendo simultaneamente um espaço público dotado da 

melhor qualidade e compatível com sua localização urbana.  

Inserida na cidade real, esta cidade metafórica concentra os grandes 

equipamentos construídos em uma de suas extremidades, liberando assim o terreno 

para nele serem dispostos livremente a vegetação e os espaços de lazer e 

recreação, refletindo assim o ambiente artístico-cultural e a sensibilidade social do 

período histórico em que foi construída - no campo da arquitetura, amplamente 

dominado pelo modernismo (Ilustração 131 a Ilustração 134). 
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Ilustração 131 - Parque Flamengo (1961-1978), Rio de Janeiro, vista aérea49. 

 

 

 

 

 

Ilustração 132 - Parque Flamengo (1961-1978), Rio de Janeiro, vista aérea50. 

  

                                                
49

 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources; 
50

 Disponível em: www.parquedoflamengo.com.br/sobre-o-parque/o-projeto/ 
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Ilustração 133 - Parque Flamengo, Rio de Janeiro:A figura da continuidade no 
sistema viário e a figura da concentração nas edificações e a 

figura da sensibilidade no restante do parque.   

Diagrama (Desenho: autor). 
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Ilustração 134 - Parque Flamengo51 (1961-1978), Rio de Janeiro:  A figura da 
concentração nas edificações (Museu de Arte Moderna, 

Monumento aos Praçinhas e Marina da Glória). 

 

  

                                                
51

 Disponível em: www.parquedoflamengo.com.br/  
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4.1.4  Parque Sarah 

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek está integrado ao Plano Piloto de 

Brasília, situando-se na Asa Sul, próximo ao eixo monumental. Na elaboração de 

seu projeto, participaram os arquitetos Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e o paisagista 

Roberto Burle Marx. O parque foi inaugurado em 11 de outubro de 1978 (MACEDO 

e SAKATA, 2002) (Ilustração 135). 

Ordenamento espacial: A área do parque de aproximadamente 420 hectares 

é definida por um anel viário de 9,7 quilômetros, conectado com a rede urbana 

(MACEDO e SAKATA, 2002).  A entrada e a saída de veículos, pedestres e ciclistas 

são asseguradas por seis acessos distribuídos ao longo deste anel externo. No seu 

interior destaca-se a pista de aproximadamente 10 quilômetros para caminhadas, 

corridas e passeios, com circuitos parciais de 4 e 6 quilômetros.  

O parque oferece um elenco de ambientes que atraem grande público, 

principalmente nos finais de semana, como parque de diversões, pista para 

velocípedes e minicarros, parques infantis, campos de futebol, quadras esportivas, 

pista para aeromodelismo, anfiteatro, centro hípico. Destacam-se ainda 

equipamentos específicos para encontros comunitários, áreas e circuitos especiais 

para exploração, a Escola Meninos e Meninas, a Escola da Natureza, a Biblioteca do 

Cerrado e o Pavilhão da Expo Brasília, com 51 mil m² (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Como apoio e infraestrutura para seu funcionamento, o parque dispõe de 

instalações para a Polícia Montada, sanitários, bares, restaurantes, área para 

pequenos comércios e 13 áreas de estacionamento com 10 mil vagas. A vegetação, 

de diversos portes, foi disposta de maneira informal, formando bosques e gramados 

nos quais há churrasqueiras e lanchonetes. 

Figuras e metáforas: No parque Sarah, parecem se expressar, sobretudo, as 

figuras da continuidade, do fragmento e da sensibilidade.  

Verifica-se forte continuidade externa: o anel externo e suas interseções com 

o sistema viário existente asseguram a continuidade da circulação da cidade e do  
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arque. Os acessos com disponibilidade de estacionamentos contribuem para 

facilitar o ingresso e o conforto dos usuários. Há também evidente continuidade 

interna: a pista interna, com traçado sinuoso de 10 quilômetros de extensão, oferece 

amplas condições para caminhadas, corridas, passeios, bem como conexão com os 

diversos ambientes e equipamentos do parque.  

Segundo Secchi (2012), o fenômeno da dispersão e a figura do fragmento 

estão indissoluvelmente ligados. A distribuição espacial dos equipamentos e 

ambientes, no caso do parque Sarah, parece evidenciar a importância da figura do 

fragmento na sua concepção. 

Já o traçado da pista interna, o desenho do lago e a distribuição das massas 

de vegetação sugerem que a intenção do projeto foi proporcionar, além dos 

requisitos técnicos e funcionais, uma paisagem que remetesse o usuário a um 

ambiente predominantemente evocativo do ambiente natural e informal, neste caso 

valorizando, em contraste com o espaço construído de Brasília, a figura da 

sensibilidade. 

Como metáfora da cidade, o parque Sarah parece buscar uma condição 

urbana antagônica à de Brasília, cidade real da qual o parque é parte integrante. 

A circulação do automóvel na cidade-parque fica restrita ao anel externo que 

funciona como uma muralha protetora aos excessos e à dependência do uso do 

carro. 

É dada prioridade à “vida saudável” do caminhar e do pedalar, ali evidenciada 

pela presença da pista interna para uso exclusivo de pedestres e ciclistas. 

A diversidade da oferta de equipamentos e das atividades potenciais da 

cidade no parque revela a vontade de atender, de maneira democrática e plural, as 

mais variadas demandas do público que frequenta assiduamente o local. 

A evocação do ambiente natural, com flora típica do cerrado e o traçado 

informal dos lagos e das massas de vegetação, proporciona aos usuários do parque 

uma paisagem que contrasta com o cenário construído da cidade preexistente 

(Ilustração 135 a Ilustração 138). 
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Ilustração 135 - Parque da Cidade Sarah Kubitschek (1975), Brasília, planta 

de localização52. 

  

                                                
52

 Disponível em: www.200stran.ru/maps_country33.htm  
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Ilustração 136 - Parque da Cidade Sarah Kubitschek (1975), Brasília, planta 
geral53. 

  

                                                
53

 Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303322-d2349426-Reviews-
Parq...  
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Ilustração 137 - Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Brasília: A figura  da 
continuidade externa, no anél viário e seus estacionamento, e a 
continuidade interna na pista de pedestre e ciclovia. Diagrama. 

(Desenho: autor) 
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Ilustração 138 - Parque da Cidade Sarah Kubitschek54 (1975), Brasília: A  figura 
da sensibilidade no lago e na vegetação. 

  

                                                
54

 Disponível em: www.soubrasilia.com/turismo/parque-da-cidade-brasilia/  
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4.1.5  Parque das Mangabeiras 

O parque municipal das Mangabeiras, na Serra do Curral, em Belo Horizonte, 

tem 235 hectares e foi inaugurado em 1982. Entre os anos 1930 e 1950, a área 

sofreu grandes transformações devido às atividades de exploração de minério de 

ferro. Tais atividades modificaram o perfil da zona montanhas no entorno do pico 

Belo Horizonte, considerado marco simbólico da paisagem da cidade. Na década de 

1960, parte da área explorada pela empresa mineradora Ferrobel foi loteada com a 

denominação de Cidade da Serra, passando, posteriormente, a ser o bairro das 

Mangabeiras (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Junto a esta área funcionava, desde o início do século XX, a pedreira do 

Acaba Mundo, que produzia brita para abastecer a construção civil. Com o 

esgotamento da jazida, em torno de 1950, a área abandonada foi invadida pela 

população de baixa renda, dando origem à Vila Acaba Mundo. Contudo, em 1960, 

com a criação de uma empresa de capital misto, fruto da parceria do governo do 

estado de Minas Gerais com a empresa Ferrobel, foi ali implantado o bairro das 

Mangabeiras, voltado à população de alta renda (MACEDO e SAKATA, 2002). 

A criação do parque foi efetuada em um contexto de pressões históricas pela 

preservação da Serra do Curral e de avanço das lutas e politicas por moradia 

urbana. O parque pretendia ser um amortecedor entre duas áreas habitacionais: a 

de alta e a de baixa renda, bem como contribuir para a recuperação e a preservação 

ambiental, oferecendo uma área de lazer e recreação para a cidade de Belo 

Horizonte (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Ordenamento espacial: O projeto paisagístico do parque foi elaborado por 

Roberto Burle Marx e equipe. Ele contempla um núcleo urbanizado que concentra a 

maior parte das atividades de lazer e conserva a mata existente, respeitando a 

preocupação original de que o parque fosse destinado basicamente à preservação 

ambiental (MACEDO e SAKATA, 2002). 
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A porta de entrada do parque, localizada junto ao estacionamento externo, é 

marcada pela Praça das Águas, que reúne espaços e equipamentos destinados à 

contemplação, à prática esportiva, à recreação infantil, a eventos culturais e à 

infraestrutura de apoio ao público visitante.  

A mata nativa preservada conta com trilhas, ambientes com churrasqueiras, 

lanchonetes, mirantes, brinquedos infantis e cascatas naturais. A circulação a pé ou 

de bicicleta é assegurada aos usuários, que podem desfrutar do contato direto com 

a fauna e a flora e acessar belvederes com vistas para a cidade. 

Figuras e metáforas: Em decorrência da concepção do projeto e da 

implantação do parque, é possível associá-lo as figuras do processo, da 

concentração, da sensibilidade (informalidade) e do equilíbrio.  

A materialização do parque foi viabilizada devido à disponibilidade da área, ao 

encerramento da atividade de mineração, ao redirecionamento empresarial, que 

optou pela criação da empresa urbanizadora, e também pelos movimentos de 

conservação na esfera institucional, pelas políticas públicas estaduais e municipais, 

pelas pressões sociais visando à preservação do ambiente natural. O parque, 

portanto, não foi resultado de uma iniciativa pontual ou isolada, mas sim de um 

longo processo dirigido à transformação da área em espaço público.  

A proposta original do projeto, de que os equipamentos construídos e seus 

espaços adjacentes fossem concentrados junto à entrada do parque, minimizando 

seu impacto sobre restante da área de mata nativa, sugere a importância da figura 

da concentração para o partido adotado.  

No Parque das Mangabeiras, a disposição informal da vegetação corresponde 

a disposição da própria mata nativa existente no local, preservada e integrada a seu 

projeto. A figura da sensibilidade requerida, neste caso, se refere aos pré-requisitos 

para tal preservação e às condições de seu desfrute como espaço público. 

A preocupação com a preservação da mata remanescente, no processo de 

criação do parque, revela também a intenção de manter e recuperar o equilíbrio 

ambiental nesta área. De outra parte, a criação do parque como elemento de 

amortecimento (buffer) entre as áreas habitacionais de alta e baixa renda sugere a 
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preocupação em manter o frágil equilíbrio existente entre grupos sociais 

absolutamente heterogêneos. 

Como metáfora da cidade, o Parque das Mangabeiras talvez exprima uma 

utopia urbana que associa otimismo, progresso e paz social. 

O parque de alguma maneira está marcado por um processo de mobilização, 

evolvendo uma comunidade pobre e decisões empresariais que, além de preservar 

os próprios interesses, contemplasse também as demandas específicas da 

comunidade ali já instalada. Tal processo demandou ações que pudessem despertar 

a sensibilidade da comunidade política e empresarial, para juntar esforços na 

recuperação e conservação do ambiente natural. O sentido de progresso sugerido 

pelo desenho do parque parece residir justamente na busca de um equilíbrio estável 

entre vizinhanças urbanas de diferentes estratos socioeconômicos (Ilustração 139 a 

Ilustração 144). 
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Ilustração 139 - Parque Mangabeiras (1982), Belo Horizonte, vista geral do 
sítio, jázida de minério de ferro e a pedreira.55 

 

 

Ilustração 140 - Parque Mangabeiras (1982), Belo Horizonte, vista geral do 
sítio, jázida de minério de ferro e a pedreira56. 

