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Abstract: The analysis of a society concerning its histórical, social, polítical, economic and 
philosophycal aspects can tell what kind of spaces this society produces and how they are 
appropriated. 

   The aim of this paper is to understand the process of designing and appropriating the space 
of the squares in the urban scenario of the modern cities through the analysis of the production of 
these spaces by the society that creates and appropriates them. 
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1. AS CIDADES MODERNAS E OS NOVOS OLHARES SOBRE A NATUREZA 
 

O século XIX foi o século de grandes mudanças e do desenvolvimento das cidades, principalmente 
européias que agora são denominadas cidades modernas. E é em nome dessa modernidade que se 
estabelece um novo modo de civilização. 
 

Abordaremos alguns acontecimentos que influenciaram a mudança da paisagem européia das cidades 
do século XIX, quando começaram a ser cidades modernas. 
 

As mudanças provocadas pela Revolução Industrial, pelo êxodo rural e pelo crescimento populacional 
levaram à desordem urbana, exigindo repensar a cidade, agora com problemas de habitação, de 
higiene e de salubridade, bem como falta de áreas de lazer e áreas verdes e de uma malha viária 
condizente com os novos meios de transporte. 
 

Essas mudanças não ocorreram só no campo do espaço urbano, mas em todos os campos – cultural, 
tecnológico, político e social – resultando, como um todo, nas transformações espaciais das cidades. 
 
A revisão do patrimônio cultural a partir da Encyclopédie de Diderot e D’Alembert, as novas 
pesquisas científicas e tecnológicas e os novos pensamentos filosóficos mudaram radicalmente, o 
comportamento social. Mudanças também ocorreram em decorrência dos mecanismos da Revolução 
Industrial, com o aumento da produção e a mecanização dos sistemas produtivos, bem como com o 
deslocamento da população ativa do campo para as cidades e o surgimento de novos meios de 
transporte, devido às necessidades de comunicações e de escoamento da produção. 
 

A necessidade da criação de jardins e de espaços públicos, trazendo a natureza, agora distante, 
domesticada, para dentro das cidades foi um fator importante para essas cidades. 
 

As mudanças não ocorreram só no traçado urbano, na organização espacial, mas também no 



comportamento dos habitantes dessas cidades, nos novos modelos de organização política e social e na 
filosofia de novos pensamentos. 
 

Esse século começou com grandes esperanças, em que os homens estavam unidos por uma fé firme, 
num credo positivo. No entanto, a Comunidade Européia desfez-se em Estados nacionais, e essas 
nações não conseguiram a unidade desejada, pois fragmentaram-se em grupos sociais hostis, num 
individualismo anárquico, principalmente na Inglaterra. Nenhuma ciência tinha força suficiente para 
mantê-los unidos. A Teologia, apesar de se modernizar, perdeu o seu poder; a Filosofia (metafísica) 
surgiu com vigor, mas cedeu às novas ciências; a Psicologia, antes “filosofia mental” tornou-se 
autônoma e aspira vir a ser ciência com especificidades próprias. A ciência da natureza quase 
conseguiu estabelecer uma hegemonia, pois seu prestígio era forte, resultante do movimento 
positivista e de novas generalizações, como a Geologia, a Biologia e mesmo a Física. Mas a própria 
ciência fragmentava-se em campos autônomos, e os pensamentos político e histórico deixaram de ter 
uma linguagem universal. Um fator marcante na vida da sociedade, do final do século XIX foi a 
velocidade, que conduzia as pessoas a uma aceleração da vida voltada ao prazer em detrimento do 
lazer, do valor da finalidade do que faziam e do que viam sobre a reflexão do modo de vida. 
 

No domínio da cultura visual, os dois fundamentos da tradição renascentista – a regularidade 
perspéctica e a conformidade com os modelos clássicos – entraram em declínio. O progresso das 
ciências como a Matemática, da ótica e das tecnologias instrumentais, permite que a geodésia e a 
cartografia procedam a um levantamento da superfície terrestre, e fiquem delimitados com rigor os 
territórios nacionais. 
 

Uma nova modalidade de medida surge, o metro, deduzido de uma grandeza astronômica, substituindo 
as unidades tradicionais associadas à estatura humana – o braço, o pé, o polegar –, e a medida dos 
espaços deixa de se referir aos movimentos humanos. 
 

