
O JARDIM DO CONDOMÍNIO: DO IDEAL DE CIDADE AJARDINADA 
AO ESPAÇO LIVRE DE CONSUMO 

 
 

Aragão, Solange Moura Lima de (1)  
 

(1) Arquiteta e Urbanista (FAUUSP), Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas (FAUUSP), 
Doutoranda em Paisagismo (FAUUSP). 
End: R. do Lago, 876 – CEP 05508-900 – São Paulo – SP – E-mail: solange_aragao@hotmail.com 
 
Abstract: The first middle and upper class apartment complexes situated in the city of São Paulo were 
built in the 1940’s, most of them having at least a front garden. This was due to the ideal of a city with 
plenty of gardens, inspired in European patterns, as well as to the modern principles. 
In the 1980’s, estate agencies started to make use of the idea of green open spaces and garden 
apartments in order to increase their sales. By that time, landscape architecture projects became 
ordinary on the ground floor of apartment complexes, though created afterwards, to embelish the open 
spaces. 
In the 1990’s, this tendency was reinforced. The garden of apartment complexes stopped being part of 
an ideal and became part of a production of open spaces for consumption, projected with the intention 
of luring buyers, and promoting the sale of apartments with larger profits. 
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1. INTRODUÇÃO: A CIDADE AJARDINADA 
 
O termo “jardim” vem do francês (jardin) e designa todo terreno “em geral com alamedas, onde se 
cultivam plantas ornamentais, úteis ou para estudo” (FERREIRA, s/d, p.798). No Brasil, durante o 
período colonial, foram raros os jardins nas cidades e vilas. Quando existiam, ou pertenciam a alguma 
propriedade religiosa ou estavam nos quintais das residências – eram jardins particulares (MARX, 
1980, p.58). 
 
O jardim público surgiu no território nacional em fins do século XVIII, como espaço de lazer e 
pesquisa e, logo em seguida, com a chegada da família real, houve um aumento no número de jardins 
privados – aumento que se tornaria bastante expressivo da segunda metade do século XIX em diante: 
“as áreas ajardinadas se multiplicam, crescem e passam a constituir um elemento ponderável no 
conjunto das edificações e dos espaços vazios da cidade brasileira” (Idem, ibid., p.57-8). Nos últimos 
anos desse século, Machado de Assis escreveria sobre o Rio de Janeiro: “Que achei eu do nosso século 
carioca? Que será contado como o século dos jardins” (Apud SEGAWA, 1996, p.11). 
 
Na cidade de São Paulo, o jardim particular ficava junto às hortas e pomares, na parte posterior do 
terreno, desmembrando-se das culturas somente no início do século XIX, embora continuasse situado 
atrás das residências (HOMEM, 1996, p.71). Em meados desse século, apareceram sobrados e 
chácaras com jardins laterais e, depois de 1850, chácaras com jardins na frente, onde árvores, arbustos 
e plantas emolduravam o acesso principal (Idem, ibid.). Mas a “multiplicação das áreas ajardinadas” 
aconteceu somente em fins do século XIX e início do século XX, quando as construções de taipa 
foram substituídas por construções de tijolo e surgiram novos loteamentos, com ruas largas e 
arborizadas, à maneira de boulevards, e lotes onde seriam implantados os palacetes e villas. Pretendia-
se a “europeização” da capital paulista e o esquecimento de seu passado provinciano. 
 
Os palacetes e villas eram residências unifamiliares, em estilo neoclássico, eclético ou art nouveau, 
que pertenciam a ricos fazendeiros e industriais. A maior parte era isolada das divisas do lote, 
especialmente a partir das últimas décadas do século XIX, e possuía amplos jardins, projetados por 
paisagistas estrangeiros, como Glaziou, ou  similares a jardins europeus – com caminhos sinuosos, 



fontes, gazebos e lagos artificiais ou um traçado retilíneo, com eixos, labirintos e topiárias. O jardim 
era também sinônimo de status, valorizava o palacete e expressava com este a riqueza do proprietário. 
 