  

                                                
55

 Disponível em: http://www.conhecaminas.com/2017/06/estragos-provocados-pela-mineracao-
em.html  

56
 Idem.  
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Ilustração 141 - Parque Mangabeiras (1982), Belo Horizonte, planta geral.57 

  

                                                
57

 Disponível em: www.belohorizonte.mg.gov.br/local/...cultura/.../parque-ecologico-roberto-burle-
mar...  



221 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 142 - Parque Mangabeiras, Belo Horizonte: Destacam-se as figuras 
da concentração,no núcleo interno urbanizado,   da sensibilidade, 

na mata nativa preservada e do equilíbrio nas relações entre os 
bairros préexistentes. Diagrama. (desenho: autor)..  
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Ilustração 143 - Parque Mangabeiras (1982), Belo Horizonte, vista aérea, 
núcleo urbanizado. A mata existente e a vista para a cidade. 

Foto:PBH58. 

 

 
Ilustração 144 - Parque Mangabeiras (1982), Belo Horizonte, Praça das águas 

e a mata nativa59. 

 

                                                
58

 Disponível em: http://www.soubh.com.br/noticias/gerais/parque-das-mangabeiras-e-um-dos-
melhores-do-pais/  

59
 Disponível em:  portalpbh.pbh.gov.br 
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4.2 PARQUES URBANOS DE PORTO ALEGRE 

4.2.1  Parque Moinhos de Vento 

Em setembro de 1962, o prefeito municipal de Porto Alegre assinou a Lei 

Municipal nº 2419, desapropriando a área do futuro parque então ocupada pelo 

Hipódromo do Moinhos de Vento, conhecido como Prado. Aproximadamente 10 

anos mais tarde, em novembro de 1972, o prefeito Telmo Thompson Flores 

inaugurou, no local, o denominado Parque Moinhos de Vento. O projeto inicial foi de 

autoria do arquiteto José Morbini, contemplando ainda, numa segunda fase, projeto 

de área esportiva concebido pela arquiteta Ana Maria Germani (MACEDO e 

SAKATA, 2002). 

A avenida Goethe (em nível rebaixado) divide o parque de 11,5 hectares em 

dois setores conectados por uma passarela exclusiva para pedestres. A maior parte 

da área é dedicada ao lazer passivo: ali encontram-se caminhos, um lago, 

ambientes de estar, playground, biblioteca infantil, gramados, monumentos, 

sanitários e estacionamentos. No segmento menor estão localizados os 

equipamentos esportivos (campo de futebol, quadras e canchas polivalentes, pista 

para patinação), um playground infantil, um “cachorródromo”, sanitários e prédio da 

administração do parque. 

Figuras e metáforas: O discurso urbanístico que orientou a concepção do 

Parque Moinhos de Vento remete às figuras da continuidade, do fragmento, da 

concentração e da sensibilidade.  

O parque busca uma continuidade externa. A integração com a rede viária 

urbana é garantida pela avenida Goethe que, com seu leito rebaixado, permite a 

continuidade dessa importante via perimetral. De outra parte, a avenida 24 de 

Outubro, somada às ruas Mostardeiro e Comendador Caminha, configuram o anel 

que envolve o segmento maior do parque. Os estacionamentos nas ruas 

Mostardeiro e Comendador Caminha facilitam o acesso ao parque. Devido à 

disposição irregular de sua vegetação não se pode considerar que haja no parque 
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uma clara continuidade espacial interna. No entanto, o sistema de ambientes e 

caminhos existente, com traçados predominantemente curvos, permite a circulação 

em toda a sua área. 

Os diversos ambientes e equipamentos dispostos no parque lembram a figura 

do fragmento. Já a localização, no segmento menor do parque, de todos os 

equipamentos esportivos, de um playground, do “cachorródromo” e do prédio da 

administração, lembra a figura da concentração.  

A dispersão dos ambientes, a localização dos monumentos, o traçado do lago 

e dos caminhos e os critérios adotados para a arborização e a cobertura vegetal, por 

sua vez, podem ser associados à figura da sensibilidade, pois valorizam a 

percepção individual dos usuários do parque. 

A cidade simbólica ou metafórica contida no Parque Moinhos de Vento suscita 

algumas questões que talvez reflitam uma crítica à cidade real: que cidade é esta, 

que não expressa, com nitidez, a hierarquia de seus usos e funções urbanas? ; que 

cidade é esta, que não abriga ou protege adequadamente suas crianças, as quais 

ficam expostas à circulação intensa de adultos?; que cidade é esta que erige, na 

cota mais baixa do terreno, o monumento simbolizando o nome do parque e, no 

lugar mais alto, coloca um outro, prestando homenagem à ditadura militar, que 

perseguiu, torturou e matou pessoas da sociedade civil? Desse ponto de vista, o 

Parque Moinhos de Vento não seria à metáfora da cidade contemporânea? Aquela 

que, como escreve Secchi (2012), está repleta de políticas muitas vezes 

contraditórias entre si, de dispositivos frequentemente obsoletos e que não obedece 

a um projeto global?(Ilustração 145 e Ilustração 149) 
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Ilustração 145 - Parque Moinhos de Vento (Parcão) (1972), vista aérea60 

 

 

 

 

  

                                                
60

 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/529665606146128562/  
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Ilustração 146 - Parque Moinhos de Vento (1972), planta geral,. (MACEDO e 
SAKATA, 2002). 
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Ilustração 147 - Parque Moinhos de Vento: Destaca-se a continuidade viária 
externa, a continuidade espacial interna, a concentração dos 

equipamentos esportivos e a fragmentação de monumentos e 
equipamentos. Diagrama. (Desenho: autor). 
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Ilustração 148- Parque Moinhos de Vento (1972),Porto Alegre: a edificação do 
Moinho como alegoria ao nome do parque.(Foto: Inês Arigoni - 

2018.). 
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Ilustração 149 - Parque Moinhos de Vento (1972),Porto Alegre, vista parcial, 
monumento em homenagem ao Marechal Castelo Branco (Foto: 

Inês Arigoni - 2018.). 
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4.2.2  Parque Farroupilha (Redenção) 

Provavelmente devido a suas características de banhado, a área do futuro 

Parque Farroupilha, antes conhecida como Potreiro da Várzea, não foi inicialmente 

ocupada nem para a produção agrícola, nem como espaço para a expansão urbana 

do centro da cidade. "Aquela várzea fora refugada para qualquer fim" (MACEDO, 

1973, p. 98).  

O proprietário da área, Paulo José da Silva Gama, a pedido da Câmara 

Municipal, fez a doação deste espaço, em fevereiro de 1807, para "fins de 

conservação de gados que matavam nos açougues desta Vila (MACEDO, 1973, p. 

98). 

Em 1924, devido à grave situação financeira municipal, os vereadores, com o 

objetivo de obter recursos para município, solicitaram ao governador José Feliciano 

Fernandes Pinheiro a doação de várias áreas devolutas e a permissão para loteá-las 

e vendê-las, incluindo a Várzea. A anuência do governador foi à consideração do 

imperador D. Pedro I que, em outubro de 1826, negou seu provimento, alegando 

que a área já havia sido destinada anteriormente para abrigar exercícios militares. 

Apesar dessa alegação, sua utilidade original de depósito de gado permaneceu por 

muito tempo, atendendo as necessidades do matadouro vizinho, que só deixou de 

funcionar durante o período da Revolução Farroupilha. Só então a área da Várzea 

passou a ser usada para exercício militares (MACEDO, 1973) 

Mais tarde, a construção da igreja de Nosso Senhor do Bom Fim (atualmente, 

na avenida Osvaldo Aranha), e as festas religiosas ali promovidas, levaram à 

alteração do nome da várzea para Campos do Bom Fim. Em setembro de 1884, a 

Câmara Municipal propôs a mudança daquela denominação para Campos da 

Redenção, em homenagem à vitória local da campanha abolicionista, que concedeu 

libertação a centenas de escravos antes mesmo da promulgação das leis que 

aboliram a escravatura no país (MACEDO, 1973). 

A conclusão do prédio da Escola Militar, em 1887, definiu novo alinhamento 

na Várzea, dando origem à futura avenida José Bonifácio. A presença da igreja do 

Bom Fim e da Escola Militar estimulou o surgimento de outros equipamentos 
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urbanos, embora provisórios, induzindo a frequência e a animação social dos 

Campos da Redenção. Destacam-se a realização, em 1872, da primeira corrida de 

cavalos em pista circular; o circo para touradas (ainda visível em uma foto de 1901); 

a instalação de União Velocipédica, onde, hoje, situam-se a Faculdade de 

Arquitetura e a Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MACEDO, 

1973). 

Além dos equipamentos mencionados, foram ali instalados sucessivamente a 

primeira estação de transporte coletivo para os carros movidos a vapor, os 

maxambombas, e, depois, para os veículos da Companhia Carris de Ferro Porto-

alegrense puxados por tração animal, serviço inaugurado em janeiro de 1873 

(MACEDO, 1973). 

Em 1887 o matadouro deixou de funcionar e, desde então, o campo não foi 

mais ocupado como potreiro de animais para o abate. Em 1900, foi inaugurada a 

Escola de Engenharia junto à atual praça Argentina e, no ano seguinte, nesse 

mesmo quarteirão, foi realizada a Grande Exposição de 1901. Neste evento, além 

de pavilhões destinados a diversos municípios, havia pavilhões temáticos dedicados 

à agricultura, pecuária, horticultura, máquinas e motores, tecidos, fotografia e 

monumentos. Para atração do público em geral, havia pavilhões para concertos e 

restaurantes, fontes luminosas, viveiros de aves, grutas decorativas e jardins. 

Conforme a mídia da época, a Exposição causou impacto nacional e internacional e, 

durante alguns anos, mesmo após a retirada da maioria de suas construções, os 

pavilhões do estado e seus jardins tiveram importância para a cidade (MACEDO, 

1973). 

Ordenamento espacial: A partir de 1914, a área do futuro parque foi objeto 

de uma sequência de projetos que resultaram em sua configuração atual.  

Projeto de João Moreira Maciel. Apresentado em 1914, no âmbito do Plano 

Geral de Melhoramento da Intendência Municipal. Ao invés de propor a criação de 

um parque, este projeto dividia a área em nove quarteirões de diferentes formas e 

dimensões que receberiam tratamento paisagístico como praças independentes, não 

sendo, portanto, compatível com a escala da área total do parque (MACEDO, 1973). 

Nessa época, o quarteirão da Grande Exposição de 1901 já estava ocupado por 
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diversos prédios, além da Escola de Engenharia, e não constava mais como 

integrante do parque. Diversas áreas e vias limítrofes receberam tratamento 

paisagístico, sinalizando a intenção de sua urbanização e reafirmando seu destino 

como parque público para a cidade. 