Com todas essas novas descobertas e mudanças, o mundo europeu borbulhava, respirava 
diferentemente do século anterior, e, como não poderia de ser, o mundo do pensamento também 
acompanhava tais mudanças. Durante o século XIX, quatro mundos do pensamento foram 
determinados, começando pelo romântico, passando para a fase do neo-iluminismo, o evolucionário e 
terminando com o Fin-de-Siécle. Nesses períodos, a natureza foi estudada, e conceitos sobre ela foram 
revisados. 
 

O mundo romântico do período 1780-1830 foi uma época em que as questões eram examinadas à luz 
da razão e da imaginação. A natureza foi humanizada e espiritualizada. Os resultados foram 
desastrosos, pois salientavam mais as diferenças do que as semelhanças entre as pessoas. A maioria 
dos românticos encontrava Deus na natureza; eram os sobrenaturalistas naturais. Revoltaram-se contra 
a máquina de Newton, procurando fazer da natureza um lugar de encontro entre Deus e o homem, 
resolvendo o problema do dualismo que incomodava este homem pensante desde Descartes. Tiveram 
seguidores como Rousseau, Goethe, Schelling e os pintores paisagistas John Constable, na Inglaterra, 
e Caspar David Friedrich, na Alemanha, chamando este a natureza de “Bíblia de Cristo”. Esses 
pintores paisagistas faziam parte dos sobrenaturalistas naturais, divinizando a natureza e baixando 
Deus dos céus para habitar a terra, e, nessa cumplicidade, qualquer um podia comungar com Deus e 
vice-versa. 
 

O mundo do neo-iluminismo, que perdurou até mais ou menos 1850, mais otimista, chegou ao seu 
apogeu, e a ciência era a esperança da humanidade para um mundo melhor. A visão da natureza, não 
de todo materialista, controlava a metafísica e uma nova religião nascia, no sentido de glorificar o 
homem, sua antropologia, através do desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, da justiça 
social e da razão. O homem tinha de ter o conhecimento científico proporcional às suas novas 
necessidades e podia, agora, por meio da criação e da invenção, dar vida a novos mundos. 
 



O homem, então, através do conhecimento da ciência, podia dominar tudo, inclusive os fenômenos da 
natureza e trazê-la, como o a desejasse, para perto de si e moldada à sua vontade. 
 

No século XIX, aconteceu uma série de crenças políticas contemporâneas, desde o conservantismo, ao 
liberalismo e o socialismo, até ao anarquismo. O mundo passou por nova fase do pensamento com o 
evolucionismo, que é a segunda fase do Neo-iluminismo, porém, no seu conjunto, foi mais sóbrio do 
que este. A Origem das Espécies, de Darwin, tornou-se fundamental para todos. Estimulou o 
pensamento inovador do homem e o comportamento de grupos sociais, mas nem sempre de modo 
positivo. Ele apresentou aos homens o quadro da natureza, o seu mecanicismo sem alma, agravando o 
debate entre ciência e teologia. Depois de 1859, o agnosticismo atingiu seu apogeu, embora não seja 
imputável a Darwin. 
 

O darwinismo ajudou a modelar o Fin-de-Siécle, que foi o quarto pensamento do século XIX, o menos 
unificado. Nele, foram expressas grandes dúvidas sobre Deus – Nietzsche, outros afirmavam a morte 
de Deus –, mas também sobre a natureza, como os positivistas a descreveram. Nesse ambiente de 
ceticismo, uma nova cultura da personalidade, do subjetivismo e da experiência pela experiência 
surgiu. Grupos de psicólogos e pensadores sociais detectaram o papel da irracionalidade e “do mito” 
na História e na vida política, determinando um conjunto de indicações para o pensamento que surgia 
no século XX. 
 

Esses quatro mundos se interligavam e colidiam, não testemunhando a multiplicidade de pensamentos 
do século XIX, mas, neste emaranhado surgiu um tema mais elevado, o “tema do Devir”. Desse 
momento em diante, tudo era considerado um processo de devir. 
 

As idéias no campo da arte não permaneciam mais voltadas para o passado, elas orientavam o olhar 
para o futuro, de um mundo transformado pela ciência e pelas técnicas, seduzido pelo movimento e 
pela velocidade; os artistas estavam convencidos de que a arte tinha o poder de transformar as relações 
entre um homem e outro e entre o homem e o mundo. 
 

