
FREDERICK LAW OLMSTED: 
O PAI DA ARQUITETURA DA PAISAGEM. 

 
DAVANÇO, Joselle Santana (1) 

 
(1) Arquiteta, Urbanista, Mestranda do Programa de Mestrado em Urbanismo da PUC-Campinas. 
End: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 898, Jd. Paraíso – CEP: 15910-000 – Monte Alto – SP – E-mail: 
josellesd@ig.com.br 
 
 
ABSTRACT: This paper aims at Frederick Law Olmsted’s art, widely recognized as the founder of 
architecture in landscaping.  

Olmsted looked beyond his likes and experience to create his project principles. Based on human 
psychology, he tried to affect people’s emotions through his work and also neutralize the urban stress. 
Olmsted believed that the creation of green areas in the city life would systematically improve the 
environment.  

The first professional full-scale office of landscaping projects in the US was built by Olmsted. Thousands of 
public and private landscaping works were designed by Olmsted’s office throughout last century. Therefore, 
he has acquired national and international recognition. 

Since then, Olmsted’s work kept by National Park Service (NPS), National Association of Olmsted Parks 
(NAOP) and Massachusetts Association of Olmsted Parks (MAOP) has been taken care by preserving and 
interpreting the legacy left by the great master of landscaping in America. 
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1. INTRODUÇÃO 

Frederick Law Olmsted (1822-1903) foi o criador do termo arquiteto da paisagem. Aos 35 anos de idade, 
começou a trabalhar com o projeto da paisagem. Em sua arte tinha a finalidade de afetar as emoções e 
neutralizar o artificialismo da cidade e o stress da vida urbana, o que era alcançado através da criação de 
cenários, onde o visitante penetrava, experimentando a ação restauradora da paisagem.  

Dentre seus trabalhos se destacam: os parques urbanos, projetos de áreas preservação, sistemas de parques, 
campus universitários, parkways, subúrbios residenciais, entre outros.  O escritório de Olmsted realizou 
milhares de projetos, com alto nível profissional, adquirindo reconhecimento nacional e internacional e 
influenciando o trabalho de outros profissionais. 

Com relação à profissão de arquitetura da paisagem, foi em 1863, que oficialmente a designação  "arquiteto 
paisagista" foi feita pelos responsáveis pelos parques de Nova York. Desde então a profissão, que começou 
com o trabalho de Olmsted na América, desempenhou importante papel na formulação de planejamentos e 
projetos para o meio urbano. Em 1900, Olmsted Jr., filho de Olmsted, realizou o primeiro curso de 
arquitetura da paisagem, na Universidade de Harvard.   

O espírito do trabalho de Olmsted persiste até os dias de hoje, através do National Park Service e de seus 
muitos sócios, como a National Association of Olmsted Parks e a Massachusetts Association of Olmsted 
Parks,  que zelam pela importante obra deixada por Frederick Law Olmsted e sua firma. 

 



2. A ARQUITETURA DA PAISAGEM NA VIDA DE F. L. OLMSTED   

Frederick Law Olmsted nasceu em 26 de abril de 1822, em Hartford, Connecticut, Estados Unidos, sendo 
membro da oitava geração de sua família nesta cidade. Sua mãe morreu quando tinha quatro anos e seu pai 
casou-se novamente, tendo mais quatro filhos. Aos sete anos de idade foi para a escola, em Newington, 
Connecticut. Em suas férias, dedicou boa parte do tempo, juntamente com seu pai, um comerciante bem 
sucedido e amante da paisagem, a viagens com sua família, na busca do pitoresco, pela Inglaterra e  Nova 
York. Em 1836, quando ia ingressar na Escola de Yale, para cursar engenharia topográfica, sofreu um severo 
envenenamento, que teve como conseqüência o enfraquecimento de sua visão, alterando seu ritmo de vida. 
Nos quatro anos consecutivos, por recomendação médica, teve restrições para a leitura, além de ter de 
combinar os estudos com saídas ao ar livre, tornando-o um aluno especial. 

Nos vinte anos seguintes acumulou experiências e habilidades para criar a profissão de arquitetura da 
paisagem. Neste percurso, trabalhou, em 1840, em uma loja em Nova York. Em 1843, foi marinheiro em 
uma longa viagem para a China. Entre 1848 e 1855, tornou-se fazendeiro. No ano de 1850,  viajou por seis 
meses pela Europa e Ilhas Britânicas, visitando numerosos parques e propriedades particulares. Em 1852, 
publicou seu primeiro livro, que contava a história de um fazendeiro americano na Inglaterra. Em dezembro, 
deste mesmo ano, começou a primeira, de duas viagens, por Nova York, para investigar sobre a escravidão. 
Entre 1856 e 1860, publicou três volumes, sobre a expansão da escravidão na direção ocidental e a abolição 
da escravidão pelos estados do sul. De 1855 a 1857, trabalhou no principal jornal inglês de literatura e 
comentário político, publicando e sendo editor permanente. Durante seis meses deste tempo em que viveu 
em Londres, fez vários cursos pelo continente, visitando muitos parques públicos. 

No início do ano de 1857, as composições literárias de Olmsted permitiram-no conquistar a posição de 
superintendente do Central Park, em Nova York. Em março deste mesmo ano, juntamente com Calvert 
Vaux, ganhou o concurso do projeto de desenho para este parque.  