Projeto Agache. Concebido no início dos anos 1930, quando o célebre 

urbanista francês (então radicado no Brasil) foi contratado para elaborar um 

anteprojeto de ajardinamento dos Campos da Redenção. Agache eliminou a 

fragmentação do projeto anterior e concebeu um parque com uma esplanada 

central, no prolongamento da rua Santana, e um lago inserido em uma rede de 

caminhos curvos e sinuosos que, junto com diversos ambientes arborizados, 

asseguravam a integração e a unidade do traçado.  

Exposição Farroupilha. Como parte integrante das comemorações do 

“Centenário da Revolução Farroupilha” foi implantada, em 1935, a Exposição 

Farroupilha no Campo da Redenção. Os responsáveis por sua realização optaram, 

corretamente, segundo Macedo (1973), por adaptar o projeto de Agache às 

demandas e aos condicionantes de caráter provisório da exposição. Foram 

executados o grande eixo, o lago e o prolongamento da rua da República que foi 

preparado para ser o principal acesso da exposição e recebeu um grande pórtico de 

entrada. Os pavilhões temáticos foram distribuídos ao longo do eixo principal. O 

grande pavilhão do Rio Grande do Sul encerrava a perspectiva do conjunto. O 

prédio inacabado do Instituto de Educação abrigou exposições culturais. Os demais 

equipamentos e jardins foram distribuídos nas áreas restantes do parque. Tais 

pavilhões começaram a ser demolidos, em 1939, e, na sequência, ocorreu uma série 

de alterações indicando que o projeto de Alfredo Agache havia sido abandonado 

(MACEDO, 1973). 

Projeto Gladosh. Contratado para assessorar a elaboração do Plano Diretor 

de Porto Alegre, o arquiteto Arnaldo Gladosh aproveitava as visitas que fazia à 

cidade para realizar projetos arquitetônicos como os dos edifícios União e Sulacap, 

na avenida Borges de Medeiros. Ele proferia palestras sobre a cidade e, 

paralelamente, desenvolvia outras atividades profissionais como a elaboração do 

projeto para o já denominado Parque Farroupilha. 
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Durante o período de participação do arquiteto Gladosh, foram construídos, 

no parque, diversos ambientes temáticos, por exemplo, o jardim japonês; o recanto 

alpino; o jardim europeu e também implantados vários equipamentos e seus 

espaços complementares, como o chafariz de ferro fundido junto ao estádio Ramiro 

Souto e a biblioteca infanto-juvenil na proximidades da avenida João Pessoa 

(MACEDO, 1973). 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi erigido, na esplanada, junto à 

avenida José Bonifácio, o Monumento ao Expedicionário, encerrando a perspectiva 

do eixo central (MACEDO, 1973). 

A construção do Auditório Araújo Viana, na década de 60, no extremo do eixo 

transversal, junto à avenida Osvaldo Aranha, consolidou o atual ordenamento 

espacial do Parque Farroupilha (MACEDO, 1973). 

Além dos ambientes e equipamentos mencionados, o parque contém 

infraestrutura para sua gestão e conservação, o mercado do Bom Fim, parque de 

diversões, canchas cobertas para bocha, campo de futebol e quadras esportivas no 

estádio Ramiro Souto, playgrounds, equipamentos para ginástica, orquidário, 

sanitários (MACEDO e SAKATA, 2002). 

Figuras e metáforas: Pela análise e interpretação do Parque Farroupilha 

(Redenção) referentes ao discurso urbanístico (SECCHI, 2012), constataram-se as 

seguintes figuras: figura do processo, figura da continuidade, figura da sensibilidade 

(informalidade) e figura do fragmento.  

A história do Parque Farroupilha revela que sua implantação seguiu várias 

etapas na consolidação de sua área física e na consecução progressiva do projeto 

definitivo.  

É admissível, portanto, que se associe esta evolução à figura do processo 

(SECCHI, 2012). Destaca-se que a área original doada ao município foi submetida a 

um "lento processo de alienação de importantes parcelas, para fins estranhos ao uso 

de todo o povo" (MACEDO, 1973, p. 134). Quanto à concepção paisagística, 

verifica-se que o parque não é fruto de um projeto único e original, mas resultado de 

ocupações provisórias, projetos isolados, planos parcialmente implantados, projetos 
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integrados à preexistência etc., revelando que a realidade atual do parque não é 

decorrente de um projeto único e definitivo, mas de um processo de implantação.  

Verifica-se continuidade externa do parque: a área do parque está situada 

entre duas avenidas radiais, a Osvaldo Aranha e a João Pessoa e uma avenida 

transversal, a José Bonifácio, que definem sua forma aproximada à de um triângulo.  

A conexão da avenida João Pessoa com o túnel da Conceição e com a 

avenida Osvaldo Aranha é realizada pelas ruas limítrofes com o campus central da 

UFRGS, a Engenheiro Luiz Englert e a Setembrina, junto ao Instituto de Educação. 

O conjunto dessas ruas e avenidas assegura a continuidade do tráfego externo ao 

parque constituindo-se em um anel viário.  

O parque está situado entre dois bairros com alta densidade populacional, 

Bom Fim e Cidade Baixa. Como ele não é cercado, usuários e pedestres em geral 

podem acessá-lo através de todas as ruas e avenidas que o circundam, o que 

proporciona condição de porosidade a seus limites, como indicam as dezenas de 

caminhos alternativos (‘caminhos de rato’) existentes em seus canteiros externos.  

Há continuidade interna: a esplanada central entre a rótula viária da UFRGS e 

o Monumento ao Expedicionário assegura a continuidade espacial e visual. A 

esplanada transversal, de menores dimensões, faz a conexão entre o lago e o 

Auditório Araújo Vianna. Os caminhos internos, curvos ou sinuosos, complementam 

a continuidade interna do parque, ao integrarem os eixos longitudinal e transversal a 

diversos equipamentos, ambientes e passeios externos (calçadas).  

No Parque Farroupilha, de forma análoga ao que ocorre em outros parques, 

os caminhos sinuosos, as massas de vegetação e o traçado informal, não 

geométrico, dos lagos proporcionam uma paisagem romântica e pictórica, valorizada 

e percebida pelo contraste com o tratamento regular e geométrico do espelho d’água 

e dos canteiros e da vegetação adotado nos eixos longitudinal e transversal - o que 

remete à figura da sensibilidade.  

Diversos ambientes temáticos foram construídos no parque, como o recanto 

alpino, o jardim europeu, o jardim japonês, a rosa dos ventos, o roseiral, o chafariz 
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de ferro e seu jardim. Associamos estes ambientes dispersos pelo parque, e 

inseridos em densa vegetação, à figura do fragmento (SECCHI, 2012). 

Apesar de suas referências formais estarem ancoradas no jardim barroco e 

no paisagismo romântico e pictórico do paisagismo inglês, a cidade metafórica do 

Parque Farroupilha/Redenção sempre foi receptiva a iniciativas institucionais e 

empresariais e, sobretudo, ao grande público, que ali sempre acorre e que adotou 

esta cidade simbólica como seu espaço aberto preferido para lazer e entretimento. 

Esta cidade eclética e democrática, na qual coexistem harmonicamente dois 

estilos de paisagem - o barroco francês e o informal inglês - é também uma cidade 

integrada à cidade real e preexistente. Apresenta uma articulação viária, sempre 

buscada desde sua origem, proporcionando acessibilidade para o público em todo o 

seu perímetro. 

A palavra diversidade parece ser a que melhor o representa, devido ao 

ecletismo do seu paisagismo; à diversidade social de seu público, a diversidade 

funcional das atividades ali desenvolvidas; à sua vizinhança e aos bairros do entorno 

urbano preexistente. 

Por tudo isto, a cidade metafórica do Parque Farroupilha/Redenção merece a 

qualificação de cidade democrática (Ilustração  150 a Ilustração 155). 
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Ilustração  150 - Parque Farroupilha (Redenção) (1930-1940), vista aérea. 
Foto:PMPA61 

 

 

 

  

                                                
61

 Disponível em: https://mapasapp.com/mapa/rio-grande-do-sul/porto-alegre-rs/7994-farroupilha/  
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Ilustração 151 - Parque Farroupilha (Redenção) (1930-1940), planta geral62. 
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 Disponível em:  
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Ilustração 152 - Parque Farroupilha (Redenção) (1930-1940), Planta geral63. 
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 Disponível em:  
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Ilustração 153 - Parque Farroupilha (Redenção): Destacam-se a figura da 
continuidade externa no anél viário e a continuidade intena no eixo 

principal e  a figura da sensibilidade no lago e na vegetação. 
Diagrama, (desenho: autor) 
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Ilustração 154 - Parque Farroupilha (Redenção) (1930-1940), vista parcial, eixo 
principal. (Foto: Inês Arigoni  - 2017). 

 

 
Ilustração 155 - Parque Farroupilha (Redenção) (1930-1940), vista parcial, o lago. 

(Foto: Inês Arigoni - 2017). 
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CAPÍTULO 5: PARQUE MARINHA DO BRASIL 

Será abordado neste capítulo um parque cujo projeto foi por mim concebido, 

em parceira com o arquiteto Ivan Mizoguchi. Com esse movimento, sem dúvida 

arriscado, e com a ajuda do recuo proporcionado pelo tempo, procurei compreender 

melhor meu próprio trabalho como paisagista e urbanista. Entretanto, a decisão de 

analisar esse parque foi norteada sobretudo pela vontade de submeter uma 

experiência que me é tão familiar ao mesmo tipo de análise que apliquei a outros 

parques. 

A par dessas motivações pessoais, registre-se que o Parque Marinha do 

Brasil goza de um algum reconhecimento no plano local e mesmo nacional. O Atlas 

Ambiental de Porto Alegre (1998) refere-se ao Marinha do Brasil como equipamento 

público de grande importância para a “cidade radiocêntrica”, região mais consolidada 

de Porto Alegre. (MACEDO e SAKATA, 2002), em Parques Urbanos no Brasil, 

situam o Marinha do Brasil entre os “parques referenciais” brasileiros: 

O Parque Marinha do Brasil, que forma com seu vizinho Parque Harmonia 
um importante cinturão verde às margens do Rio Guaíba, tinha um 
programa bastante sofisticado que foi executado em parte, não tendo sido 
construídos, por exemplo, o grande deck denominado Portinho e parte do 
eixo aquático. Este parque foi o único dos cinco grandes parques 
construídos no período [entre os anos 1950 e 1980] que não sofreu 
nenhuma intervenção de Burle Marx (MACEDO e SAKATA, 2002, p. 41). 

Os outros quatros parques referencias citados por Macedo e Sakata (2002) 

são o Parque Ibirapuera, o Parque do Flamengo, o Parque das Mangabeiras e o 

Parque da Cidade Sarah Kubitschek, já abordados nesta dissertação. 
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5. 1  O PLANO PRELIMINAR DE DIRETRIZES 

O Parque Marinha do Brasil é resultado de uma série de etapas técnicas e 

institucionais que viabilizaram sua existência; entre elas, destacam-se: a destinação 

daquela área a parque urbano; a escolha de sua denominação; o encaminhamento 

de estudos preliminares e de diretrizes para a ocupação da área; a determinação de 

critérios e mecanismos para a escolha do projeto definitivo; a execução da obra. 