O homem do século XIX era também aquele que remodelou as coisas e o espaço, baseado em 
pensamentos como de Vitor Hugo, que pregava suas convicções e seu entusiasmo pelos miserábles, 
pelos oprimidos, pela exploração industrial. Karl Marx expressava suas idéias de um comunismo 
científico e organizado do movimento proletário internacional e escreveu  O Capital, sua obra 
principal. Emile Zola e Charles Baudelaire, que conceituavam a modernidade como o efêmero, o 
transitório e o fugidio, descreveram os acontecimentos sociais e políticos com uma visão admirável. 
Gaspar Friedrich representava o sublime e o não idealizado em suas telas. William Turner e Constable 
davam o contraponto retratando uma paisagem com forte apelo naturalista, onde a natureza era 
idealizada como querendo eternizá-la, num mundo que cada vez mais tendia para o desaparecimento 
dessa natureza como tal. 
 

Na Alemanha, o arquiteto Schinkel expressava suas visões paisagísticas-românticas e sua arquitetura 
nostálgica do classicismo greco-romano. Labrouste, arquiteto construtor, francês, dizia que a vida, o 
campo social, moral e intelectual estavam necessitando de uma total renovação. Foi o arquiteto das 
estruturas metálicas. 
 

José Valadier (1762-1832), italiano, foi o primeiro arquiteto moderno da Itália, que levou a cabo, 
como uma ciência a urbanização de cidades, procurando conservar grandes zonas verdes. Foi autor do 
projeto de remanejo da Praça do Povo em Roma. Valadier respeitou todos os edifícios monumentais 
do interior e do exterior da praça e derrubou todos os edifícios sem importância. Transformou a maior 
parte do jardim do monastério de Agustinos em um parque público que dava acesso ao Pincio. Além 
disso, erigiu um pequeno número de unidades residenciais que bordeavam a praça, junto a dois 
semicírculos que serviam de reguladores do tráfego. Um fato importante do projeto é a grande 



habilidade que teve ao introduzir zonas verdes no conjunto do projeto. Deixou livre o lado oeste, sem 
edificações para que o visual fosse livre e pudesse se estender até a zona verde como ocorrera em 
projetos como a “Plaza de la Concordia” e o “Royal Crescent” em Bath. A “Piazza del Popolo” 
permanece até os dias atuais como uma das grandes praças modernas das grandes cidades. 
 

Como vemos, todas as áreas do conhecimento foram contemplados com grandes mudanças no século 
XIX, porém não sincronizadas. 
 

Benévolo escreve que a Arte assume a tarefa de transmitir sentimentos numa visão nostálgica, de 
ordenar uma linguagem que saia da emoção, mas, que por outro lado, o cenário citadino é isolado 
desse progresso. A arte separa-se da cidade e converte-se numa experiência que vai ocupar espaços 
apropriados a ela, e essa cidade fica isolada do puro sentimento dessa arte, servindo somente como 
pano de fundo. 
 

Na construção urbana, os limites de atuação artística são restritos. É impossível pensar na execução de 
uma obra tão sublime quanto a Acrópole de Atenas nas cidades modernas, pois faltam o ideal estético 
e uma visão de mundo unânime e vivida da alma de um povo, que pudesse encontrar na obra de arte a 
sua expressão sensível. Apenas a imaginação ainda é capaz de elevar os problemas cotidianos ao 
universo do sublime. Quando falamos da Oliveira de Palas Atenas sobre a Acrópole de Atenas, na 
realidade é de uma simples árvore que estamos falando, mas, na imaginação poética do povo, eles a 
consagraram. É essa a suma importância do poético, do fantasioso ou do pitoresco na construção 
urbana, e é a maior concessão que o mundo moderno faz a ela, à medida que o nível superior do 
poético na construção urbana é considerado inatingível e, assim, é substituído pelo nível inferior do 
pinturesco na construção urbana. 
 

Em nenhum projeto urbano moderno, os planejadores poupam árvores e prédios antigos, como uma 
venerável estátua da História ou da Arte. Tudo é tombado em nome da modernidade, do traçado das 
grandes avenidas ou da remodelação de bairros, o que torna as perdas irrecuperáveis, pois não 
podermos criar artificialmente o que foi destruído e que, muita vezes, é oriundo de um crescimento 
natural. Perde-se a identidade da memória de um povo, separando-se monumentos arquitetônicos do 
ambiente urbano. Nessa situação, a arte começa a separar-se da vida, o ambiente quotidiano começa a 
ficar mais pobre, e a beleza transfere-se para a esfera do entretenimento do tempo livre. 
 