Durante os sete anos seguintes teve cargos de liderança em vários empreendimentos importantes. De 1859 a 
1861, foi o arquiteto-chefe na construção do Central Park. Entre 1861 e 1863, foi o diretor da comissão 
sanitária, que tinha como função supervisionar a saúde sanitária, acompanhar  todos os soldados voluntários 
do exército da união, além de criar um sistema nacional de serviço médico para aquelas tropas. Dos anos 
1863 a 1865, foi administrador da propriedade de Mariposa, um vasto complexo da “Califórnia gold-mining 
company”. 

Em 1865, tomou a decisão de se dedicar exclusivamente à arquitetura da paisagem. Neste ano, retornou a 
Nova York para, com Vaux, terminar o trabalho do Central Park e projetar o Prospect Park, no Brooklyn. 
Nos trinta anos seguintes, terminando com sua aposentadoria em 1895, deixou um legado de projetos onde 
pôde demonstrar a importância da profissão de arquiteto da paisagem. 

 
3. O ESCRITÓRIO DE OLMSTED  

3.1.Histórico 

Frederick Law Olmsted montou seu escritório para prática profissional em Nova York, em 1883, na  modesta 
sala de estar de sua casa. Com o desenvolvimento de seu trabalho, criou o primeiro escritório profissional de 
grande escala dedicado à arquitetura da paisagem nos Estados Unidos. Olmsted considerava seu escritório 
um ambiente de pós-graduação da escola profissional,  formando aprendizes na arquitetura da paisagem com 
uma combinação de instrução, leitura e experiência prática.  

Entre os arquitetos paisagistas americanos que começaram suas carreiras sob a tutela de Olmsted estavam 
seus filhos, John Charles e Frederick Jr., assim como Warren, um pioneiro em planejamento ambiental e 
projetos de parques nacionais e o desenhista Arthur Shurcliff. Henry Sargent Codman e Charles Eliot foram 



aprendizes e sócios de Olmsted. Codman dirigiu o trabalho do escritório na Exposição Mundial de Columbia 
em 1893, Chicago, e no Campus da Universidade de Stanford,  Califórnia. Eliot saiu da firma em 1885, para 
abrir seu próprio escritório. Serviu como principal arquiteto paisagista para o Sistema Metropolitano do 
Parque de Boston e foi profissional de confiança nacional da Grã-Bretanha. Eliot retornou mais tarde como 
sócio na firma rebatizada Olmsted, Olmsted & Eliot. As mortes de Codman e de Eliot terminaram com as 
carreiras promissoras de dois homens que Sr. Olmsted  preparou  com o maior cuidado para o suceder. 

Entre 1890 e 1920, a firma expandiu rapidamente sob a liderança de John Charles Olmsted e Frederick Law 
Olmsted Jr. Para acomodar este crescimento, um complexo de escritórios foi adicionado a residência da 
família. Sob o nome de irmãos Olmsted, a firma chegou a empregar uma equipe de quase 60  funcionários, 
em seu auge, nos anos de 1930. O último membro sobrevivente da família na firma, Olmsted Jr., aposentou-
se em 1949. 

3.2. As Comissões 

Durante sua carreira, Olmsted e seu escritório participaram de cerca de 500 comissões, incluindo 100 
parques e espaços públicos de recreação, 200 propriedades particulares, 50 comunidades residenciais e 40 
projetos de campus para instituições acadêmicas. Olmsted era um prolífico autor, apesar da dificuldade que 
tinha em expressar suas idéias na escrita. Diversas vezes pagou pela distribuição de publicações e relatórios 
importantes. A extensa lista de suas publicações contém mais de 300 artigos, incluindo os textos que 
descrevem suas viagens para o sul e os vários originais publicados pela Comissão Sanitária dos Estados 
Unidos, além de cerca de seis mil textos e relatórios que escreveu durante sua carreira, tratando de 300 
comissões de projeto. 

 
4. FINALIDADES  DA  ARQUITETURA  DA  PAISAGEM  

4.1. A finalidade da arte de Olmsted 

Olmsted acreditava que a finalidade de sua arte era afetar as emoções. Isto era  evidente, em especial, nos 
seus projetos de parques, onde desenvolveu o que chamou de processo “inconsciente”, criando passagens no 
cenário em que o visitante se infiltraria, experimentando a ação restauradora da paisagem. Considerava o 
aspecto mais importante do paisagismo “o poder narrativo do cenário”. Para conseguir este resultado, 
subordinou todos os elementos do projeto à única finalidade de fazer a experiência da paisagem a mais 
profunda possível.  

Baseou seus projetos em princípios fundamentais da psicologia humana, em trabalhos e teorias britânicas 
sobre a paisagem naturalista e nas qualidades do cenário pastoral e pitoresco. O modelo de beleza de 
paisagem utilizado foi o pastoral, com extenso gramado, rios calmos e amplos bosques de árvores. Foi neste 
estilo que encontrou o antídoto especial para os efeitos maléficos da vida urbana. O estilo pitoresco é mais 
selvagem e se aplica a variadas topografias e características do terreno, utilizando grande variedade de 
plantas, com o objetivo de conseguir um efeito de profusão, surpresa e mistério. A variedade envolvia a 
qualidade de "delicadeza", através da leve graduação da textura, matiz e tom, sendo fundamentais para o 
trabalho artístico.  Em seus projetos ambos os estilos compartilharam da qualidade do indefinido, da falta de 
objetos individuais para a observação específica. Para Olmsted, o termo "cenário" não deveria ser aplicado a 
nenhum campo de visão onde tudo pode ser visto e bem definido. As qualidades do cenário eram essenciais 
para a ação inconsciente e para o treinamento da sensibilidade estética.  