A destinação da área para parque público ocorreu em dezembro de 1963, 

através da Lei Municipal nº 2694/63, sancionada pelo prefeito José Loureiro da Silva. 

Essa lei alterou o projeto de urbanização do aterro do Guaíba, localizado no bairro 

Praia de Belas, dando condições legais para a implantação do futuro parque 

(Ilustração 156). 

Em 1967, através da Lei Municipal nº 3071, o Parque foi denominado 

“Marinha do Brasil”. 

Em 1975, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) deu 

início ao aterro do dique de proteção às enchentes do rio Guaíba64, no trecho da rua 

Praia de Belas. Mais tarde, sobre este aterro, foi construída a avenida Beira Rio, 

depois denominada avenida Edvaldo Pereira Paiva. 

No mesmo ano de 1975 foi lançado o “Projeto Renascença”, que incluiu o 

Parque Marinha do Brasil entre suas ações. A elaboração do projeto e a implantação 

do parque passaram então a integrar o CURA-Renascença65, como parte de um 

plano mais amplo, envolvendo o saneamento, a urbanização e a construção de 

equipamentos urbanos na área conhecida como Ilhota, junto à praça Garibaldi, onde 

havia o antigo leito do arroio Dilúvio e uma importante área de “sub-habitação”. 

Em 1976, na gestão do prefeito Guilherme Socias Vilella, a Secretaria do 

Planejamento Municipal (SPM) elaborou o Plano Preliminar de Diretrizes para o 

Parque do Marinha do Brasil (Ilustração 157). 

                                                
64

 Atualmente, consolidou-se a definição do Guaíba como um “lago”; mas, nesta dissertação, ele será 
sempre referido como “rio”, definição adotada quando da elaboração do projeto do Parque Marinha 
do Brasil. 

65
 CURA é a sigla de um programa de investimentos do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH), 
denominado “Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada”. 
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Este Plano de Diretrizes (SMAM/PMPA., 1976), realizado sob a coordenação 

do arquiteto José Morbini, merece uma análise detalhada de seu conteúdo, pois 

constituiu referência fundamental na condução das etapas subsequentes de 

elaboração do projeto e implantação do parque. 

O Plano tinha como objetivo atender os seguintes aspectos66:  

- levantamento de dados históricos, de comunicação social e outros; 

- análise das relações do parque com seu entorno imediato (rio, orla, ilhas, 

potencial aquático); com a cidade (comunidade próxima e distante, 

circulação viária); com a região metropolitana e com o dique de proteção às 

cheias; 

- conceituação da natureza do parque, levando em conta a capacidade de 

atendimento, as condições locais e regionais, o perfil dos prováveis usuários, 

a integração dos elementos naturais com a cidade; 

- formulação de um programa de necessidades, explicitando as funções que o 

parque deveria proporcionar à população; 

- zoneamento das atividades previstas no programa de necessidades; 

- elaboração de um plano piloto; 

- diretrizes gerais quanto ao desenvolvimento do plano piloto para os projetos 

setoriais, detalhamento, memoriais e especificações. 

Na análise das relações entre o sítio do futuro parque e seu entorno, em 

especial com o rio Guaíba, o Plano de Diretrizes enfatizava o crescente afastamento 

entre a cidade e o rio, comprometendo tanto aspectos paisagísticos como o 

relacionamento da população com o Guaíba. Diversos fatores estariam contribuindo 

para tal situação: a zona portuária, com sua infraestrutura e atividades decorrentes 

de sua função; a construção do muro da avenida Mauá; a inexistência de 

programação turística, com oferta de passeios pelo delta e pelo rio Guaíba; a 

implantação do sistema de diques contra as inundações, do qual o muro da avenida 

Mauá é parte integrante (considerada uma solução tecnicamente discutível, pois, 

como elemento de obstrução física e visual, poderia prejudicar as condições naturais 

                                                
66

 As compilações relativas ao Plano de Diretrizes têm como fonte (SMAM/PMPA., 1976). 
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da orla); as “privatizações” e vedações da orla para uso de uma minoria, agravando 

a situação que justificava a expressão “a cidade está de costas para o rio”. 

Como conclusão da análise das relações entre o sítio e o rio Guaíba, o Plano 

de Diretrizes explicava que a simples proximidade não era suficiente para superar as 

barreiras existentes entre eles, sendo necessário criar elos capazes de proporcionar 

vinculações mais profundas e mitigar as consequências negativas existentes. 

Contudo, o texto dizia ainda que o Parque Marinha do Brasil seria mais um elemento 

a favorecer as relações benéficas entre o rio e a cidade. 

Ao tratar da localização do parque, o Plano de Diretrizes dizia haver 

condições favoráveis para a criação, no local, de um polo de irradiação turística, com 

atividades aquáticas e com potencial de integração com os demais equipamentos de 

lazer do delta e da orla do Guaíba.  

Em escala regional, considerando os fatores crescentes da mobilidade 

urbana, o parque seria articulado aos fluxos da demanda de lazer e recreação da 

região metropolitana. O parque, que inicialmente seria apenas um parque urbano de 

caráter local, adquire, portanto, características metropolitanas, com implicações na 

formulação de seu conceito. 

Considerando a variável regional, o relatório do Plano de Diretrizes 

recomendava a não adoção de um conceito “absoluto” com relação à natureza do 

parque, dizendo que o programa de necessidades deveria contemplar uma ampla 

faixa de atividades de alcance regional. 

Além de compatibilizar seu conceito com as escalas local e regional, o parque 

deveria cumprir funções específicas, como: constituir-se em um elo rio-cidade; 

estimular as relações com os demais equipamentos de lazer e de locais de interesse 

paisagístico e ecológico existentes na orla; minimizar os efeitos negativos das 

barreiras físicas e visuais; proporcionar a integração do parque à paisagem urbana 

local e à paisagem em geral. 

Afora as funções gerais de ordem psicológica, estética, ecológica e de 

salubridade, o parque cumpriria também uma função social importante, atendendo a 

necessidades de lazer da população, através de quatro atividades fundamentais, 
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culturais, esportivas, turísticas e de diversão, visando predominantemente à 

população extralocal e regional. As atividades recreativas, aquáticas e 

contemplativas teriam caráter especialmente local. 

Como base para o programa de necessidades, o Plano Preliminar de 

Diretrizes do Parque relacionou as atividades previstas, seus respectivos 

equipamentos e os espaços necessários a seu desempenho: diversão pública; 

recreação; cultura; turismo; esporte; aquática; contemplativa e complementares. 

As atividades poderiam sofrer acréscimos ou eliminação, desde que 

justificados. Alguns elementos do programa de necessidades poderiam ser 

aglutinados ou superpostos pela rotatividade de uso, multiplicando sua capacidade e 

evitando a ociosidade. As atividades foram distribuídas, através de um pré-

zoneamento, em quatro setores principais. Cada setor foi denominado conforme a 

atividade predominante, podendo, porém, abrigar outras funções, atividades e 

equipamentos de caráter secundário ou de apoio à função principal. 

Quanto às atividades extralocais e metropolitanas, o pré-zoneamento 

justificava e previa a seguinte organização dos setores. 

Setor 1 - Turismo: a localização desta atividade junto à orla do rio 

proporcionaria a criação de um polo de irradiação turística com a função 

específica de integração do parque com o Guaíba, constituindo o elo rio-

cidade, favorável à implantação de um cais turístico. 

Setor 2 - Diversão: as atividades relativas à função de diversão pública 

(parque de diversões, espaço para circo e pista para patinação) foram 

localizadas ao sul do parque, contíguas à área do Sport Club Internacional. 

Esta situação, com potencial de integração entre as atividades do clube e o 

parque, seria reforçada pela afinidade existente entre suas funções e por 

equipamentos que poderiam ser compartilhados pela população, tais como 

local para shows, casa de chope, churrascaria, espaço para diversão e 

estacionamento. 

Setor 3 - Cultura: as atividades culturais e afins (museu de fauna e flora 

aquática, sea-aquarium, local para comemorações cívicas, espaços para 

leitura) foram agrupadas na parte central e mais nobre do parque, com a 
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justificativa de oferecer condições de tranquilidade, menor tráfego e por 

incorporar elementos plásticos de maior significação. 

Setor 4 - Esporte: as atividades esportivas foram localizadas no extremo 

norte do parque, junto à avenida Ipiranga, com a justificativa de que a função 

esportiva teria condições de suportar adequadamente o impacto do tráfego de 

veículos existente no entorno, dispondo de área interna suficiente para não 

prejudicar as demais atividades do parque. 

 No que se refere às atividades locais, o pré-zoneamento justificava e previa a 

seguinte organização dos setores. 

Setor 1 - Recreação: considerando o perfil dos usuários desta atividade, a 

maioria moradores locais, os espaços e equipamentos para recreação 

deveriam ser distribuídos de forma homogênea em toda área do parque. 

Setor 2 - Aquáticas: as atividades previstas no pré-programa poderiam se 

integrar ao setor cultural, sendo relativas à fauna e à flora; ou ao setor 

esportivo, na forma de modelismo naval; ou ao setor turístico, com diferentes 

modalidades, tais como pesca e motonáutica. 

Setor 3 - Contemplativas: estas atividades, por não exigirem zoneamento 

rígido, poderiam estar localizadas por todo o parque, desde que prevendo o 

provimento de locais de estar, de contemplação da paisagem e solários. 

O Plano de Diretrizes previa ainda atividades complementares, com função 

auxiliar, como serviços de segurança, comunicação, transporte e estacionamento. 

Sua localização dependeria da natureza e da necessidade de complementação das 

demais atividades. O Plano previa ainda a construção de três passagens para 

pedestres, ligando o parque ao rio, passando sob a avenida Beira Rio. 

Em suas considerações gerais, o relatório do Plano Preliminar de Diretrizes 

assim finaliza: 

O pré-zoneamento proposto pode sofrer reformulações, desde que 
devidamente fundamentadas; evidencia-se a necessidade da criação de 
estacionamentos, ao longo da avenida Beira Rio, devido às condições de 
acessibilidade local e metropolitana; a qualidade visual da paisagem impõe 
a criação de terraplanagem no nível da avenida dique (Beira Rio) ou até 
com níveis mais elevados; os elementos construtivos deverão se 
caracterizar pela leveza de linhas arquitetônicas e pela integração com os 
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demais componentes do parque, jamais tendo posição destacada dentro do 
conjunto. (SMAM/PMPA., 1976, p. s.p.) 

O relatório do Plano Preliminar de Diretrizes para o Parque Marinha do Brasil, 

finalizado em junho de 1976, levou a assinatura do arquiteto José Morbini. 

5.2  O ESTUDO PRELIMINAR 

Em julho de 1976, a Supervisão do Planejamento Urbano (SPU/SPM) foi 

incumbida da elaboração do projeto executivo do Parque Marinha do Brasil. 

Considerando as características do projeto e seu significado no contexto urbano de 

Porto Alegre, a SPU/SPM decidiu possibilitar a participação “dos arquitetos que 

atuavam no campo do projeto paisagístico” neste processo. 

Através de Aviso Público, e após o devido cadastramento junto ao órgão 

competente da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) para este serviço, 

as equipes se pré-qualificaram para a elaboração do projeto do parque e receberam 

convite para participar do processo de seleção de estudo preliminar para o Parque 

Marinha do Brasil. 

