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ABSTRACT 

The consolidation of the Modern movement took place, in Brazil, after the end of the Second 
World War (1939-1945) and of the “New State” (Estado Novo), that had originated a spirit 
of freedom in the artistic patterns, parallel to a process of reorganization and modernization 
of the economy, that have stimulated the construction. 

 During the 50´s, an increase of the demand of construction was verified in São Paulo due to 
the increase of the urbanization process and due to the increase of the middle and upper 
class, establishing proper conditions for new constructions and authors, as much in the 
Architecture as in the Landscape Architecture. 

  It is in this context that appears the figure of the landscape architect Roberto Coelho 
Cardozo, considered a precursor and figure of prominence in the field of Landscape 
Architecture in São Paulo and influencing following generations of landscape architects in 
this city. 

Cardozo is contemporary with Roberto Burle Marx, landscape architect of prominence in the 
panorama of Brazilian Modern Landscape Architecture, and their work have influenced 
Brazilian Landscape Architecture in the following decades. 

Many landscape architects have worked with the Modern´s principles, and the study of these 
projects and its authors will help to configure the Brazilian Landscape Architecture. Some of 
these projects appear at the research “A obra do paisagista Roberto Coelho Cardozo 
compreendida entre 1950 e 1970”, in development sponsored by FAPESP support inside of 
the Laboratório da Paisagem – Projeto Quapá – FAUUSP. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Ecletismo 

O tratamento dado às áreas livres do lote na cidade de São Paulo inicia-se a partir do final do 
século XIX, quando começam a surgir nas edificações da cidade, recuos laterais e frontais em 
oposição à configuração espacial existente até então, que se caracterizava por edificações 
concentradas e geminadas, que apresentavam comumente apenas um quintal nos fundos do 
lote e a edificação ocupando inteiramente toda a parte frontal da propriedade. 

Encontravam-se, também, chácaras residenciais na área intra-urbana, habitadas pelas elites 
que viviam afastadas do centro em confortáveis propriedades em meio a amplos e 
sofisticados parques e jardins, pomares e pequenas culturas.  

Ao final do século XIX, parte dos fluxos migratórios provenientes da Europa como mão-de-
obra para as lavouras cafeeiras passaram a se deslocar para as cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, criando uma demanda por habitação, e se destinaram ao trabalho nas indústrias, 
florescentes na época. Estas chácaras urbanas têm, então, suas áreas loteadas, dando origem a 
bairros novos e as antigas sedes destas chácaras incorporam-se à cidade, caracterizando-se a 
figura do palacete paulistano urbano e este se torna, de fato, a primeira residência urbana a 
ter tratamento paisagístico. “É o período do ecletismo, no qual grandes residências de 
desenho europeu são erguidas” (PIMENTEL, 1998, pág. 17). “As residências maiores eram 
enriquecidas com um jardim do lado. Esta novidade, que vinha introduzir um elemento 
paisagístico na arquitetura residencial, oferecia a essas amplas possibilidades de arejamento e 
iluminação, até então desconhecidas nas tradições construtivas do Brasil. Surgem nessa 
época as casas urbanas com novos esquemas de implantação, afastados dos vizinhos e com 
jardins laterais” (REIS FILHO, 2000, pág. 46). Estes jardins residenciais ao modo europeu 
enquadravam a construção através de seu traçado, buscando valorizá-la. As áreas destinadas 
aos serviços domésticos localizavam-se nos fundos do lote devido à presença de uma 
estética, que fisicamente buscava valorizar uma hierarquia social, caracterizando estas áreas 
como “de menor valor” e, o projeto paisagístico caracterizava-se pelo traçado à inglesa ou à 
francesa, pela presença dominante de vegetação de origem européia, como também de 
esculturas e ornamentos importados espalhados “ali e acolá” ao longo do passeio com uma 
clara intenção contemplativa. “Procura recriar nos espaços a imagem de paraísos perdidos, de 
campos bucólicos ou de jardins de palácios reais, incorporando no seu ideário toda uma 
concepção pitoresca de mundo, típica da sociedade européia do século XIX. Assim, o 
Ecletismo caracterizou-se, no Paisagismo, pela representação de modelos estilísticos 
europeus e sua vegetação apresentava-se como um modelo de jardins europeus, ordenada 
segundo eixos de simetria. “Os espaços então criados são destinados à contemplação, ao 
passear e ao flanar, ao passo que aqueles dedicados exclusivamente às atividades esportivas, 
tão comuns no século XX, são raros” (MACEDO, 1999, pág. 17). 