4.2. Finalidades sociais e políticas  

No tempo em que começou o trabalho como arquiteto da paisagem, Olmsted tinha desenvolvido um jogo de 
valores sociais e políticos que deram uma finalidade especial a seu trabalho de projeto. De seu aprendizado 
na Inglaterra extraiu opiniões sobre a comunidade e a importância de instituições públicas de cultura e de 



ensino. Seus cursos e amigos de viagem ao sul em 1848 convenceram-no da necessidade dos Estados Unidos 
demonstrar a superioridade do governo republicano e do trabalho livre. Uma série de influências, começando 
com seu pai e suplementada por escritores britânicos da arte da paisagem, com os valores de Uvedale, 
Humphry Repton, William Gilpin, William Shenstone, e John Ruskin, o convenceu da importância da 
sensibilidade estética como meios de impulsionar a sociedade americana, afastando o barbarismo da 
fronteira, sendo uma condição de civilização. 

Segundo Hall (1995), por volta de 1900, a respeito da segregação e repatriação diz que as medidas de 
exemplo moral e de até coerção moral, deveriam ser acompanhadas  de uma melhoria sistemática do 
ambiente urbano, mediante a instalação de parques e áreas de recreio e, eventualmente, mediante de um 
sistema mais amplo de parques municipais, que – na opinião do pai da arquitetura paisagística norte-
americana, Frederick Law Olmsted – exercia uma “influência harmonizadora e refinadora... favorável a 
cortesia, ao autocontrole e a temperança”. 

 
5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE OLMSTED  

5.1. Teoria para o projeto da paisagem 

Frederick Law Olmsted, antes de se assumir como arquiteto da paisagem tentou a sorte em várias atividades 
profissionais. Começou tardiamente, aos 35 anos de idade, a trabalhar com projetos de paisagem. Em 1865, 
aos 43 anos, tomou a decisão de se dedicar integralmente à arquitetura da paisagem.  

Suas idéias tiveram base nas experiências e nas influências de sua juventude. A influência maior veio de seu 
pai, que apreciava extremamente o cenário natural e devotou a maioria de seu tempo de lazer a viagens. 
Estes pequenos passeios se expandiram para transformarem-se em "excursões anuais na busca do pitoresco".  

Olmsted acreditava que a raiz de todo seu bom trabalho era a consideração e a apreciação do cenário e das 
extraordinárias oportunidades para se cultivar a suscetibilidade do poder do cenário. A própria paisagem 
americana era a fonte de suas inspirações estéticas, mas essa influência foi suplementada pelas literaturas 
sobre jardins, viagens, e obras de teóricos ingleses sobre a arte da paisagem. Em sua juventude leu e foi 
influenciado por “An Essay on the Picturesque”, de Uvedale Price, publicado em 1794 e nas ilustrações das 
cenas do livro de William Gilpin, publicado em 1790, onde observou o cenário da floresta e suas outras 
vistas, relacionadas principalmente à beleza pitoresca. O paisagista profissional que o influenciou foi 
Humphry Repton, cujos esboços e sugestões, teoria e prática de paisagismo foram publicados em 1795 e 
1803, respectivamente.  

5.2. Teorias  estéticas   

Os ensinamentos de Price, Gilpin, e Repton e as viagens com seu pai forneceram a base para as teorias 
estéticas de Olmsted; além da sua recusa em seguir as formas de projetar jardins de seu próprio tempo, 
negligenciando as teorias dos jardins conduzidos, concentrando-se em indicar e utilizar novos espécimes de 
plantas e flores. As práticas de paisagismo promovidas pelo aumento do uso de espécimes de plantas 
conduziram a exposição à novidade, à forma e até mesmo à decoração.  

O desagrado de Olmsted com as formas de seu tempo tornou-o relutante em aceitar o termo de "jardineiro da 
paisagem" para denominar sua arte. O sentimento por ter trabalhado em uma escala maior do que a dos 
jardins aumentou essa relutância. Acreditava que o termo "jardineiro" não incluía convenientemente os 
trabalhos em que se represavam os córregos, eram criados lagos, túneis, pontes, terraços e canais. Olmsted 
diferiu dos jardineiros não somente no estilo e na escala de seu trabalho, mas também nos conceitos 
utilizados em seus projetos para afetar aqueles que os vissem.  



5.3. A influência de Von Zimmermann e Bushnell 

Os dois escritores que mais influenciaram o pensamento de Olmsted foram o médico suíço Johann Georg 
Von Zimmermann, do século XVIII e o teólogo proeminente da Congregação, da época de Olmsted, Horace 
Bushnell. Em seu livro “Ueber Die Einsamkeit”, ou em “Solitude Considered”, com respeito a sua influência 
na mente e no coração, Zimmermann disse como tinha deixado relutantemente o seu canto na montanha de 
Berne. Separado de seu repouso e de sua família, mergulhou na melancolia profunda que somente era 
suavizada com caminhadas diárias em um jardim, cultivado ao gosto inglês, perto de Hanover. Com sua 
curiosidade despertada, Zimmermann começou a buscar explicações sobre a habilidade da natureza em curar 
perturbações mentais, concluindo que o cenário tem um efeito poderoso na imaginação. Olmsted leu o livro 
de Zimmermann quando menino, redescobrindo-o na idade de vinte e dois anos. Ás teorias do médico suíço 
adicionou o aprendizado a respeito da importância "da influência inconsciente" de Horace Bushnell.  

Na teoria de Bushnell a influência mais importante e mais constante que os povos exerceram não foi a 
verbal, mas principalmente a emanação silenciosa de seu caráter real, que mostrava na conduta habitual o 
feito em um nível abaixo daquele do consciente. Olmsted acredita que aprendeu muito sobre a apreciação 
silenciosa do cenário com seu pai, combinando sua própria experiência com as teorias de Zimmermann e de 
Bushnell para produzir sua própria teoria do efeito do cenário no homem.  