Maurice Halbwachs tem razão quando estabelece relações entre os grupos sociais e os espaços que 
eles ocupam dentro dessas novas cidades. Quando esses grupos tomam posse de um território, 
transformando a sua imagem, a configuração do espaço confirma essas relações sociais, ao mesmo 
tempo em que são pressionados pela própria materialidade de sua criação. No momento em que esses 
grupos passam a habitar grandes cidades, eles perdem a visão de mundo unânime, pois têm que 
resolver problemas, advindos dessa nova situação, como os grandes bairros sem infra-estrutura, sem 
higiene e, muitas vezes, sem as mínimas condições de habitabilidade, transformando-se a um nível 
nunca experimentado antes. Os controles diminuem, enquanto as mudanças aumentam, e dessa 
combinação nasce a paisagem caótica e desconcertante. Surgem enormes periferias de casas novas e 
precárias, misturadas às fábricas, que se tornam inabitáveis pela insuficiência dos espaços públicos e 
dos serviços de higiene. Esse cenário gerado pelo desenvolvimento econômico gera a cidade liberal e 
mostra a enorme distância que existe entre o ideal teórico e a realidade. 
 

Essas mudanças ocorreram a partir do século XIX. Com a industrialização e o êxodo rural na época, as 
cidades cresceram e incharam em demasiada. Para resolver esses problemas, foi preciso organizar 
melhor o espaço urbano, que mudou drasticamente, quando grandes ruas foram rasgadas, e planos de 
jardins e parques, para o uso da população, foram criados e serviriam de metáfora para uma boa ordem 
cívica. 
 
Bulevares são criados, constituindo a mais espetacular inovação urbana do século XIX, decisivos no 



processo de modernização da cidade tradicional, permitindo o tráfego fluir pelo centro das cidades, em 
linha reta, e abrindo espaços livres, em meio às antigas e apertadas construções, onde milhares de 
pessoas se aglomeravam. 
 

A palavra boulevard significa, literalmente, um passeio sobre a muralha de uma cidade fortificada. 
Esses bulevares eram atalhos traçados como jardins para o passeio da população, em geral, nas horas 
de lazer. Os bulevares criados mais tarde por Haussmann tinham outra finalidade, constituíram artérias 
para o tráfego pesado. 
 

Essas medidas, geraram grandes modificações urbanas e afetaram diretamente a vida econômica das 
cidades, pois eram empregados dezenas de milhares de trabalhadores, pacificando as massas operárias. 
Neste novos espaços, eles podiam passear e divertir-se em suas horas de folga do trabalho, 
diminuindo, assim, o risco de tumultos e de desordens. 
 

Dentro dessas perspectiva, as ruas, os bulevares e os parques tinham um lugar de destaque na 
hierarquia do espaço urbano das cidades modernas, e eles é que passaram a dominar e não mais a 
habitação, que se tornou secundária. Mas a nova configuração espacial não destruiu por completo as 
formas anteriores, ela estabeleceu uma outra hierarquia, gerando o contraste entre a fixidade das 
habitações e a mobilidade proporcionada pelo vai e vem das pessoas e dos meios de transportes que 
surgiram nesta época. 
 

Os homens estavam acostumados a transitar no interior de um continuum espacial, a uma velocidade 
que os integrava à paisagem. A diligência e o cavalo haviam habituado as pessoas contemplarem de 
perto a natureza envolvente. O trem quebrou essa percepção de continuidade; os espaços locais 
tornaram-se elementos descontínuos, pontilhados ao longo das viagens. 
 

A velocidade acarretou fluidez e redução do conteúdo dos objetos; estes tornaram-se panoramas e 
imagens. Ela modificou totalmente a vida das pessoas, aproximou as distâncias, e globalizou o mundo. 
Também o traçado das cidades mudou, pois, se antes os pedestres tinham prioridades, agora era a 
máquina o seu principal ator. Se, por um lado a velocidade aproxima distâncias, por outro, lado 
distancia pessoas. 
 

Nas artes, artistas captaram essa configuração da sociedade e o ritmo frenético que a envolve. Os 
impressionistas buscaram decompor o movimento nos mínimos detalhes, procurando fixa-los nas suas 
obras, principalmente em obras que retratavam a natureza. 
 

As cidades do século XIX foram transformadas pela produção direta dos bens, pela criação de novas 
fábricas, pelos transportes pesados e pela aglomeração de todos estes fatores e aumento exagerado da 
população urbana. 
 

Exposições em nível universal são organizadas e constituem uma das características importantes das 
cidades modernas. 
 

A Exposição dos Produtos Industriais de 1839, em Paris, construiu sua identidade, com produtos 
produzidos e manufaturados em massa, para atender a uma grande população, que se preocupava com 
a sua aparência, pois o flanar pelos novos espaços públicos exigia uma nova postura no vestir. 
Surgiram os grandes magazines. 
 