O palacete era envolto por partes que tinham papéis diversos: o jardim frontal e o jardim dos 
fundos. No primeiro há uma evidente intenção em expor o palacete aos transeuntes da rua, 
que apreciam seu gramado, seu canteiro florido, sua fonte, etc., através dos gradis e portões 
ornamentados voltados à frente do lote, para o qual também fazem face as aberturas (janelas, 
portas, etc.) dos cômodos da residência tidos como públicos. “Os arquitetos franceses 
propuseram uma planta de residência conforme as necessidades do morar burguês. A 



construção recuada das laterais do lote urbano e a distribuição a partir do vestíbulo 
possibilitariam a ventilação e a iluminação de todos os cômodos... Ao mesmo tempo, 
destinaram um compartimento para cada função a fim de evitar a superposição das 
atividades... Conferiram também um tratamento especial à chamada zona de representação: 
sala de jantar, sala de visitas e salão, destinados à formalidade” (HOMEM, 1996, pág. 29). 

Já o jardim do fundo, mais familiar e privado, também se apresenta configurado por canteiros 
e é nele em que são realizadas as atividades domésticas e a recepção, por parte dos donos da 
casa, de seus círculos de amizade. Há uma extensão desse jardim para a lateral da casa, onde 
muitas vezes é disposta a entrada da residência, abrigada por uma cobertura para atender ao 
passeio (piso pavimentado) dos veículos e pedestres. 

 

 
                              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Casa das Rosas – Avenida Paulista, São
Paulo. 
Autor: Demétrius Borges dos S. G. de Araujo. 

Este palacete, projetado por Ramos de Azevedo para
sua filha, é considerado um dos mais representativos
do estilo eclético. Em seu projeto original, verifica-se
sua implantação central no lote e observa-se a
maneira com a qual o jardim emoldura todo o
edifício. 

  

Fig. 2 – Residência do Sr. Dr. Antônio Prado 
Júnior – Avenida Higienópolis – São Paulo. 
Fonte: Dieberger e Cia. – Arquivo Projeto 

Quapá. 

Fig. 3 – Jardim da Residência da Sra. D. 
Georgina de Rego Freitas – Avenida 

Brigadeiro Luiz Antônio – São Paulo. 
Fonte: Dieberger e Cia – Arquivo Projeto 

Quapá. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 – Detalhe de piso e canteiros da Cas
Rosas. 

Autor: Demétrius Borges dos S. G. de Ara

Fig. 4 – Palacete da Família Jafet – 
Ipiranga – São Paulo. 

Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 

Fig. 5 – Detalhe do jardim eclético ao 
estilo inglês do Palacete da Família Jafet – 

Ipiranga – São Paulo. 
Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 



                            
                            

 
 
 
 
1.2 Transição e ruptura 

Os primeiros sinais de ruptura com a estética do Ecletismo iniciam-se nos anos da década de 
1920 com algumas intenções isoladas, a exemplo da Semana de Arte Moderna, de 1922, e da 
atuação do arquiteto russo Gregori Warchavchik na cidade de São Paulo. 

Um conjunto de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais a partir da década de 1930 
possibilitaram o surgimento de uma renovação artística e arquitetônica no Brasil. A Queda da 
Bolsa de Valores de New York, em 1929, levou à mudança do sistema econômico brasileiro, 
que juntamente com as tensões políticas e sociais despertadas já na década de 1920, 
possibilitou a subida de Getúlio Vargas ao poder. Significou a transformação global de uma 
economia de base agrária-exportadora para um sistema baseado na produção industrial 
destinada ao mercado interno – industrialização por substituição de importações. 

A primeira metade dos anos trinta assistiu à consolidação de uma produção arquitetônica que 
foi base para o Movimento Moderno na Arquitetura. Em 1936, Le Corbusier foi convidado 
por Gustavo Capanema, Ministro da Educação e Saúde, para acompanhar e assessorar um 
grupo de arquitetos que produziriam um novo projeto para o seu ministério, no Rio de 
Janeiro. 

A presença de Le Corbusier influenciou profundamente aqueles arquitetos e dessa 
participação surgiu o projeto para o ministério, concluído em 1943, que foi um marco 
decisivo para a Arquitetura e o Paisagismo Modernos brasileiros. Um edifício que estava 

Fig. 3 – Detalhe da fonte (ornamento) do
jardim dos fundos da Vila Penteado
(edifício da FAU-Maranhão) – Rua
Maranhão - São Paulo

teral da Vila 
da FAU-
São Paulo. 
os S. G. de 

Fig. 8 – Detalhe de fonte (ornamento) do 
jardim dos fundos, antigo jardim da família 
da Vila Penteado (atual edifício da FAU-

Maranhão). 
Autor: Demétrius Borges dos S. G. de 

Araujo. 



imbuído de uma forte simbologia e uma linguagem moderna que se atribuía à tarefa de 
formação de um “novo homem” brasileiro. 