Villa ao lado de villa, palacete ao lado de palacete, os jardins nos lotes e quadras das ruas  largas e 
arborizadas consubstanciavam o ideal de cidade ajardinada, ao menos em uma parte da cidade – na 
outra, casas operárias eram erguidas no alinhamento, sem recuo lateral, com pouca ou nenhuma 
vegetação nos espaços livres. 
 
 
2. O JARDIM DOS PRIMEIROS CONJUNTOS DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
PAULISTANOS DE CLASSE MÉDIA E MÉDIA ALTA 
 
Foi nos bairros mais ricos, onde ainda havia muitos desses palacetes e villas, que foram construídos, já 
por volta de 1940, os primeiros conjuntos de edifícios residenciais paulistanos de médio e de alto 
padrão. A legislação determinava, para esses locais, recuos mínimos laterais e de frente. O edifício 
estaria isolado das divisas do lote da mesma forma que as construções do período anterior. As 
habitações do entorno e as próprias leis condicionavam a existência do jardim de frente – remanescia o 
ideal de cidade ajardinada. 
 
Por outro lado, propagava-se o ideal moderno, da torre isolada, cercada pelo verde, com iluminação e 
ventilação adequadas nos cômodos internos e, de fato, os arquitetos responsáveis por um número 
significativo desses primeiros conjuntos eram modernistas. 
 
Quando Artigas projetou o Edifício Louveira (dois blocos paralelos, erguidos sobre pilotis, 
interligados por rampas), no bairro de Higienópolis, procurou integrar o jardim situado entre os 
prédios com a praça Villaboim, em frente ao conjunto, diminuindo a separação entre o público e o 
privado – um dos princípios modernistas. 
 
 

 
Fig.1: Jardim do Edifício Louveira, projetado por Artigas nos anos 40. 
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Em um conjunto planejado por Abelardo de Souza para uma quadra localizada no bairro de Perdizes, 
esse mesmo ideal estaria presente, não havendo, no projeto original, muros e grades separando a área 
ajardinada do condomínio da calçada de uso público. 
 
Os jardins do Edifício Prudência (composto por duas torres geminadas) foram encomendados a Burle 
Marx – expoente do paisagismo moderno no Brasil. Havia ainda um ideal que não era puramente 
mercadológico na concepção do jardim. 
 
 
 
 



3. A INTRODUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NOS ESPAÇOS LIVRES DOS CONJUNTOS DE 
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
 
Nos anos 50, equipamentos de lazer, como playgrounds, quadras poliesportivas e piscinas, começaram 
a aparecer com maior freqüência nos conjuntos de edifícios residenciais de médio e de alto padrão, 
particularmente naqueles que ocupavam terrenos de maiores dimensões (acima de 10.000m2) – embora 
esses conjuntos não fossem muito comuns no período e sua construção tenha ficado praticamente 
estagnada a partir de 1957, quando foi aprovada a Lei n.5261, que estabelecia o coeficiente de 
aproveitamento igual a 4 para prédios de apartamento (VILARIÑO, 2000, p.91). 
 
Esse acréscimo de equipamentos de lazer nos espaços livres de edificação já evidenciava o objetivo de 
diferenciar o empreendimento, promovendo a sua venda (Idem, ibid., p.90), e a obrigatoriedade de 
recuos estabelecidos por lei deixava espaços abertos ao redor dos prédios bastante propícios à 
colocação desses equipamentos, onde as crianças e os adolescentes do condomínio poderiam brincar, 
conversar, praticar esportes e realizar outras atividades ligadas ao lazer. Com a verticalização, as 
unidades residenciais, sobrepostas, deixaram de possuir quintal e jardim privativo; suas áreas externas 
passaram a ser os espaços livres do conjunto, no térreo, de uso comum a todos os moradores. 
 