Decidiu trabalhar o cenário por um processo inconsciente para produzir o relaxamento e aliviar as tensões 
produzidas pelos ruídos e arredores artificiais da vida urbana. A condição necessária para tal experiência era 
a ausência das perturbações que exigem consciência da mente. O efeito não veio em conseqüência do exame, 
da análise ou da comparação, nem da apreciação de partes particulares da cena, mas de tal maneira que o 
espectador estaria inconsciente de sua ação. 

Olmsted começou a escrever sobre o efeito do cenário quando suas idéias já estavam bem estabelecidas. Em 
seu livro, Caminhadas e conversas de um fazendeiro americano na Inglaterra (1852), descreveu sua resposta 
à beleza do “Isle of Wight” durante sua primeira viagem a Inglaterra em 1850, dizendo que gradualmente e 
silenciosamente o encanto vem sobre nós; nós não sabemos exatamente como e onde. Acreditava que não se 
podia procurar entender esse sentimento demasiado diretamente. 

 
6. Princípios  para  projeto  

6.1. Princípios dos projetos de Olmsted 

No desejo de usar a arte da paisagem nas necessidades profundas encontradas no ser humano, somadas com 
sua convicção a que o processo envolvido deve ser inconsciente, Olmsted formulou uma série de princípios 
de projeto que diferiram significativamente daqueles dos jardineiros de seu tempo. No sentido mais amplo, 
sentiu que o que separou sua arte daquela do jardineiro foi o que denominou de "elegância do projeto", que 
era a criação de uma composição em que todas as peças foram subordinadas ao todo, com efeito coerente.  

Um elemento importante para fixar a composição era a organização eficaz do espaço. Não importava a 
limitação da área a projetar. Olmsted criou um efeito de perspectiva aumentando o sentido do espaço, 
contrastando o primeiro plano com o mais afastado, tornando-os mais distintos. O cenário simplesmente não 
se aplicava a todo o campo de visão, em que tudo poderia ser visto, desobstruído e bem definido no esboço. 
O cenário deveria ocultar o detalhe mais afastado e conter a complexidade considerável dos efeitos de luz e 
sombra. 

Cada uma destas técnicas era característica de um dos dois estilos mais usados por Olmsted em seus projetos. 
Basicamente, eram o pastoral e o pitoresco, que eram as modalidades clássicas de jardins da paisagem e de 
teorias inglesas do século XVIII. A finalidade de Olmsted não era simplesmente usar estes estilos para a 



consistência estética. Usou as qualidades da natureza a fim de produzir uma resposta psicológica que fosse 
além da apreciação da beleza do cenário.  

6.2. O Estilo "Pastoral" 

Olmsted usou o estilo pastoral, que também foi chamado de estilo da beleza, para trabalhar com o sentido do 
pacífico e suave da natureza para  restaurar o espírito. O estilo pastoral era a modalidade básica de seus 
projetos de parque, no qual pretendeu criar ajustes para que servisse à recreação inconsciente ou indireta. Em 
seus projetos, tinha como finalidade principal de um parque a busca de um efeito no organismo humano pela 
ação do que se apresentasse à vista, da ação, como a música, como algo que vai além do pensamento, e não 
pode inteiramente ser dado pela formulação das palavras. Para isso criou amplos espaços de gramado, 
interrompidos ocasionalmente por bosques de árvores, onde o limite era indistinto, devido à obscuridade do 
ausente adicionado ao detalhe produzido pela linha desigual e pela folhagem intricada das árvores na borda 
do espaço aberto. Estes efeitos eram remanescentes dos parques que Olmsted tinha visto na Inglaterra. A 
imagem do modelo do estilo pastoral que Olmsted cultivava era remanescente dos parques que visitou na 
Inglaterra, com seus verdes e deslumbrantes gramados. 

6.3. O Estilo "Pitoresco" 

Empregando o estilo do pitoresco, Olmsted pôde trabalhar com a complexidade da luz e da sombra próximos 
do olhar, introduzindo aspecto de mistério na natureza. Para conseguir o sentido do mistério, usou uma 
variedade de matizes e texturas da folhagem que criaram um jogo constante de mudança entre claro e escuro. 
Ao mesmo tempo, para valorizar a vegetação, plantou com profusão plantas de grande porte, criando um 
escalonamento em  camadas, começando com a forração, o gramado e depois as árvores. Para terminar o 
efeito utilizava freqüentemente as trepadeiras que cobriam os troncos das árvores, mantendo as folhagens 
uniformemente verdes no inverno. 

Parte da inspiração de Olmsted para este estilo foi visto na Inglaterra e no cenário tropical da América 
Central, ao cruzar o “Isthmus of Panamá”, em 1863. Esta paisagem produz uma impressão moral muito forte 
com um sentido ampliado da natureza.  Essa qualidade da natureza, e do criador atrás dela, que procurou 
expressar e apresentar em muitos de seus projetos.  

6.4. O espírito do lugar 

Ao intensificar determinadas qualidades da natureza, Olmsted procurava proporcionar às pessoas, uma 
apreciação maior do cenário do que elas poderiam ter de outra maneira, com a conveniência de estar dentro 
de um espaço dado. Ao mesmo tempo, pretendeu em seus projetos permanecer fiel ao caráter dos arredores 
naturais e não entrar em conflito com eles.Manteve vivo os ensinamentos na arte da paisagem de escritores 
ingleses do século XVIII. 