A carta-convite continha as condições gerais para participação na seleção do 

estudo preliminar e também as condições para a contratação de seu 

desenvolvimento até o projeto executivo, denominado “Projeto Final de Urbanização 

do Parque Marinha do Brasil”. 

A carta-convite informava os elementos considerados necessários para a 

elaboração do estudo preliminar, incluindo o Plano Preliminar de Diretrizes. 

Atendendo os termos da carta-convite, que previa a entrega dos trabalhos no 

dia 5 de setembro de 1976, a comissão julgadora para a seleção do estudo 

preliminar, presidida por José Morbini, recebeu e aceitou os trabalhos de três 

equipes, os quais passaram a ser objeto de análise da comissão julgadora. Após 

sete reuniões de trabalho, esta comissão decidiu pela equipe vencedora do 

processo de seleção do estudo preliminar do projeto do Parque Marinha do Brasil. 

No parecer da comissão julgadora (ANEXO 1), datado de 24 de setembro de 

1976, além dos critérios para o julgamento, consta o que segue: “A Comissão, após 
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examinar detalhadamente os trabalhos, verificou que o Estudo Preliminar elaborado 

pela equipe dos arquitetos Ivan Mizoguchi e Rogério Malinsky é o que melhor 

satisfaz aos critérios adotados” (ANEXO 1, fl. 2). 

Depois dos comentários relativos às características e às qualidades do 

projeto, justificando sua escolha, o parecer encerra com observações quanto ao 

potencial do projeto, à possibilidade de aprimoramento durante seu desenvolvimento 

e à importância da participação da SPU/SPM no acompanhamento da elaboração 

das etapas previstas até a elaboração do projeto definitivo do Parque Marinha do 

Brasil. 

Ao iniciarem o processo de elaboração da proposta para o parque, os 

arquitetos autores do projeto estabeleceram uma série de pré-requisitos e princípios 

básicos, os quais deveriam ser incorporados à sua concepção e ser considerados 

essenciais em sua formulação e na construção de sua identidade como um espaço 

público coerente com as intenções que lhe deram origem. Produto de conversas e 

desenhos67 (esquemas, croquis), tais diretrizes podem ser resumidamente 

apresentadas conforme segue: 

Terra, vegetação e água seriam os componentes básicos do parque. A 

terra, vista como suporte para as atividades e para a vegetação, e como 

elemento que contribui para o ordenamento e a definição dos espaços através 

da modelagem do terreno. A vegetação, tomada como elemento 

historicamente indissociável da imagem de um parque urbano, na forma de 

coberturas vegetais ou arborização, contribuindo para a formatação de 

ambientes e espaços do parque em geral. A água, tomada igualmente como 

elemento recorrente na evolução dos parques urbanos e fator de atração e 

animação para os usuários. 

Caminhar: passear ou caminhar em um parque é uma atividade consagrada 

pela população; proporcionar condições favoráveis ao seu desempenho (ver e 

ser visto) estimula a comunicação e a interação entre as pessoas, enriquece o 

convívio humano e valoriza o uso do espaço público. 

Layout de Shopping Center: a forma, as condições de localização do terreno 

                                                
67

 Refiro-me a lembranças de conversas e desenhos trocados com o colega Ivan Mizoguchi, pois não 
disponho de documentação relativa a este processo. 
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e os elementos do programa sugeriram a adoção de um layout de shopping 

center como diagrama básico para a concepção do parque, no qual se 

identificam as “lojas âncoras” (de departamento, supermercado) e o corredor 

principal (Mall), sendo que as “lojas” deveriam obedecer a um “mix 

adequado”. Buscou-se então a adaptação desse layout ao Diagrama Básico 

de Concepção do Parque (Ilustração 158). 

Na adaptação do layout ao diagrama de concepção do parque, os setores de 

diversão e esporte, localizados respectivamente ao sul e ao norte do terreno, 

foram considerados como “âncoras” do parque. O Mall ou corredor principal 

apresentou-se como uma alameda, denominada eixo verde (Ilustração 159). 

Para justificar a analogia entre o layout de shopping center e o diagrama de 

concepção do parque, considerou-se que os setores de diversão e esportes 

exigiam grandes áreas para sua implantação, sendo (potencialmente) polos 

de centralidade, com ritmos de uso e perfis de usuários bem distintos entre si. 

O eixo verde assumiu então o papel de Mall corredor principal, 

proporcionando a ligação entre os dois extremos do parque e funcionando 

como uma “calha” que concentra os fluxos de circulação e estimula a 

interação dos usuários e sua apropriação dos diferentes espaços e 

equipamentos do parque. 

Ao longo do eixo verde, foram acoplados, com dimensões e tratamento 

diferenciados, os “ambientes” ou espaços que abrigariam as funções e usos 

previstos pelo programa de necessidades. Eles obrigatoriamente seriam 

distribuídos ao longo da área do parque, para atendimento adequado das 

demandas de recreação infantil, estar, contemplação, leitura, exposição de 

esculturas, solário, entre outros. Estes espaços, então denominados 

ambientes, foram concebidos, no desenho em planta baixa, como um 

conjunto de círculos justapostos que variavam em número e forma, segundo 

os usos previstos para sua ocupação. 

Vegetação: sempre que as condições do projeto permitissem, as espécies 

nativas teriam prioridade de uso. Em linhas gerais, o tratamento dado à 

vegetação obedeceu a dois critérios básicos. 

De uma parte, foi proposto um eixo verde, uma alameda de largura 
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constante, com árvores da mesma espécie dispostas em intervalos regulares, 

ao longo de seu percurso (Ilustração 160). 

Para efeito do projeto, este tratamento recebeu o nome de “eixo com 

paisagismo francês”, como referência ao jardim à francesa, que, no período 

barroco, utilizou as alamedas como eixos estruturadores de seus parques e 

jardins, difundidos não só na França, mas também em outros países da 

Europa. A intenção desta proposta era reforçar, por contraste, a percepção de 

orientação do usuário em uma situação de comparação entre a regularidade 

linear do eixo verde e a vegetação restante do parque. 

De outra parte, massas de vegetação deveriam ser dispostas em contraste 

com o eixo verde, o que, para efeito do projeto, foi denominado paisagismo 

inglês, em referência ao tratamento informal dos parques e jardins ingleses 

(sendo também chamado de paisagismo pictórico ou romântico). Tais massas 

de vegetação, com auxílio da modelagem do terreno, deveriam contribuir para 

a organização e a definição dos espaços internos do parque - setores de 

esportes e diversão, ambiente, espaços gramados. 

Esta vegetação seria também um fator de mitigação, atenuando os impactos 

negativos dos taludes da avenida Beira Rio e do movimento e ruído gerado 

pelo tráfego nas vias que envolvem o terreno. Por último, mas não menos 

importante, a vegetação seria manejada como um importante elemento de 

integração da área com a orla do Guaíba. 

A água como elemento muito importante nas diversas etapas de elaboração 

do projeto. A barreira da avenida Dique impedia o contato direto do parque 

com o Guaíba. Mas a água sempre estaria presente, visual e fisicamente, na 

experiência do usuário, ao desfrutar o espaço do parque e, principalmente, no 

eixo aquático e nos lagos e canais. 

Parcialmente construído o eixo aquático, perpendicular ao eixo verde foi 

pensado como uma esplanada, espaço cívico e de circulação, com um canal 

central que representaria a reconquista do rio pela cidade. Iria percorrer um 

trecho a partir da avenida Borges de Medeiros, adentrando o rio Guaíba, 

passando sob a avenida Beira Rio e finalizando numa ilha artificial, 

denominada, no projeto, Portinho, a qual abrigaria diversos equipamentos 
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indicados no programa de necessidades, como o museu de flora e fauna, o 

sea-aquarium, bar e restaurante, nautimodelismo, anfiteatro, marina pública e 

ancoradouro. 

Os lagos e canais foram pensados como elementos essenciais do projeto, 

que complementavam os espaços definidos pela modelagem do terreno e 

pela vegetação, proporcionando a criação de ambientes com características 

coerentes com a proposta inicial de uma paisagem bucólica, pictórica e 

informal (Ilustração 161). 

5.3  FIGURAS E METÁFORAS 

Obviamente, quando o projeto do Parque Marinha do Brasil foi imaginado, 

seus arquitetos desconheciam as figuras do discurso urbanístico. Contudo, como em 

outros casos tratados nessa dissertação, é possível identifica-las também no 

processo de concepção daquele parque, isto desde as afirmações iniciais quanto 

aos pré-requisitos e princípios que deveriam condicionar a proposta (Plano 

Preliminar de Diretrizes), até a etapa de elaboração do estudo preliminar. 

Ao assumir a função principal de conexão entre os espaços-âncora (diversão 

e esportes), o eixo verde apresenta-se como corredor principal de circulação interna 

e como elemento de conexão entre os demais ambientes do parque, identificando-se 

com a ideia de liberdade de uso e com a possibilidade de livre circulação (Ilustração 

162). 

O eixo aquático apresenta-se como uma esplanada para uso e circulação de 

pedestres, fazendo a conexão entre a avenida Borges de Medeiros e o Portinho. 

Além de ser um convite para o ingresso no parque, com apoio de dois 

estacionamentos laterais, o eixo aquático é um estímulo para a população entrar em 

contato com o rio e usufruir das oportunidades disponíveis no Portinho. 

Simbolicamente, ele deveria representar a superação do afastamento entre a cidade 

e o Guaíba, eliminando ou amenizando as tradicionais barreiras (“privatização” da 

orla, avenida Dique) que dificultavam ou impedem essa relação de continuidade 

(Ilustração 163). 
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Em todos esses casos se faz presente a figura da continuidade, como 

também na disposição dos estacionamentos junto aos setores de diversão-sul e 

esportes-norte, que reforçam a atitude amigável de permeabilidade do parque com o 

tecido urbano. 

Os ambientes que abrigam as funções de recreação infantil, estar, leitura, 

solário e outros estão localizados junto ao eixo verde. Emerge, aqui, a figura da 

concentração.A localização dos “ambientes” ao longo do eixo verde, uma espécie de 

concentração linear de fragmentos, sugere uma distribuição equânime de espaços e 

equipamentos, na extensão do parque, visando atender uma demanda futura, 

dinâmica e imponderável. A concepção dos projetos, utilizando círculos justapostos, 

em número e formas variáveis, proporciona flexibilidade e capacidade de adaptação 

(a figura do processo, no projeto e na construção) para atender demandas futuras 

especificas de cada ambiente (Ilustração 164). 

Associado ao eixo verde (concentração linear de fragmentos), a figura do 

fragmento aparece em outras situações. O setor de esportes pode ser visto como 

uma “concentração de fragmentos” de pequenas dimensões, como as canchas e 

seus equipamentos. No setor de diversões, distribuem-se grandes unidades ou 

fragmentos, como o parque de diversões, o circo e o espaço quadrifônico, anfiteatro 

com modelagem do terreno. O Portinho, onde foram localizadas a maioria das 

edificações previstas pelo programa de necessidades, pode ser visto como uma 

concentração de fragmentos (museu, sea-aquarium, bar, restaurante, anfiteatro). 

Como exemplo de fragmentos isolados, identificam-se o ecossistema de margem, a 

pista de skate, os estacionamentos, os bares e sanitários públicos - elementos que 

gozam de maior grau de liberdade locacional do que aqueles concentrados em 

algum setor específico (Ilustração 165). 