 
4. A LEI DE USO E DE OCUPAÇÃO DO SOLO (LEI 7805/72) E OS NOVOS CONJUNTOS 
RESIDENCIAIS PAULISTANOS 
 
Em 1972, é aprovada a Lei n.7805, que define novas diretrizes para a construção de conjuntos de 
edifícios residenciais. Mantém-se a exigência de recuos e são criadas duas subcategorias (R3.01 e 
R3.02), de acordo com as dimensões do terreno (abaixo de 20.000m2 e acima de 20.000m2). Ambas 
deveriam dispor de espaços e instalações de uso comum caracterizados como bens em condomínio, 
mas a segunda deveria conter, no projeto, o Plano de Parcelamento do Solo, com 20% de sua área 
reservada para vias de circulação, 15% para áreas verdes e 5% para áreas institucionais (parcelas de 
terreno destinadas à instalação de equipamentos sociais ou de lazer). 
 
Todos os conjuntos construídos a partir de então teriam áreas e equipamentos de uso comum, de 
acordo com a legislação em vigor, inclusive aqueles destinados às classes média e média alta. Como 
os equipamentos eram dispostos nos recuos laterais e de fundo, nos conjuntos menores (com apenas 
duas torres), o jardim ficava restrito ao recuo de frente, na entrada principal dos edifícios; nos 
conjuntos maiores (com mais de duas torres), ocupava diversas áreas do terreno. 
 
Nos anos 80, o mercado imobiliário passa a empregar, de modo mais enfático, a idéia dos 
equipamentos de lazer (em alguns casos obrigatórios por lei), a idéia do “verde”, lançada por alguns 
conjuntos –  como o Portal do Morumbi (fig.2 e 3), idealizado em 1973, onde parte da vegetação 
existente foi preservada, dando origem a um parque privativo –, e a questão da segurança (ou falta de 
segurança), que levou ao engradamento de muitas edificações e à construção de muros cada vez mais 
altos,  para aumentar a venda de seus empreendimentos. 
 

 



              
Fig. 2 e 3: Jardins do Portal do Morumbi, projetado nos anos 70. 
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Nesse mesmo período, e com essa mesma finalidade (garantir a venda dos apartamentos, com área 
diminuta em relação às décadas precedentes), difunde-se o projeto paisagístico no térreo dos conjuntos 
de edifícios residenciais destinados às classes média e média alta e em boa parte dos edifícios isolados. 
Contudo, o paisagista é chamado apenas para organizar a distribuição dos equipamentos e da 
vegetação e definir o aspecto dos espaços externos, por meio da escolha do piso, das luminárias e 
demais mobiliários de uso comum. Ele não entra no início do projeto e ainda não trabalha em conjunto 
com o arquiteto, restringindo-se sua função, por vezes, à jardinagem – particularmente quando já estão 
definidos o piso, os detalhes construtivos, a localização dos equipamentos e dos canteiros, sendo 
solicitado apenas no momento da escolha e arranjo da vegetação. Neste caso, não se trata de um 
projeto paisagístico propriamente dito, mas de um projeto de embelezamento do espaço. 
 
 
5. OS ESPAÇOS LIVRES DE CONSUMO NOS CONJUNTOS DOS ANOS 90 
 

         
Fig. 4 e 5: Jardins do Place des Vosges (projeto paisagístico de Suely Suchodolsky) e do Comdominium Club 

Alto de Pinheiros (projeto paisagístico de Benedito Abbud), produzidos para o mercado imobiliário nos anos 90. 
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Nos anos 90, essas duas tendências do mercado se consolidam (a utilização da idéia do verde, do lazer 
e da segurança nos anúncios imobiliários e a solicitação do paisagista ou arquiteto-paisagista para o 
projeto dos espaços livres), com algumas novidades. 
 
Em 1987, foi aprovada a Lei n.10.365, que disciplinava o corte da vegetação de porte arbóreo em 
áreas públicas ou privadas, tornando obrigatória a submissão de projetos onde houvesse vegetação 
significativa à manifestação do Depave – o Departamento de Áreas Verdes do Município (MENNEH, 
2002, p.113). 