Olmsted procurou intensamente seguir os preceitos de respeito à paisagem natural e ao entorno. Acreditava 
que o grande mérito estava nos trabalhos em que as oportunidades maiores da topografia não foram 
desperdiçadas e naqueles em trazia os efeitos de jardins de casa de campo ao jardim suburbano. Sob este 
enfoque, Olmsted realizou uma série de projetos, incluindo o parque de Franklin em Boston, na propriedade 
de Biltmore, na Carolina do Norte, e a “World's Columbian Exposition”, em Chicago, o que o ajustou mais 
claramente nesse trajeto do que alguns de seus contemporâneos, incluindo Vaux. 

Quando Olmsted procurou fazer com que cada projeto fosse original, para isso se baseava nas qualidades 
especiais do local e não utilizava somente plantas nativas em sua criação do cenário. Usou diversos 
espécimes de plantas além das que já faziam parte da paisagem natural, acreditando que cada planta que 
adicionasse enriqueceria a variedade de vegetação e conseqüentemente o projeto. 



Insistiu na subordinação dos detalhes na composição do todo, cujo efeito mais forte e mais pleno era a ação 
inconscientemente naqueles que o vissem. Vigiou o encontro da perturbação com os elementos do consciente 
do observador. Freqüentemente desafiou as formas e os preconceitos de sua época e encontrou a oposição 
daqueles que consideravam seu estilo demasiado áspero. Persistiu, entretanto, e adaptou os velhos princípios 
de jardins da paisagem inglesa às circunstâncias americanas e, ao mesmo tempo, desenvolveu sua própria 
teoria da influência inconsciente do cenário. O resultado foi uma série de projetos que combinaram a riqueza 
e o selvagem no plantar, com uma composição única, em uma maneira nunca igualada na história do projeto 
da paisagem. 

6.5. Paisagens e clima 

Embora o cenário mais amado por Olmsted requeresse considerável chuva para conseguir seu efeito, grande 
parte do território americano possuía climas diferentes. Assim, ajustou-se para conseguir desenvolver seu 
trabalho, criando um estilo adequado a cada paisagem. Desenvolveu um estilo de paisagem no sul, enquanto 
no oeste, com clima semiárido, viu a necessidade de um novo estilo regional de conservação.  

6.6. O serviço deve preceder a arte 

Olmsted almejava em seus projetos conseguir o efeito da teoria da influência inconsciente. Para exemplificar 
o efeito desta teoria comparava a reação que teríamos ao caminha em um campo e nos deparar com  uma flor 
selvagem e um híbrido “gaudy”, importado do Japão, sob um vidro em um vaso esmaltado, em um gramado. 
Dizia que o híbrido chamaria a atenção imediatamente, enquanto a flor selvagem poderia passar 
desapercebida, pois estaria integrada ao todo, em harmonia com a paisagem, e assim nos tocaria mais 
interiormente, por ter uma influência sanitária, tranqüilizadora e calmante. 

A ênfase de Olmsted na influência sanitária no seu estilo de projeto da paisagem refletiu seu desejo de ter no 
produto dos seus trabalhos um efeito no organismo do ser humano. Acreditou que projetar a serviço das 
necessidades do ser humano, e não simplesmente da criação da decoração, daria sentido à sua arte. Em seus 
projetos, o serviço deveria preceder a arte, desde todo o gramado, árvores, flores, cercas, caminhos, água, 
pintura e colunas deveriam servir a finalidade da utilidade direta ou do serviço, caso contrário o trabalho não 
poderia ser considerado como arte. As considerações da utilidade quando negligenciadas ou canceladas em 
consideração ao ornamento, criariam uma arte não verdadeira. 

6.7. Princípios de Olmsted do projeto - "Os Sete S" 

Segundo Beveridge (1986), Olmsted tinha como princípios de projeto o que pode ser chamado de “Os sete 
S”. O Cenário (Scenery) se refere a criação de projetos que dão um sentido realçado do espaço, com limites 
indefinidos, uso de variedade de espécies de plantas, criação de efeitos de luz e sombra. A adequação 
(Suitability) é a adaptação dos projetos ao cenário e a topografia natural do terreno, respeitando o "espírito do 
lugar". O terceiro “S” é se refere a estilo (Style), pois Olmsted utilizava estilos específicos para conseguir 
cada efeito particular. O estilo pastoral, composto por vastos gramados com corpos de água pequenos e 
árvores em bosques dispersos, para uma atmosfera tranqüila e restauradora. Já o estilo pitoresco, com 
profusão de plantas em terreno íngreme e irregular, era usado para alcançar um sentido de excelência da 
natureza, com efeitos surpresa e contraste entre luz e sombra, produzindo um sentido de mistério. Outro “S” 
é subordinação (Subordination), pois realiza o condicionamento de todos os elementos, todas as 
características e objetos, ao projeto total e ao efeito que se pretende conseguir. Realiza a separação 
(Separation) das áreas projetadas em estilos diferentes, para que uma mistura incoerente dos estilos não 
diluísse o efeito pretendido de cada um,  reduzindo conflitos e incompatibilidades de usos. O sanitarismo 
(Santation) seria, não simplesmente cuidar das características da superfície, mas a provisão de drenagem 
adequada e outras considerações da engenharia. Seria planejar projetos que promovessem a saúde física e 
mental dos usuários. Por fim, o sétimo “S” é de serviço (Service), que se refere ao planejamento dos projetos 
de modo a servirem a uma finalidade de utilidade ou de serviço direto, isto é, associar o projeto a 
necessidades sociais e psicológicas fundamentais. 