Entretanto, algumas considerações de outra natureza são necessárias para a 

construção de uma base de reflexão que envolva as figuras e o processo de 

elaboração do projeto para o Parque Marinha do Brasil. Desde o Plano de Diretrizes 

(SMAM/PMPA., 1976) adotou-se uma visão na qual predominava o zoneamento 

(segregação) de funções. A localização dos Setores 2 e 4, destinados a diversão e 

esportes, prevista pelo Plano de Diretrizes, foi adotada pelo estudo preliminar da 

proposta vencedora. 
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 Conforme o Plano de Diretrizes, o Setor 3 (cultura) era considerado “a 

parte mais nobre do parque” (SMAM/PMPA., 1976, p. s.p.). Ali deveriam se localizar 

atividades e equipamentos como museu, aquário de fauna e flora, sea-aquarium, 

local para comemorações cívicas, espaços para leitura. O Plano de Diretrizes 

considerava ainda que esta era uma zona “relativamente mais tranquila, pelo menor 

envolvimento de tráfego, coadjuvando-se melhor com a função proposta” 

(SMAM/PMPA., 1976, p. s.p.). Assim, dada sua função “nobre” e “organização 

espacial”, parecia justo (do ponto de vista do Plano de Diretrizes) que ali fossem 

dispostos os “elementos plásticos e maior significado” (SMAM/PMPA., 1976, p. s.p.). 

A comissão julgadora declarou, em seu parecer, que o estudo preliminar 

elaborado pela equipe vencedora foi o que melhor contemplou as diretrizes 

propostas, dizendo ainda que “o plano da equipe mencionada se sobressai dos 

demais pela simplicidade e pureza de solução, originalidade, criatividade e 

principalmente, pela Concepção Básica que dissocia as construções do parque 

propriamente dito” (ANEXO 1, fl. 2). 

Depois de afirmar que o projeto vencedor ultrapassou a simples distribuição 

do programa na área preservada para o parque, o parecer da comissão julga que 

houve, por parte dos arquitetos, uma “intenção extra-diretrizes” que dá 

“personalização à obra” (ANEXO 1, fl. 2). O estudo preliminar vencedor teria 

alcançado uma originalidade ou qualidade própria e especial com a concepção do 

eixo central que culmina na “ilha dos prédios” que, no entender da comissão, 

transformou-se no centro de atração, no ponto alto, na grande característica do 

projeto. 

Por outro lado, explicitando assim sua discordância com os termos contidos 

no próprio Plano de Diretrizes quanto à localização do Setor 3 (cultura), a comissão 

julgadora declarou que “uma integração prédios-área verde é praticamente 

impossível em termos ideais, devido ao seu antagonismo, pois espaço aberto é o 

oposto de área construída” (ANEXO 1, fl. 2). Esta contradição, a incompatibilidade 

da concentração de prédios no Setor 3, teria sido anulada em vista da solução 

encontrada pelo estudo preliminar vencedor: “a ideia é simples, lógica e sem 

disfarces, assegurando liberdade de concepção, tanto à arquitetura quanto ao 
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paisagismo, cuja organização contará praticamente com elementos naturais” 

(ANEXO 1, fl. 3), conclui o parecer. 

Depois de prosseguir a análise dos valores estéticos e espaciais da “ilha 

arquitetônica”, o parecer da comissão julgadora afirma que “o Marinha do Brasil é 

um parque urbano e como tal foi encarado e organizado. Paisagisticamente o projeto 

não se limita a copiar a natureza; há uma intenção, um desejo em discipliná-la, uma 

vontade de obter efeitos especiais na sua organização” (ANEXO 1, fl. 3). 

Relembremos que o Plano Preliminar de Diretrizes preconizava que as 

funções e as atividades enunciadas fossem distribuídas, através de um pré-

zoneamento da área do parque, em quatro setores principais. Já o projeto escolhido 

pela comissão julgadora apresentava, como elementos principais que estruturam o 

parque, o eixo verde e o eixo aquático. Esta situação parece evidenciar o 

antagonismo entre as figuras do fragmento (zoneamento) e da continuidade (eixos-

verde e aquático) do projeto vencedor. 

Apesar de a comissão julgadora decidir pelo projeto que apostava na 

continuidade, a disputa entre as duas visões se materializou (e se personificou), 

quando o presidente da comissão julgadora e autor do Plano de Diretrizes, “deu voto 

contrário ao trabalho escolhido em vista de divergências conceituais” (Ata nº 07 da 

Comissão Julgadora). 

No plano pessoal, o exercício para identificar as figuras presentes no projeto 

do Parque Marinha do Brasil pareceu-me instigante, no sentido do prosseguimento e 

aprofundamento desta abordagem. Cabe repetir: é evidente que os autores do 

projeto desconheciam as figuras elaboradas por Secchi; a proposta vencedora foi 

elaborada contando unicamente com a experiência profissional até então acumulada 

por seus autores. Daí emergem duas questões para reflexão: i) para os autores do 

projeto, quando da sua concepção, teria sido proveitoso o domínio das figuras do 

discurso urbanístico?; ii) seria válido introduzir o estudo sistemático dessas figuras 

na formação profissional do arquiteto-urbanista? 

Cidade-unitária, seria esta a metáfora revelada pelo estudo da experiência do 

Parque Marinha do Brasil? A metáfora transparece na vontade (possivelmente 

herdada do movimento moderno) dos arquitetos de pensar, projetar e construir “a 
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cidade” como se fosse um único grande edifício (um shopping center?). Mas, a 

busca dessa utopia, no caso do Marinha do Brasil, parece marcada também pelas 

seguintes características:  

- relação amigável com a cidade preexistente, quando dispõe de um anel 

viário, estacionamentos e travessias para pedestres, configurando a 

permeabilidade de seu perímetro e contribuindo para a acessibilidade geral; 

- integração com o ambiente natural, em especial com o ecossistema da 

margem, com a orla e o rio; 

- variedade de usos, atividades e equipamentos, que hoje de alguma forma se 

reflete na diversidade social de seus usuários; 

- preocupação com a sustentabilidade, desde a concepção original: 

construção a partir de elementos básicos (terra, água, vegetação), com 

materiais de custo relativamente baixo; 

- valorização do espaço público, do contato pessoal, da interação social, de 

aspectos simbólicos da paisagem, proporcionados pela natureza. 

Esta cidade – unitária – metafórica ambiciona compatibilizar a racionalidade 

com a informalidade, colocadas lado a lado no parque, distintas e autônomas, mas 

com porosidade suficiente para permitir as suas interações, em uma simbiose que 

as tornam partes indispensáveis de uma totalidade. Entende-se a compatibilização 

da racionalidade com a informalidade (sensibilidade) como o esforço para buscar o 

equilíbrio entre as duas partes, não um equilíbrio estável e rígido, “homeostase”; 

mas um equilíbrio dinâmico e adaptável, “homeodinânico” (DAMÁSIO, 2000, p. 185), 

obtido graças ao manejo e gestão permanentes que asseguram ao parque-cidade a 

qualidade espacial e ambiental prevista pelo seu projeto. 

A “espinha verde” quer assegurar continuidade, regularidade, quer ser uma 

referência de orientação e de segurança para o público. Já a paisagem informal das 

massas de vegetação parece apostar no valor insubstituível da experiência do 

“perder-se”, da prática da liberdade individual na apropriação e fruição dos espaços 

que, cotidianamente, exploramos, descobrimos e inventamos (Planta geral: 

Ilustração 166; Diagrama: Ilustração 167; Fotografias: Ilustração 168 a Ilustração 

189).  
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Ilustração 156 - Projeto de urbanização do aterro do Guaíba. (SMAM/PMPA - 
Parque Marinha do Brasil, Porto Alegre, SPM, 1976, p. 07) 
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Ilustração 157 - Parque Marinha do Brasil,plano preliminar,  diretrizes básicas 
(SMAM/PMPA , Porto Alegre, SPM, 1976, p. 07) 
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Ilustração 158 - Parque Marinha do Brasil,Layout de Shopping Center, 
diagrama. (Desenho: autor) 

 

 

Ilustração 159 - Parque Marinha do Brasil, adaptação doLayout de Shopping 
Center ao diagrama básico de concepção do parque, diagrama. 

(Desenho: autor) 

 

Ilustração 160 - Parque Marinha do Brasil,eixo-verde , diagrama. (Desenho: 
autor).  
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Ilustração 161 - Parque Marinha do Brasil,elementos essenciais do projeto, 
diagrama. (Desenho: autor). 

 

Ilustração 162 - Parque Marinha do Brasil,,a figura da continuidade e o eixo-
verde, diagrama (Desenho: autor). 
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Ilustração 163 - Parque Marinha do Brasil, a figura da continuidade externa e o 
eixo-aquático, diagrama (Desenho: autor). 

 

 

Ilustração 164 - Parque Marinha do Brasil, a figura da concentração linear e do 
processo no eixo-verde, diagrama (Desenho: autor). 

 

 

Ilustração 165 - Parque Marinha do Brasil, a figura do fragmento, diagrama 
(Desenho: autor). 

  



261 
 

 

 

Ilustração 166 - Parque Marinha do Brasil (1978), planta geral (IAB e SAERGS, 
1976). 
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Ilustração 167 - Parque Marinha do Brasil: Destacam-se as figuras do discurso 
paisagístico da continuidade externa no eixo aquático; da 
continuidade interna do eixo verde e da concentração nas 

extermidades norte e sul do parque.Diagrama. (Desenho: autor)   
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Ilustração 168 - Parque Marinha do Brasil, Eixo-verde,continuidade e 
regularidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015)  
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Ilustração 169 - Parque Marinha do Brasil, Eixo-verde,continuidade e 
regularidade, extremidade norte. (Foto: Inês Arigoni - 2015). 

 

 

Ilustração 170 - Parque Marinha do Brasil, Eixo-verde,continuidade e 
regularidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015). 
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Ilustração 171 - Parque Marinha do Brasil, Eixo-verde,continuidade e 
regularidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015). 

 

 

Ilustração 172 - Parque Marinha do Brasil, Eixo-verde,continuidade e 
regularidade, extremidade sul. (Foto: Inês Arigoni - 2015). 
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Ilustração 173 - Parque Marinha do Brasil,paisagismo informal/pictórico. (Foto: 
Inês Arigoni - 2015)   
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Ilustração 174 - Parque Marinha do Brasil,paisagismo informal/pictórico. (Foto: 
Inês Arigoni - 2015) 

 

 

Ilustração 175 - Parque Marinha do Brasil,paisagismo informal/pictórico. (Foto: 
Inês Arigoni - 2015) 
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Ilustração 176 - Parque Marinha do Brasil,paisagismo informal/pictórico (Foto: 
Inês Arigoni - 2015) 

 

 

Ilustração 177 - Parque Marinha do Brasil,paisagismo informal/pictórico. (Foto: 
Inês Arigoni - 2015)   
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Ilustração 178 - Parque Marinha do Brasil,relações do eixo-verde com o jardim 
informal, porosidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015)    
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Ilustração 179 - Parque Marinha do Brasil,relações do eixo-verde com o jardim 
informal, porosidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015) 

 

 

Ilustração 180 - Parque Marinha do Brasil,relações do eixo-verde com o jardim 
informal, porosidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015)  
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Ilustração 181 - Parque Marinha do Brasil,relações do eixo-verde com o jardim 
informal, porosidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015) 

 

 

Ilustração 182 - Parque Marinha do Brasil,relações do eixo-verde com o jardim 
informal, porosidade. (Foto: Inês Arigoni - 2015) 
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Ilustração 183 - Parque Marinha do Brasil,ocupação dos espaços. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015). 