 
Certas árvores e bosques deveriam ser preservados por lei em alguns conjuntos. Mais uma vez o 
mercado se apropria de uma exigência da lei e, quando não há bosque, cria o bosque em alguns 
conjuntos como chamariz de venda. 
 
Outra diferença em relação à década anterior é o fato de que os elementos dos espaços livres passam a 
ser definidos também por profissionais ligados ao marketing imobiliário, aparecendo alguns modismos 
como o espaço gourmet, o ofurô, a praça das águas, a praça do chá, áreas para meditação e bosques 
variados.   
 
Nota-se, ainda, a criação de determinadas “grifes” de paisagismo como “Benedito Abbud”, “Martha 
Gavião” e “W Santana” na cidade de São Paulo, que acabam se espalhando por outras cidades do país. 
Os projetos normalmente seguem uma mesma linha de acordo com o paisagista, embora atendam às 
requisições dos empreendedores, muitas vezes variando o estilo segundo o partido arquitetônico 
adotado. Alguns escritórios fazem uma verdadeira “produção em série” de projetos paisagísticos, onde 
são adotados os mesmos equipamentos, a mesma vegetação – com poucas variações – e, em certos 
casos, os mesmos materiais. Cada funcionário é responsável por uma etapa da execução dos diversos 
trabalhos desenvolvidos simultaneamente, assim que o paisagista tenha definido, com sua equipe, o 
desenho dos espaços livres. A idéia é fazer o maior número de projetos possível, no menor tempo, com 
a maior lucratividade, satisfazendo as exigências do cliente: o mercado imobiliário. A questão é que 
esse cliente, que estabelece padrões, cria e veicula modismos, nem sempre está preocupado com a 
cidade onde são implantados os conjuntos.  
 
Surgem, assim, os espaços livres de consumo, espaços que atraem compradores que vêem, nos 
anúncios imobiliários de jornais e revistas e nos catálogos distribuídos nos semáforos ou nos stands de 
venda, desenhos e perspectivas de áreas repletas de vegetação e dos mais variados equipamentos, que 
parecem proporcionar várias formas de uso e de apropriação. Na frente ou ao redor dos edifícios de 
apartamento, persiste a figura do jardim, que deixou de fazer parte de um ideal de cidade ajardinada ou 
de um ideal moderno para ser parte da produção dos espaços livres de consumo. 
 
 
6. CONCLUSÃO: O JARDIM DO CONDOMÍNIO 
 
Em frente à maioria dos edifícios residenciais paulistanos de médio e de alto padrão existe um jardim 
– de dimensão variada, distribuído em canteiros sobre laje ou plantado diretamente no solo. Esse 
jardim, “mais para ver do que para tratar ou freqüentar”, como afirmou Murillo Marx (1980, p.61), 
valoriza o acesso principal e possui funções estéticas e ambientais, contribuindo para melhorar a 
qualidade da paisagem. 
 
A origem do jardim do condomínio está ligada ao jardim dos antigos palacetes e villas, construídos na 
cidade de São Paulo na passagem do século XIX para o século XX. Aos poucos, essa idéia se difunde, 
endossada pela legislação municipal com a determinação e obrigatoriedade de recuos, e é apropriada 
pelo mercado imobiliário, que vê no jardim um fator de venda, transformando-o, com as demais áreas 
de lazer e contemplação, em espaço livre de consumo. 
O jardim do condomínio, nas últimas décadas, deixou de ser produzido a partir de um ideal, mas não 
deixou de ser uma das aspirações do paulistano que, há pelo menos um século e meio, desenvolve o 
gosto pelo jardim, sendo este um dos elementos que caracterizam a paisagem da cidade de São Paulo. 
 



 
Fig. 6: Jardim na entrada do Condominium Club Moema (projeto paisagístico de Benedito Abbud). 
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