7. PRINCIPAIS PROJETOS 

O escritório de Olmsted realizou, ao longo do século, projetos importantes em diversas categorias. Nestas se 
destacam os parques urbanos, áreas de preservação, “parkways”, sistemas de parques,  edifícios de governo, 
Campus Universitários, bairros residenciais e áreas de preservação.  Em cada uma destas categorias, 
Olmsted, desenvolveu projetos que possibilitaram a compreensão de sua visão, do conceito único que trouxe 
a cada comissão e da imaginação com que tratou do todo aos menores detalhes.  

Durante todo sua carreira, Olmsted enfatizou a importância da colaboração com os profissionais de 
disciplinas, em especial coordenadores e arquitetos. Um exemplo principal de tal colaboração foi sua 
participação como  planejador da World's Columbian Exposition de 1893,Chicago. 

7.1. Parques Urbanos 

Na categoria dos Parques Urbanos, com destaque para o grande parque no tecido urbano, que era projetado 
com o intuito de neutralizar o artificialismo da cidade e o stress da vida urbana. Os principais projetos são: o 
New York’s Central Park (1858); Prospect Park (1866); Delaware Park, Buffalo (1869); South Park, 
Washington e Jackson Parks e Midway Plaisance, Chicago (1871); Belle Isle, Detroit (1881); Mount Royal, 
Montreal (1877); Franklin Park, Boston (1885); Genesee Valley Park, Rochester, New York (1890); 
Cherokee Park, Louisville (1891); Riverside Park (1875) e Morningside Park (1873 and 1887), New York; 
Fort Greene Park (1868),Brooklyn; Walnut Hill Park, New Britain, Connecticut (1870); South (agora 
Kennedy) Park, Fall River, Massachusetts (1871); Beardsley Park, Bridgeport, Connecticut (1884); Downing 
Park, Newburgh, New York (1887) e o  Cadwalader Park, Trenton, New Jersey (1891). 

7.1.1. New York’s Central Park 

Segundo LAURIE (1983), em 1785, os habitantes de Nova York haviam percebido a urgência de ter uma 
área onde a numerosa população da cidade poderia desfrutar comedidamente do exercício físico, atividade 
útil para a saúde e para o espairecimento. A escolha do seu terreno esbarrou em dificuldades e controvérsias 
políticas. Uma comissão anunciou um concurso de projetos, no qual seriam premiados os quatro melhores. 

O ganhador foi Frederick Law Olmsted, junto com seu sócio Calvert Vaux no concurso que aconteceu em 
1858. Uma simples justificativa explicou a grande superfície de ocupação do parque, 337 Ha, que no futuro a 
cidade chegaria a crescer de tal maneira que o parque seria o último reduto onde os habitantes teriam a 
possibilidade de contemplar a paisagem. Olmsted propôs que o parque fosse o foco central de milhares de 
pessoas que habitavam aquela cidade, proposta que o tempo demonstrou que estava certa no sentido e na 
previsão (na época de sua morte, em 1903, a população alcançava os quatro milhões). 

Para MUNFORD (1998)  o Central Park de Olmsted e de Vaux era superior a qualquer planta urbana 
convencional de duas dimensões, pois, usando passagens suspensas e subterrâneas, sempre que possível, 
proporcionava quatro redes de tráfego independentes: caminhos para pedestres, trilhas para cavaleiros, 
estradas para veículos de rodas e artérias transversais para o tráfego da cidade. Nas duas disposições tendo 
em vista a circulação desembaraçada e os cruzamentos seguros, esse esquema proporcionou uma 
contribuição singular ao planejamento urbano. 

7.2. Parkways 

A parkway foi criada como um largo caminho urbano com vegetação, que contemplava diversas 
modalidades de transportes, conectada aos parques,  estendendo os benefícios das áreas verdes públicas para 
toda a cidade. As principais parkways criadas por Olmsted foram: Eastern e Ocean parkways, Brooklyn 
(1868); Humboldt e Lincoln, Bidwell e Chapin Parkways, Buffalo (1870); Drexel Boulevard e Martin Luther 
King Drive, Chicago (1871); "Emerald Necklace" (1881), Beacon Street, Commonwealth Avenue extension 
(1886), Boston e o Southern Parkway, Louisville (1892). 



7.3. Sistemas de Parques 

O Sistema de parques foi criado para oferecer, em larga escala, facilidades para a recreação em espaços 
públicos a todos os residentes em uma cidade. Dentre eles se destacam: Buffalo-Delaware Park, The Front, 
The Parade, South Park, Cazenovia Park, e a conexão entre estes parques. Em Boston o "Emerald Necklace", 
com os parques: Charlesbank, Back Bay Fens, Riverway, Leverett Park, Jamaica Pond, Arnold Arboretum, 
Franklin Park, Marine Park e suas conexões.Em Rochester, os parques: Genesee Valley, Highland, Seneca 
Parks  e diversas quadras da cidade. Em Louisville: Shawnee, Cherokee, Iroquois Parks, Southern Parkways, 
contando com mais diversos parques e pequenas quadras da cidade.  

7.4. Áreas de Preservação  

No trabalho de Olmsted havia a preocupação com a proteção das áreas de beleza pitoresca da destruição e da 
exploração comercial. Entre as áreas de preservação de destacam: Yosemite Valley, Mariposa Big Tree 
Grove (1865) e Niagara Reservation (1887). 

7.5. Subúrbios Residenciais 

Os subúrbios residenciais eram destinados a criar um sentido de comunidade e de ajuste para a vida 
doméstica, separando o lugar da residência do lugar do trabalho. Olmsted acreditava que deveria conter os 
numerosos apartamentos como atrativos, onde eram permitidas atividades da casa serem providas em espaço 
coletivo aberto, fora da moradia. Nas residências, a escala doméstica forneceria aos edifícios um exemplo 
para a vida civilizada. São exemplos: Riverside, Illinois (1869); Sudbrook, Maryland (1889) e Druid Hills, 
Atlanta (1893). 