Composta e inteligentemente inserida no desenho do tecido urbano parisiense surgiu a extraordinária 
torre de Gustave Eiffel, de 300 metros de altura, para marcar a Exposição de 1889, em Paris. Sua 
torres guardava proporções adequadas ao aço, sua forma era funcional, e seu tamanho era majestoso 



para o lugar escolhido. Foi uma aventura paisagística surpreendente. 
 

A revolução industrial resolveu e pôs em movimento um sistema circulatório decorrente da 
necessidade de uma nova malha viária, que atendesse ao fluxo de pessoas e ao transporte das 
mercadorias provenientes das novas indústria. A ideologia do engenheiro associaram-se as 
preocupações políticas, criando a oportunidade e as justificativas para modificar o contexto de antigos 
bairros, de cidades inteiras, rasgando grandes avenidas, ligando-as com espaços periféricos. É esse o 
sentido que se atribui a haussmannização, cujo modelo se estendeu muito além da experiência 
parisiense do período de 1850-70. 
 

As cidades cresceram e tiveram uma nova relação com o campo. A população urbana, antes 
minoritárias, agora era maioria. As cidades cresciam mais rápidas que o desenvolvimento no campo, e 
a relação cidade/campo mudou. O homem começou a distanciar-se da natureza. A cidade, símbolo da 
civilização moderna reproduzia toda uma artificialização entre o homem e a natureza. Criou-se um 
espaço novo, um meio geográfico artificial. A paisagem cultural substitui a paisagem natural. 
 

Milton Santos diz: As mudanças são quantitativas mas também são qualitativas. Se até mesmo no 
início dos tempos modernos as cidades contaram com jardins, isso vai tornando-se mais raro: o meio 
urbano é cada vez mais um meio artificial fabricado com restos da natureza primitiva crescentemente 
encobertos pelas obras dos homens. A paisagem cultural substitui a paisagem natural e os artefatos 
tomam, sobre a superfície da terra, um lugar cada vez mais amplo. 
 
A história da natureza e a do homem estão relacionadas, mas em escalas diferentes. O homem faz 
parte dessa natureza, representando uma pequena parcela dela, mas, na trajetória de sua história, ao 
buscar primeiro sua sobrevivência e depois movido por um sentimento de poder, ele ocasiona uma 
profunda mudança na ordem de relações que sempre existiu entre ele e essa natureza, passando de uma 
integração para um estágio de dominação. Quebra-se a harmonia; ele atinge seu ponto máximo de 
domínio, com a criação de grandes aglomerações  – as cidades modernas, sua produção mais acabada 
onde pessoas vivem aglomeradas, onde tudo é mais intenso, mais complexo, onde a natureza é 
substituída ou recriada, de acordo com sua vontade, não sendo mais percebida como natural. 
 

O espaço criado pelo homem moderno é cada vez mais culturalizado e tecnificado, onde ele deixa de 
ter contato com a natureza e tenta recriá-la, de modo artificial através de áreas verdes urbanas. A 
criação sistemática de espaços verdes públicos nas cidades européias é obra da segunda metade do 
século XIX. 
 

Essas preocupações com a abertura de espaços arborizados se manifesta, também, quando as cidades 
começam a ficar extensas e seus habitantes ficam longe da natureza, num momento em que os ricos 
desfrutam egoisticamente de seus jardins particulares. Outrossim, as nascentes noções de salubrismo e 
higiene, que atribuíam as doenças aos miasmas, levam à propagação de espaços abertos e ventilados 
que, supõe-se, permitem a dispersão desses miasmas. Assim baseados nestes conceitos alguns 
mecenas ao morrerem deixaram ao povo seus parques, como o caso do Duque de Orleans, que doou os 
jardins do Palais Royal, onde mais tarde foram instalados os primeiros cafés de Paris. Durante a 
Revolução Francesa, muitos jardins da aristocracia foram vendidos para burgueses. Os grandes 
parques da monarquia foram abertos ao público, como o de Luxemburgo, pois a população achava ter 
direitos sobre os bens dessa antiga monarquia. Nessa época surgiram parques de lazer particulares, 
com entradas pagas. 
 

A espécie humana, então duplicada em número de habitantes nas cidades, começou a estabelecer e a 
impor suas regras por todo o globo. Antes da era industrial, todas as grandes regras de planejamento 
estavam relacionadas aos sistemas agrários locais. Agora as cidades haviam se expandido além dos 
limites suportáveis, o ar estava cada vez mais contaminado. O homem da era da industrialização 
começava a alterar o equilíbrio e os ciclos da natureza em escala global, e suas atitudes começavam a 



voltar-se para si mesmo, obrigando-o a carregar os problemas, que, agora, ele mesmo, e só ele, podia 
resolver. 
 