  



273 
 

 

Ilustração 184 - Parque Marinha do Brasil,ocupação dos espaços. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015). 

 

 

Ilustração 185 - Parque Marinha do Brasil,ocupação dos espaços. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015). 
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Ilustração 186 - Parque Marinha do Brasil,ocupação dos espaços. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015). 

 

 

Ilustração 187 - Parque Marinha do Brasil,ocupação dos espaços.. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015). 
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Ilustração 188 - Parque Marinha do Brasil, ocupação dos espaços.. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015) 

 

 

Ilustração 189 -  Parque Marinha do Brasil,ocupação dos espaços.. (Foto: Inês 
Arigoni - 2015)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atendendo os objetivos enunciados, e reafirmando as palavras de Bernardo 

Secchi (2012), de que talvez o jardim seja o local onde devemos procurar as figuras 

do urbanismo, a pesquisa explorou essa possibilidade: buscou identificar e refletir 

sobre as figuras do urbanismo a partir do jardim, de sua gênese, de suas 

transformações, de exemplos buscados no passado e contemporâneos. 

No estudo das vertentes francesa e inglesa, constatou-se a ocorrência 

daquelas figuras tanto em seus tempos históricos como em seus deslocamentos 

geográficos. 

Na vertente francesa, destacamos: a figura do equilíbrio, associada ao 

claustro medieval; a figura composta concentração-fragmentos; a figura do 

equilíbrio, no jardim intramuros do período renascentista; a figura da continuidade, 

na captura do infinito pretendida pelo jardim barroco. O jardim informal, parece-me, 

ainda carece da atribuição de uma figura que lhe seja compatível - sugerimos a 

hipótese de associá-lo à figura da sensibilidade 

A vertente inglesa, inicialmente, apresenta-se em processo de contínua 

evolução; porém, a partir da ruptura com a influência do jardim à francesa, produz 

um “novo estilo”, que se espraia pelo mundo como expressão do paisagismo inglês. 

Na Inglaterra, observam-se grosso modo a seguinte evolução: o parque de 

caça, como um fragmento da floresta nativa; a casa de campo no interior do parque, 

que evolui para um conjunto formado pelo palácio e seu jardim, nos limites do 

parque; as tentativas de continuidade do conjunto casa-jardim com o parque de 

caça; a integração total dos três elementos, casa-jardim-parque, refletindo a 

influência direta, formalista do jardim barroco francês. 



277 
 

O movimento de ruptura com o modelo francês aparentemente foi espontâneo 

e descentralizado. Os parques passaram a refletir a tradicional relação amigável da 

cultura inglesa com a natureza e a rejeitar a rigidez do jardim francês, que pretendia 

dominar a paisagem, conquistar o infinito. 

Para esta transição convergiram diversas influências: a inspiração literária; o 

jardim chinês; a pintura de ambientes imaginários e nostálgicos; a tentativa de 

ornamentar o espaço produtivo rural; e, após a “ruptura”, o surgimento de um 

paisagismo com preocupação predominantemente estética e informal. 

Destacam-se, portanto, na vertente inglesa, duas figuras: a do processo e a 

da sensibilidade. A figura do processo, relativa ao período que vai da implantação do 

parque medieval até a etapa da integração dos três elementos, casa-jardim-parque, 

resultou em um arranjo unitário, no qual as três partes deixam de ser consideradas 

isoladamente. A figura da sensibilidade, como já foi observado, deriva da 

necessidade de atribuir ao jardim informal uma figura que refletisse suas 

características conceituais e espaciais, tal qual o jardim informal da vertente 

francesa. 

A figura da continuidade, apesar de ser compatível ao ordenamento espacial 

interno de ambas as vertentes, obscurece a existência de diferenças fundamentais 

entre as estruturas socioculturais da Inglaterra do século XVIII e da França do 

período do Rei Sol. 

Na concepção do jardim barroco francês, as figuras da concentração e da 

continuidade parecem reflexo do absolutismo da monarquia, da intenção de impor à 

natureza um racionalismo formal. 

O jardim informal, segundo o consenso europeu, e como tem sido 

demonstrado pela cronologia, teve origem na Inglaterra (BARIDON, 1998). A partir 

do século XVIII, seu estilo irregular (não geométrico) passou a ser denominado 

jardim inglês. A diferença entre eles, segundo Baridon (1998), é que os franceses 

ajardinaram a paisagem, enquanto os ingleses paisijaram o jardim. Assim, ao avaliar 

o estilo francês, como sugere Baridon, talvez conviesse adotar a denominação de 

jardim da sensibilidade, quando se considera o movimento geral das ideias no 

período que corresponde, grosso modo, ao século XVIII. 
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Neste sentido, por ser compatível com o jardim informal, propõe-se a figura 

denominada da sensibilidade. Esta proposta parece-me consistente ao se constatar 

a recorrência histórica do jardim informal na pesquisa, na concepção e na realização 

dos mais variados projetos, revelando-se ainda na importância que adquiriu nos 

parques urbanos contemporâneos. 

Como referência ao exposto, mencionam-se alguns trabalhos. 

Em Studies in Landscape Desgin (volume II), no capítulo sobre a água 

(“Water”), Jellicoe (1966) refere-se a “revolta” contra a maneira de pensar do 

francês, contra a monumentalidade e a geometria dominadoras; e explica como o 

jardim informal representou um retorno à natureza, tão “heroico” quanto possa ser a 

própria natureza; foi uma busca para a contemplação e tranquilidade. 

Baltrusaitis (1978) associa a liberdade reencontrada no seio da natureza e a 

satisfação tranquila da vida campestre ao jardim informal. Ao descrever o jardim da 

sensibilidade, Baltrusaitis faz referência aos jardins poéticos e romanescos como 

marcas do romantismo nascente, mencionando ainda o jardim da reflexão, onde as 

evocações simbólicas ocorrem em abundância. 

No capítulo sobre o jardim do homem sensível, Baridon (1998) descreve a 

origem e a evolução do jardim informal na Inglaterra, inventariando as qualidades 

artísticas e pictóricas do novo estilo e a vantagem de sua simplicidade. Baridon diz 

que o novo estilo, nascido na Inglaterra, não é mais orientado pela geometria, mas 

valoriza o prazer da surpresa e do contraste. 

“Plantar quadros: o estilo inglês”, este é o título do capitulo da obra Tous les 

Jardins du Monde, no qual Gabrielle van Zuyllen (1994) explica que o século XVIII é 

marcado pelo retorno à paisagem arcadiana dos gregos, à paisagem romana e à 

mitologia, iluminado pela filosofia e pela pintura. 

De um canto a outro da Europa, filósofos, poetas, aristocratas e políticos 

foram tomados de paixão pelos jardins. No entanto, foi na Inglaterra que nasceu um 

estilo que redescobriu a natureza através da pintura: o jardim paisagístico. 

Para Secchi (2012), as figuras têm um “papel construtivo”, são usadas para a 

organização de nosso pensamento. Se é assim, reafirma-se a proposta de adoção 
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da figura da sensibilidade como recurso de identificação e de interpretação do jardim 

informal, e de diálogo com ele, mais especificamente nos jardins e parques urbanos 

que assumiram o paisagismo inglês como principal referência.  

No decorrer deste estudo, ao se analisarem as vertentes francesa e inglesa, o 

Central Park (New York), os parques referenciais brasileiros, os parques de Porto 

Alegre e, em especial, o Parque Marinha do Brasil, identificou-se e constatou-se a 

recorrência de algumas figuras do discurso urbanístico.  

Na França, como já foi observado, a figura do equilíbrio, no claustro medieval; 

a figura da concentração e a figura do fragmento em equilíbrio, no jardim 

renascentista; a figura da continuidade, no jardim barroco; a figura da sensibilidade, 

no jardim informal. 

Na Inglaterra, a figura do processo, desde o parque medieval até o de estilo 

francês; a figura da sensibilidade, no paisagismo. 

No Central Park de New York, a figura do processo-debate, presente na 

criação e implantação do parque; a da continuidade (externa) nas travessias viárias 

urbanas e (interna) nos sistemas independentes de circulação; a figura da 

sensibilidade, no paisagismo inglês de certos setores do parque. 

Nos parques brasileiros, encontram-se as figuras do processo, do equilíbrio e 

do fragmento; da continuidade, da concentração, da sensibilidade e da dispersão. 

Nos parques de Porto Alegre, identificam-se as figuras da continuidade, da 

dispersão, da concentração, da sensibilidade e do fragmento. 

No Parque Marinha do Brasil, a figura da continuidade (interna) no eixo verde 

(associado ao paisagismo francês) e (externa) no eixo aquático; a figura da 

concentração linear de fragmentos, nos ambientes acoplados ao eixo verde; a figura 

dos fragmentos, disseminada em todo o parque; a figura da sensibilidade, na 

concepção da vegetação associada ao paisagismo inglês. 

Uma avaliação quantitativa meramente exploratória das ocorrências dessas 

figuras, simples ou compostas, sugere algumas constatações: 
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- identificaram-se oito figuras principais: equilíbrio, concentração, fragmento, 

continuidade, sensibilidade (proposta), dispersão, processo e processo-

debate; 

- essas oito figuras ocorreram 45 vezes, com a seguinte frequência: equilíbrio, 

três vezes; concentração, seis; fragmento, nove; continuidade, nove; 

sensibilidade, dez; processo, três; processo-debate, uma. 

Esse tipo de exploração quantitativa poderá subsidiar, eventualmente, 

estudos comparativos mais consequentes, bem como outras reflexões visando a 

compreensão do discurso urbanístico dos parques urbanos. 

Outro aspecto que merece atenção é a trajetória geográfica dessas figuras. A 

figura da continuidade, por exemplo, depois de ser identificada no jardim barroco 

francês, adquire importância no Central Park. Essa é figura relevante também para o 

Marinha do Brasil. A figura do fragmento, de origem italiana, ocorre no jardim 

renascentista francês, nos jardins das mansões rurais da Inglaterra e no Parque 

Marinha do Brasil. 

Este processo migratório, sob a denominação de transferências culturais, tem 

sido objeto de pesquisas desde os anos 1980 (ESPAGNE, 2013). Este tipo de 

pesquisa poderá eventualmente ser assumido como mais um insumo para o estudo 

das figuras do discurso urbanístico, no qual predominaria uma abordagem 

diacrônica que valoriza a evolução e o processo histórico de formação dos parques 

urbanos. Quanto a isso podemos mencionar, como exemplo e por similitude, a obra 

de Henriette Walter, sobre a origem, história e geografia das línguas ocidentais que 

afirma:  

Isso mostra que a paisagem linguística atual também é reflexo da longa 
história dos povos que a modelaram. Mas esta paisagem é movediça e 
difícil de cercar, o que leva a renunciar a qualquer estimativa de seus 
componentes baseada em números. Mesmo assim há possibilidade de abrir 
caminho neste campo se a examinarmos sucessivamente sobre ângulos 
diferentes.  (WALTER, 1997, p. 9). 