7.6. Edifícios do governo 

Olmsted acreditava que os edifícios do governo deveriam ser feitos de forma mais eficiente, onde a função 
dos edifícios e a sua dignidade deveriam ser estimuladas pelo planejamento cuidadoso. Assim planejou: U.S. 
Capitol grounds and terraces (1874); Connecticut State House (1878). 

7.7. Campus Universitário 

Olmsted inseriu as escolas em meio à vegetação, onde a ação tranqüilizadora e harmoniosa da paisagem seria 
propícia ao ambiente de estudo. Como exemplos podemos citar: Stanford University (1886); Lawrenceville 
School (1884); Buffalo State Hospital for the Insane (1875); Hartford Retreat (1860) e Bloomingdale 
Asylum, White Plains, New York (1892). 

7.8. Propriedades do País 

Olmsted projetou um grande número de propriedades. Os exemplos mais significativos são as propriedades 
de Biltmore State, North Carolina e Moraine Farm, Beverly, Massachusetts. 

 
8. OS SUCESSORES DE OLMSTED  

8.1. Frederick Law Olmsted Jr. 

Frederick Law Olmsted Jr. (1870 - 1957) foi treinado com cuidado pelo pai para ocupar uma posição 
significativa na firma de Olmsted. Estudou na Universidade de Harvard, onde realizou o primeiro curso de 
arquitetura da paisagem, em 1900. Depois da aposentadoria do seu pai, Olmsted Jr. rapidamente exerceu a 
liderança da firma com seu irmão adotivo, John Charles, e foi mais tarde o sócio sênior dos irmãos da firma 
de Olmsted, de 1920 a 1949. Como professor e membro da carta patente da sociedade americana de 



arquitetos de paisagem, Olmsted Jr. ficou a frente de sua profissão. Manteve um longo compromisso de vida 
à preservação, contribuindo para guiar a legislação, estabelecendo o Serviço Nacional de Parques (NPS), em 
1916. Tinha como objetivo preservar o cenário, os objetos naturais e históricos e a vida selvagem, para a 
apreciação das gerações futuras. 

8.2. John Charles Olmsted  

Assumiu o principal papel na firma estabelecida pelo seu tio e pelo padrasto, Frederick Law Olmsted. 
Tornou-se hábil na arte, na arquitetura, na engenharia e na fotografia. John Charles fazia parte da gerência 
dos negócios, produzindo milhares de novas comissões pelo país. Sócio sênior dos irmãos Olmsted na firma, 
de 1898 a 1920, John Charles Olmsted conduziu o escritório ao planejamento detalhado para espaços abertos 
e sistemas metropolitanos de parque. Como o primeiro presidente da sociedade americana de arquitetos de 
paisagem em 1899, reforçou o papel da arquitetura da paisagem em dar forma e enriquecer a nação. 

8.3. Contribuições da obra de Olmsted 

De acordo com Hall (1995), naqueles dias que antecediam os arranha-céus, Chicago era universalmente 
conhecida como cidade-jardim: origem quase certa do mais conhecido dos títulos de Howard. Ele deve ter 
visto o novo subúrbio de Riverside, projetado pelo grande arquiteto-paisagista Frederick Law Olmsted. 

Sobre Parker, Hall (1995) escreve: em Wythenshawe, a genialidade de Parker combinou-se com uma outra 
tradição de estrada ajardinada, mais antiga, norte-americana, concebida por Frederick Law Olmsted e 
amplamente utilizadas pelos planejadores filiados à tradição City Beautiful no início do século, ou seja, a 
idéia de parkways como vias de acesso a áreas residenciais ligadas aos parques públicos. 

Para Munford (1998) não há exemplo de planejamento feito dentro do século XIX, nem mesmo o orientado 
por Haussmann, que se compare em frescor de formas e ousadias de linhas com o melhor dos subúrbios, do 
Riverside de Olmsted, perto de Chicago. Também escreve sobre a superioridade estética e de engenharia de 
uma planta orgânica, realizada tendo em vista outras finalidade além do número máximo de lotes vendáveis 
e o exercício mínimo da imaginação. Já em 1865, F. L. Olmsted mostrara essas vantagens em São Francisco. 

  
9. A PROFISSÃO DE ARQUITETO PAISAGISTA 

O termo arquiteto paisagista surgiu com Frederick Law Olmsted, ao considerar o termo “arquiteto 
paisagista” mais adequado à abrangência da profissão do que a nomenclatura até então usada “jardineiro 
paisagista”. Em 1863, deu início à história da profissão na América do Norte, quando o uso oficial da 
designação "arquiteto paisagista" foi feita pelos responsáveis pelos parques de Nova York. Este foi o início 
simbólico da nova profissão de arquitetura da paisagem.  

A profissão de arquiteto paisagista desempenhou importante papel em suprir a crescente necessidade da 
nação por ambientes urbanos bem planejados e projetados. Embora a profissão tenha crescido lentamente, 
seus pioneiros, incluindo Olmsted, Vaux e Horace Cleveland, estavam constantemente engajados em 
movimentos de planejamento das cidades e projetos de cidadania. 

Em 1899, a ASLA - American Society of Landscape Architects (Associação Americana de Arquitetos 
Paisagistas) - foi fundada em Nova York, para representar os arquitetos paisagistas dos Estados Unidos. Em 
1900, Frederick Law Olmsted Jr., filho de Olmsted contribuiu para a criação do primeiro curso de arquitetura 
da paisagem na Universidade de Harvard, sendo um dos organizadores e professor do curso. 