Ao mesmo tempo, essa população começou a ter consciência de sua força revolucionária, preocupando 
os governantes que se dedicaram a criar um modo de manter ocupadas a grande massa de operários 
nas suas horas ociosas. Uma das soluções foi a criação de parques com a finalidade de lazer, com a 
implantação de equipamentos, como prédios que continham salões de festas, casas de banhos 
coletivos, locais para descanso, locais para ouvir música, ou locais para simplesmente olharem a 
natureza, agora tão distante deles. Foram introduzidos nesses parques a flora e a fauna exóticas, 
provenientes, muitas vezes, de longínquos países, demonstrando o poder dos dirigentes não só de fazer 
valer sua autoridade com o povo, mas também de dominar a natureza. 
 

Londres desenvolveu-se ao redor dos parques reais, desde 1635, com a criação do Hyde Park, depois 
St. James, ao longo da primeira metade do século XIX, e arrumou o Regent’s Park, em 1812, para o 
lazer. Implantou um sistema paisagístico integrando áreas verdes à cidade. Mas, na verdade, esses 
espaços foram freqüentados mais pela alta sociedade. Esses parques foram os precursores dos 
subúrbios ajardinados. Em Londres, surgiram muitos jardins como locais de prazer, mais populares, 
como Marylebone e outros. Em Paris, com as mesmas funções ou homólogos aos de Londres, temos o 
Tívoli, o Bagatelle, o Hanovre e bulevares, além do Passeio da Rainha, doação de Maria de Medicis, 
único passeio aberto ao público em geral. 
 

O Parlamento inglês promulgou a compra de um terreno para um parque público, que o jardineiro 
inglês Joseph Paxton planejou e conclui em 1847, para a cidade industrial de Birkinhead. Paxton 
planejou esse parque ao “estilo pitoresco”, com caminhos para várias finalidades, como o andar a pé, a 
cavalo ou de carro, e incorporou ao parque uma zona de jogos, como o cricket e o tiro ao arco. Esse 
parque serviu de modelo para outros das mais diversas partes do mundo, como o Central Park de F. L. 
Olmsted, em 1840 até Ernout e Alphand, que o reproduziram no seu Art des Jardins de 1868. 
 

De volta do seu exílio na Inglaterra, Napoleão III pretendeu aplicar o mesmo método desse país na 
França, criando espaços verdes, desde pequenos quarteirões (os squares) até grandes avenidas 
arborizadas, que resolveriam, ao mesmo tempo, o problema do controle dos motins (avenidas retas 
facilitam o uso do canhão contra barricadas). As alamedas, cujas grandes perspectivas convergiam 
para o Arco do Triunfo de Etoile, realizavam também os planos da monarquia do século XVIII e de 
Napoleão I. Mostravam o Segundo Império como o sucessor dos reis que tinham construído a França, 
transformando a capital numa Ville Lumière. 
 

Dois modelos de espaços verdes urbanos foram elaborados na Europa: o inglês e o francês. O inglês 
fundamenta-se na ambientação rural; o público é convidado a usufruir as pradarias e cavalgar pelos 
caminhos. O parque é sinônimo de esporte, de jogos, e de cultura do corpo. São implantados nas 
grandes cidades, como espaços verdes com a finalidade do lazer. 
 

Em Paris, Haussmann, junto o Engenheiro Alphand, criaram um modelo francês mais complexo, 
resolutamente urbano e urbanizado, solidário de sua abordagem global da cidade. Ele o concebe como 
um conjunto de sistemas interconectados; sistema de vias, de adução de água potável, de evacuação 
das águas, de respiração (expressão de Haussmann para os diversos tipos de “espaços verdejantes”), 
divididos de maneira homogênea na cidade: bosques periurbanos (Boulogne e Vincennes); parques 
intra-urbanos fechados por grades, dos quais o Montsouris e os Buttes-Chaumont em bairros 
desfavorecidos; 24 jardins, de dimensões modestas, cercados, implantados em espaços residuais, 
muitas vezes na confluência de vias múltiplas; jardins abertos, entre os quais o Champs-Elysées; 
praças plantadas e vias arborizadas. A vegetação era cuidadosamente escolhida e utilizada como um 
design, como um mobiliário urbano, como o são os coretos, os painéis de avisos, as floreiras, as 
lixeiras, etc. Essas árvores eram “enfeitadas” por cercamentos em ferro rendado, fazendo parte do jogo 
urbano. 