Ao considerar as figuras do discurso como elemento perceptível e relevante 

na trajetória histórica dos parques, evidencia-se sua potencial importância como 

instrumento de análise de projeto a ser ponderado tanto na elaboração de novos 

projetos como na avaliação pós-ocupação de parques urbanos já existentes. 
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Poderia se pensar na eventual inclusão de figuras nas etapas de 

conceituação e nos termos de referência, em âmbito restrito de trabalho ou em 

editais de concurso público, para a elaboração de diretrizes e/ou de projeto para 

parques urbanos? 

A resposta negativa a esta pergunta parece óbvia, sobretudo em um país 

onde raramente se realizam concursos públicos. 

Mas, a formulação da pergunta nos lembra o conflito ocorrido em relação às 

diretrizes propostas para o Parque Marinha do Brasil, e sua superação, através da 

utilização “intuitiva” das figuras, isto é, quando não se tinha plena consciência de seu 

valor projetual. 

Por outro lado, parece não haver dúvida sobre a importância do estudo das 

figuras na formação de arquitetos, urbanistas e paisagistas e para a elaboração de 

projetos de parques urbanos. O que se faz necessário, nesses casos, é aprofundar o 

entendimento de suas implicações metodológicas. Não se trata de apenas 

acrescentar mais uma variável ao projeto, como aspectos fisiográficos, ambientais, 

urbanos, culturais, programáticos, mas de alterar a rotina e o modo de sua 

elaboração.  

As figuras do discurso urbanístico parecem conter valores, qualidades e 

insights de ordenamento espacial compatíveis com a realidade urbana e social nas 

quais estão inseridas. Quanto à sua representação, é oportuno lembrar as palavras 

de Cocchiarale (2015), ao se referir ao sentido verbal inerente a toda imagem: 

Oposto à linguagem visual pura ou autorreferente, característica da 
produção modernista, o teor semântico, isto é, o sentido verbal inerente a 
toda imagem, demanda sempre a imediata correlação do que nela é 
visto com o que sabemos (ou já vimos), por meio da palavra

68
, situada 

fora do âmbito de sua configuração estrita. Imagens sempre nos remetem 
aos seus referentes reais, isto é, a realidades externas que a composição 
representa ou simboliza. (COCCHIARALE, 2015, p. 17) 

A utilização de figuras na elaboração de projetos de parques urbanos pode 

estimular a inclusão de outros fatores na concepção de espaços públicos. Além das 

transferências culturais, é possível, por exemplo, na metodologia do projeto, 

contemplar preferências e necessidades humanas relacionadas ao uso dos parques, 
                                                

68
 [grifo do autor, RM] 
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conforme revelam estudos e pesquisas desenvolvidos, nas últimas décadas, no 

âmbito da percepção e do comportamento no ambiente natural, como explicitado por 

R. Kaplan, S. Kaplan e R. L. Ryan (1998) em With People in Mind, autores que, por 

exemplo, reforçam a importância e a utilidade da noção de padrões (ALEXANDER, 

C. ET AL., 2013) na concepção de parques - conceito que, segundo eles, muito tem 

contribuído para a solução de problemas recorrentes no uso do espaço público.  

Propõe-se então que sejam desenvolvidos estudos e pesquisas futuras 

visando à articulação e possível integração de três discursos: um discurso 

paisagístico e suas figuras, decorrente do discurso urbanístico (SECCHI, 2012); um 

discurso fruto de estudos e pesquisas no campo da percepção, relativos às 

necessidades e preferências das pessoas no ambiente natural (KAPLAN, KAPLAN e 

RYAN, 1998); um discurso baseado na noção de padrões, relativo à solução de 

problemas urbanos, conforme a obra de Alexander (2013). 

Outro aspecto que merece ser aprofundado é o entendimento das razões ou 

motivos do “sucesso” do jardim informal, tanto em seu país de origem, a Inglaterra, 

quanto em sua difusão em outros países e continentes. 

No capítulo “The past and future park”, Jackson (1991) explica que os 

historiadores da arquitetura paisagística têm negligenciado o fato que o jardim 

romântico ou informal se tornou o estilo oficial do parque público. Isto acontece, 

segundo Jackson, talvez porque os historiadores desconhecem que o jardim 

informal foi e ainda é uma tradição vernacular, predominantemente no projeto de 

espaços de recreação destinados à classe trabalhadora. Na Inglaterra, no século 

XVII, conforme o mesmo autor, o público tinha acesso a muitos jardins aristocráticos, 

nos quais, apesar de serem utilizados como fazendas produtivas, havia estradas e 

caminhos que passavam por lindos cenários naturais, abertos a todos. Esta prática 

parece ter se disseminado por muitos países europeus. 

Groth  (1991), ao tratar dos parques vernaculares, expõe que os profissionais 

do projeto de paisagismo usualmente consideram os parques urbanos como 

“lugares oficiais”, áreas especiais reservadas para encontrar repouso estético e 

espiritual e para absorver as propostas decorrentes de interpretações usuais sobre a 

natureza e a sociedade. Diz ainda Groth que, ao se observarem os ambientes 
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comuns norte-americanos, é possível encontrar uma tradição de parque urbano 

muito diferente e muito vibrante, que denomina vernacular, a qual, como outras 

paisagens vernaculares, não está focado no futuro ou em ideias abstratas, mas no 

presente e no cotidiano. Depois de descrever a ocorrência, a localização e o uso 

desses parques, Groth (1991) conclui: apesar de serem intrinsicamente 

contraditórios, o parque vernacular e o oficial podem coexistir em programas de 

parques suficientemente plurais para contemplarem ambas as tradições. 

Em síntese, ao pretender estimular o estudo de novas oportunidades ou de 

fatores potenciais de formulação ou inclusão de novas figuras no discurso 

urbanístico, sugerem-se quatro focos de pesquisas: o processo das transferências 

culturais; os estudos sobre as preferências e necessidades no uso do espaço 

público; a viabilidade de uso da linguagem de padrões como instrumento de análise, 

conceituação e de proposta para o ordenamento espacial e por fim, o 

desenvolvimento de investigação relacionada aos espaços vernaculares de lazer e 

recreação.  

A pesquisa aceitou a “provocação” de Secchi (2012) e “procurou” as figuras 

do urbanismo no jardim, espaço aberto que, para ele, sempre foi uma metáfora da 

cidade. Recordam-se, aqui, as palavras do referido autor: 

[...] entendo o urbanismo como o testemunho de um vasto conjunto de 
práticas, quais sejam, as da contínua e consciente modificação do estado 
do território e da cidade. [...] tudo isso nunca nos deveria fazer perder de 
vista que aquilo que gostaríamos de estudar e discutir para, eventualmente, 
modificar e melhorar, é uma prática produtora de resultados muito 
concretos, de casas, ruas, praças, jardins e espaços de diferentes tipos de 
conformação (SECCHI, 2012, p. 19). 

As metáforas urbanas representadas nos parques e jardins parecem 

confirmar as palavras de Secchi quanto à possível (re)significação de suas imagens: 

cidade-celestial, cidade-ideal, cidade-poder, jardim-cidade, cidade egocêntrica, 

cidade-modernista, cidade quimera (da conciliação de classes), cidade-unitária, 

cidade da razão e sensibilidade, cidade-democrática, cidade-fragmento. Estes são 

exemplos de cidades metafóricas que revelam o repertório potencial para futuras 

interpretações de seus significados. 
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A ocorrência simultânea das figuras da continuidade e da sensibilidade, em 

alguns parques analisados, sugere uma futura reflexão sobre as causas e motivos 

desta situação. Como exemplos, citam-se: “Rus in Urbe”, título do oitavo capitulo da 

obra The English Park, o Mall e o Parque St. James em Londres (LASDUN, 1992); o 

projeto não realizado de ampliação de Versalhes (Ilustração 61); a substituição do 

projeto original do Bois de Boulogne por uma concepção baseada no paisagismo 

inglês (Ilustração 63 e Ilustração 64); o eixo principal retilíneo e o grande lago com 

desenho informal no Parque Farroupilha (Redenção), colocados lado a lado, 

isolados por uma massa de vegetação sem nenhuma interação espacial ou funcional 

(Ilustração 151); a relação amigável, visível e transparente, entre o eixo verde e o 

paisagismo informal do Parque Marinha do Brasil, também em Porto Alegre. 

Na pesquisa, a figura da continuidade é associada à regularidade, à ordem e 

hierarquia e à racionalidade; a figura da sensibilidade (proposta) reflete aspectos de 

percepção individual, nostalgia, fruição estética e do reencontro com a natureza, da 

reparação física e emocional. 

Reforça o interesse pelo tema a constatação de que a antinomia razão-

emoção está presente em outros domínios; por exemplo: na ficção, em Razão e 

Sentimento, de Jane Austen (2012) (Ilustração 190); na geografia, em A natureza do 

espaço - técnica e tempo, razão e emoção, de Milton Santos (2012); no intercâmbio 

efetivo entre pessoas e suas trocas simbólicas, conforme a noção de emorrazão, de 

Simon Laflamme (1995) (Anexo 2);  no ambiente doméstico, na regularidade do 

desenho geométrico e na figura feminina (Ilustração 191); na publicidade, com a 

associação de qualidade à cidade moderna e ao campo, nas imagens da marca 

Aviação (Ilustração 192); na psicanálise, pelas relações entre categorias psíquicas 

como o ego, o id e o superego. 
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 E ainda, o maneirismo como reação ao racionalismo excessivo adotado pelo 

Renascimento (HAUSER, 2003) Nesta direção, tornam-se oportunas essas palavras 

de Susan Sontag: 

E é à luz das condições de nossos sentidos, das nossas capacidades (e 
não das de outras épocas) que a tarefa do crítico deve ser avaliada. O que 
importa agora é recuperarmos os nossos sentidos. Devemos aprender a ver 
mais, ouvir mais e sentir mais. (SONTAG, 1984, p. 23) 

Espera-se que esta pesquisa estimule o processo de construção de um 

discurso paisagístico que, além de contribuir para a realização de parques e jardins 

mais belos e acessíveis, se constitua como um instrumento para a compreensão e a 

intervenção nas cidades, para fazê-las mais justas e democráticas. 
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Ilustração 190 - Capa da obra Razão e Sentimento, criação de Birgit Amadori 
(AUSTEN, 2012) 
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Ilustração 191 - A regularidade e a sensibilidade. Residência do autor, edifício 
Vista Alegre, Porto Alegre. Construção: Vallandro e Soibelman 

(1978). Projeto: Arquiteto Sebastião Castilhos. Escultura em 
terracota de Vasco Prado, criada para ser colocada neste local 

(Foto: Inês Arigoni - 2015). 
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Ilustração 192 - A cidade e o campo, na publicidade da marca Aviação. 
(Imagem: www.laticiniosaviacao.com.br/ ) 
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ANEXO 1 – PARECER DA COMISSÃO JULGADORA PROJETO 

PARQUE MARINHA DO BRASIL 
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ANEXO 2 - UN PROGRAMME SEDUISANT : SIMON LAFLAMME 

COMMUNICATION ET EMOTION. ESSAI DE MICROSOCIOLOGIE 

RELATIONNELLE 

 