Parques urbanos, sistemas de parques metropolitanos, subúrbios residenciais planejados e campus 
universitários foram planejados e surgiram em grande número, culminando com o movimento City Beautiful 
na virada do século. A arquitetura da paisagem continuou a influenciar o movimento de planejamento e 



embelezamento das cidades no século XX. Assim criou-se a cultura das cidades crescerem usando os 
serviços dos arquitetos paisagistas.Cidades como Chicago e Cleveland usaram arquitetos paisagistas para 
projetar planos urbanísticos de desenvolvimento geral. 

A separação entre as profissões de planejamento, arquitetura e arquitetura da paisagem, com seus próprios 
programas e níveis de organização, ocorreu em torno de 1920, mesmo assim as três profissões continuam a 
se relacionarem profundamente.  

A necessidade de projetos de parques nacionais e estaduais, sistemas de parques urbanos, cidades e parkways 
estimularam o desenvolvimento da  profissão. Os projetos públicos passaram a nortear a  arquitetura da 
paisagem americana, uma tendência que continuou de meados do século XX até os dias de hoje. 

 
10.  CATALOGAÇÃO E PRESEVAÇÃO DA OBRA DE OLMSTED  

A coleção dos arquivos de Olmsted é uma das mais extensamente pesquisadas do museu no Sistema 
Nacional de Parques, contendo 1.000.000 de históricos originais.  

Os planejamentos de parques e da cidade pelos Estados Unidos usam estes registros a cada ano reabilitando e 
reconstruindo muitas paisagens significativas para a nação. Os historiadores, os estudantes, e os planejadores 
da preservação usam a coleção documentaria das áreas históricas e produzem exibições, filmes e publicações 
escolares.  

Atualmente o serviço nacional do parque consiste em catalogar e conservar as coleções que contêm 
fotografias da paisagem, estudos preliminares, esboços do campo, plantas gerais, listas de plantas, desenhos 
de apresentação, registros de negócios e modelos de escala. Os pesquisadores têm a oportunidade de 
examinar e estudar os registros históricos relacionados aos parques, aos jardins, às comunidades, às 
propriedades, e aos campus universitários projetados por Frederick Law Olmsted e a firma de Olmsted.  

A NAOP (Associação Nacional de Parques de Olmsted) foi fundada em 1980 por um grupo de âmbito 
nacional, contendo estudiosos da obra de Olmsted, líderes e ativistas civis da comunidade, administradores 
de parques, arquitetos de paisagem e planejadores para incentivar a preservação e a gerência de paisagens 
projetadas por Olmsted.  

A MAOP (Associação de Massachusetts de Parques de Olmsted) foi fundada em 1981, para maior 
compreensão sobre o legado de projetos de Olmsted em Massachusetts. 

Em 1987, a associação nacional para os parques de Olmsted (NAOP) conjuntamente com a associação de 
Massachusetts para os parques de Olmsted (MAOP) publicou a lista mestra dos projetos da firma de 
Olmsted, de 1857 a 1950, compilados por Charles E. Beveridge e por Carolyn F. Hoffman, sendo ajudados 
por Shary Berg e por Arleyn A. Levee. A lista publicada está disponível através das bibliotecas, livrarias, e 
da Livraria Histórica Nacional de F. L. Olmsted.  As fontes principais consultadas para as informações nesta 
lista são os arquivos do espaço histórico nacional de F. L. Olmsted, em Brookline, Massachusetts, nos papéis 
de Olmsted e nos registros dos associados de Olmsted na divisão do manuscrito da Biblioteca do Congresso, 
em Washington.   

 
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Olmsted, através de seu prolífico trabalho, criou um novo conceito de projeto de paisagem e  contribuiu de 
forma significativa na valorização dos profissionais da área. Para denominar mais adequadamente a sua arte, 
que tinha uma escala maior que a dos jardins, criou o termo “arquitetura da paisagem” e para o profissional  
“arquiteto paisagista”. Por ser relutante em aceitar as formas de jardim de seu tempo, aliou suas próprias 



experiências de viagens a larga leitura sobre jardins e obras de teóricos ingleses sobre a arte da paisagem 
para criar uma arte que diferiu da dos jardineiros, não somente no estilo e na escala de trabalho, mas também 
no conceito utilizado em seus projetos para afetar o inconsciente aqueles que os vissem. 

Considerava o aspecto mais importante do paisagismo “o poder narrativo do cenário”. Para conseguir este 
resultado, subordinou todos os elementos do projeto à única finalidade de fazer a experiência da paisagem a 
mais profunda possível. Olmsted procurou sempre olhar além do gosto atual, formar e basear seus projetos 
em princípios fundamentais da psicologia humana. No desejo de usar a arte da paisagem nas necessidades 
profundas encontradas no ser humano, somadas com sua convicção a que o processo envolvido deve ser 
inconsciente, formulou uma série de princípios de projeto que diferiram significativamente daqueles de seu 
tempo. Assim, desafiou as formas e os preconceitos, e encontrou a oposição daqueles que consideravam seu 
estilo agressivo. Persistiu, entretanto, e adaptou os velhos princípios de jardins da paisagem inglesa às 
circunstâncias americanas, e ao mesmo tempo desenvolveu sua própria teoria da influência inconsciente do 
cenário. O resultado foi uma série de projetos que combinaram a elegância e o selvagem, em uma 
composição única, de forma nunca igualada na história do projeto da paisagem americana. 
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