 

Longe de se reduzir a um dispositivo higiênico, a natureza urbanizada da Paris haussmanniana 
persegue a tradição do jardim à francesa; ela introduz na cidade um espetáculo inédito: “à grande 
ópera urbana”. 
 

Walter Benjamin, no seu artigo A Urbanização Parisina, Haussmann e as Barricadas, captou bem a 
repercussão que teve o plano de Haussmann para Paris, não só em termos de urbanismo, mas social e 
econômico para a cidade e seus cidadãos. O ideal urbanístico de Haussmann era a representação da 
perspectiva por meio de largas fugas das avenidas com monumentos erigidos no extremo dos 
bulevares, de modo que cada passeio conduzisse a um clímax dramático, utilizando a técnica com 
finalidade artística. Algumas avenidas eram cobertas com lonas e descobertas na inauguração, como se 
fossem monumentos. 
 

As calçadas e os bulevares eram largos, com bancos e muito arborizados. Pela primeira vez, foi 
pensado nas “ilhas” para pedestres, para facilitar a travessia das ruas separando o tráfego local do de 
longa distância e abrindo vias alternativas para as caminhadas. Por volta de 1880, os padrões de 
Haussmann foram universalmente aclamados como verdadeiros modelos de urbanismo moderno, 
sendo utilizados em cidades de crescimento emergente, em todas as partes do mundo. 
 

A Europa começou na segunda metade do século XIX, a esbanjar seu patrimônio histórico, 
conservando algumas peças em museus ou nos novos espaços abertos da cidade, que funcionavam 
como museus ao ar livre. As realizações com sucesso eram aquelas em que se atribuíam lugares 
diferentes aos novos ambientes e aos antigos, como em Barcelona, onde a cidade antiga ficava isolada 
no centro da cidade, e Viena, onde o anel das construções modernas estava inserido entre o núcleo 
medieva, e a periferia barroca. 
 

Nos Estados Unidos, Frederick Law Olmstead, paisagista americano, exerce grande influência na 
relação das cidades com a natureza com seu novo método de projetar parques, campus universitários e 
subúrbios norte-americanos. Conheceu e dominou a arte dos jardins e dos parques. Em 1850, ao visitar 
parques públicos ingleses, cercados por ruas residenciais impressionou-se com a beleza da paisagem e 
com a valorização dos terrenos vizinhos. Em 1859, ao visitar Paris, entrou em contato com Alphand, 
responsável pelos empreendimentos suburbanos ao redor da cidade, as chamadas villas e ao voltar aos 
Estados Unidos, projetou o Central Park de New York, uma das bem sucedidas integrações entre as 
áreas verdes e as estruturas da cidade. Projetou, ainda, subúrbios de New York e, em Chicago, o 
Riverside, em 1869, em que as ruas curvas, os amplos lotes, as áreas verdes têm uma relação 
harmoniosa com a natureza. Os aspectos que permitem identificar esse modelo urbano, de modo 
amplo são, do ponto de vista formal, o planejamento de áreas urbanizadas, com ruas curvas e sinuosas, 
que hierarquizam as vias conforme os fluxos do trânsito, considerando sempre o pedestre e as 
edificações implantadas no meio de áreas ajardinadas. 
 

Na Europa desenvolveram-se de maneira sistemática, propostas e movimentos ligados à implantação 
de parques públicos. A ruptura com os espaços da aristocracia (Vilas Italianas), da nobreza 
(Versailles) e das grandes propriedades rurais (Inglaterra) trouxe uma nova adjetivação do espaço 
aberto urbano. A maioria das cidades européias, no final do século XIX, possuía seus parques urbanos 
públicos. Nos EUA, nasceu o conceito de sistemas de parques, remetendo aos nomes de Downing, 
Olmsted e Vaux. As grandes áreas das cidades passaram a receber uso específico de recreação, e teve 
início a prática dos esportes organizados em alguns parques. 
 

Na segunda metade do século XIX, surgiu o planejador urbano moderno, Camillo Sitte, pioneiro na 
defesa da preservação de centros históricos e cascos urbanos antigos, que estavam sendo arrasados por 
obras viárias e saneamentos, bem como da preservação das áreas verde dentro das metrópoles. 
Propunha soluções de mudanças, que, na realidade, não passavam de reformas superficiais, para 



satisfazer os anseios dessa imensa população citadina, como a descentralização de monumentos ou 
edificações das praças para as esquinas, e propunha a criação de jardins nos pátios particulares das 
casas ou de edifícios em lugar de uma única praça. Eles serviriam como refúgios do incessante rumor 
da cidade, onde, segundo Sitte, os proprietários ou os inquilinos dessas residências poderiam usufruir e 
viver como no campo, pois o ar puro, a boa iluminação natural e a vista sobre o verde favoreceriam a 
vida dessas pessoas. Essas seriam as áreas verdes nas metrópoles, ainda que completamente alheia ao 
movimento contínuo das ruas. Ele pregava, também, que existisse uma lei que exigisse a manutenção, 
no interior dos grandes blocos de edifícios, de espaços livres para um possível usufruto público. 
 

Os parques de recreio seriam isolados dos ruídos da cidade através de muros elevados, isolando-os 
também da cidade. Sitte dividiu o verde urbano em verde sanitário e verde decorativo. O verde 
sanitário não podia estar no meio da poeira e dos ruídos das ruas, mas em um espaço interno 
protegido, rodeado por blocos de construção fechados, podendo serem abertos às ruas somente os 
maiores, como o caso dos bairros de Villas e Cottages. A vegetação desenvolvia-se de forma natural e 
abundante sem a preocupação com as ruas. O verde decorativo tinha como função ser visto pelo maior 
número de pessoas e era localizado nos principais pontos de circulação. 
 

Ele era contra os “squares” e as alamedas urbanas utilizadas por Haussmann, por acha-los 
dispendiosos e sem nenhum fundamento. Quando se desejasse criar um jardim público ou um parque 
infantil, bastaria manter alguns quarteirões vazios e colocar os equipamentos e a vegetação, porém 
ficariam expostos a poeira e ao ruído do tráfego que para ele eram as mais terríveis pragas da vida 
metropolitana. Ele era a favor de que antigos jardins de residências nobres fossem abertos ao usufruto 
da população. Suas teorias não foram medidas suficientes para sanar os problemas cada vez maiores 
das grandes metrópoles industrializadas. 
 

Em contrapartida, nasceu um novo modelo de urbanização, contrário a tudo que existia até aquele 
momento, que foram as das cidades-jardins, surgidas no começo do século XX, principalmente na 
Inglaterra, propagando-se por toda a Europa e América.  
 
As cidades-jardins eram núcleos urbanos que procuravam viver independentes de outros núcleos, 
numa filosofia diferenciada de todas as cidades até aí existentes, principalmente as industrializadas, 
em que o planejamento social era amplo, sem regras rígidas e principalmente eram munidas de um 
espírito que buscava reunir cidade e campo num todo orgânico. Os subúrbios-jardins caracterizavam-
se mais como extensões, conectadas ou não com o tecido urbano, mas viabilizadas pela relação de 
dependência com uma cidade preexistente da era industrial. 
 

O nome cidade-jardim fez-se presente com as teorias de Ebenezer Howard e da experiência concreta 
da cidade de Letchworth, considerada a primeira cidade-jardim da história. Sua proposta de cidade-
jardim eram uma alternativa para a cidade industrial, com seus desequilíbrios e seu modo de vida. 
 

Nas cidades-jardins de Ebenezer, um dos fatores mais importantes e fundamentais dessa teoria era 
proporcionar habitações dignas para as classes trabalhadoras. A cidade-jardim deveria ser uma 
comunidade moralmente equilibrada e autônoma, na qual as habitações seriam alugadas através de 
cooperativas. A cidade deveria oferecer recursos industriais e agrícolas. Os jardins deveriam ser hortas 
para prover alimentação. A dimensão e o crescimento da cidade seria controlado por um cinturão 
verde, já que a perda da escala humana nas grandes cidades era condenada. 
 

No  Brasil o bairro-jardim chamado Jardim América num subúrbio de São Paulo, foi projetado por 
Parker e  Raymond Unwin em 1919, segundo as normas de Ebenezer.  
 

A paisagem urbana do século XIX para o século XX constituiu-se num período de transição nas 
cidades, que deveriam ser belas, higiênicas, pitorescas e que atende-se as necessidades de lazer de uma 



população. Além dos grandes parques urbanos dos quais relatamos, surge um novo modelo de área 
verde pública, a das praças ajardinadas, que une duas tradições, a das praças tradicionais e dos antigos 
jardins europeus. As praças ajardinadas refletiram a crescente preocupação das pessoas pela natureza, 
em que a vegetação é um dos principais elementos, tentando deste modo minimizar os efeitos da 
urbanização intensa dos grandes centros, da grande densificação de áreas edificadas e tentando 
principalmente entrar em sintonia com uma natureza cada vez mais distante e tão devastada pela ação 
do homem. 
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