O edifício ocupou o centro do terreno disponível sem inviabilizar a utilização de seu térreo 
como praça, afirmando uma nova concepção urbanística. Firmou-se também uma síntese das 
artes ao se utilizar murais de azulejo de Cândido Portinari e ao se revelar a forma livre no 
paisagismo de Roberto Burle Marx. O que se verificava era a valorização do elemento 
nacional na construção do espaço urbano, caracterizado pelo uso de plantas tropicais e um 
desenho de piso mais orgânico, não-simétrico em contraposição aos traçados até então. 

 

 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
Outro projeto paisagístico importante como marco de ruptura foi o conjunto da Pampulha, 
em Belo Horizonte. No início da década de 1940, o prefeito Juscelino Kubistchek procurou 

Fig. 9 – Jardins do Ministério da Educação e Saúde – o prédio sobre 
pilotis permite o passeio por toda a extensão da praça. 

Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 

Fig. 10 – Jardins do Ministério da 
Educação e Saúde – canteiros sinuosos. 

Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 

Fig. 11 – Vista superior de parte dos 
canteiros sinuosos do Jardim do Ministério 

da Educação e Saúde. 
Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 



Oscar Niemeyer para projetar os prédios do conjunto arquitetônico da Pampulha, às margens 
de uma lagoa artificial. O conjunto de edifícios é composto pelo o Cassino (hoje um museu 
de arte), pelo Iate Clube, pela Igreja de São Francisco de Assis e pela Casa de Baile. As 
construções foram um marco na arquitetura moderna brasileira. O conjunto da lagoa e seus 
edifícios foram valorizados pelo paisagismo de Roberto Burle Marx, caracterizado por um 
uso expressivo de formas e cores até então inéditas, por uma vegetação tropical ou adaptada e 
que representava uma evidente ruptura com os ícones do passado. 
 
                                                                                               

    
 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Vista aérea do Cassino da 
Pampulha – jardins de Roberto Burle Marx. 

Fonte: Site da Belotur/ PBH Iate Clube. 

Fig. 13 – Jardins do Cassino da Pampulha 
– projeto de Roberto Burle Marx. 
Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROBERTO COELHO CARDOZO 

2.1 O arquiteto paisagista Roberto Coelho Cardozo no contexto de São Paulo 

A experiência de Gregori Warchavchik, na década de 1920, constitui uma das iniciativas 
pioneiras de introdução da Arquitetura Moderna no Brasil, porém, sua atuação em São Paulo 
não impulsionou esta arquitetura nas duas seguintes décadas e a arquitetura paulistana nesta 
época pode ser reconhecida em trajetórias individuais significativas. Nestas décadas, 1930 e 
1940, São Paulo passa por um acelerado processo de urbanização e intensa atividade de 
construção “guiado pela especulação imobiliária desenfreada” (PINHEIRO, 1999). 

A configuração da Arquitetura Moderna em São Paulo deu-se através de um processo 
gradual de assimilação desta arquitetura por parte de alguns arquitetos, como Rino Levi, 
Henrique Mindlin, Eduardo Kneese de Mello e Oswaldo Bratke. 

Durante a II Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil acolheu alguns arquitetos estrangeiros 
como Franz Heep, Lukjan Korngold, Lina Bo Bardi, Delfin Amorim, Giancarlo Gasperini e 
Jacques Pillon. 

A presença destes arquitetos atraídos pela perspectiva de uma vanguarda arquitetônica que 
surgia em São Paulo contribuiu para o já citado processo de assimilação pelo qual passaram 

Fig. 14 – Jardins do Cassino (Museu de Arte) 
do Conjunto da Pampulha – Projeto de 

Roberto Burle Marx. 
Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 

Fig. 15 – Jardins do Conjunto da Pampulha – 
Belo Horizonte – Projeto de Roberto Burle 

Marx. 
Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 

Fig. 16 – Jardins do Conjunto da Pampulha 
– Belo Horizonte – Projeto de Roberto 

Burle Marx. 
Fonte: Arquivo Projeto Quapá. 



alguns arquitetos paulistas – em um processo de interação da cultura local com o processo da 
Arquitetura Moderna de origem européia. 

Os novos arquitetos que se formavam nos tradicionais cursos de Arquitetura voltaram-se para 
as novas tendências, a Arquitetura Moderna. Esta prestigiada pela enorme repercussão 
internacional do grupo do Rio de Janeiro (Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo 
Reidy e outros), contribuiu com a renovação, tanto arquitetônica como paisagística nas 
grandes capitais, em especial, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e para afastar os 
últimos arremedos de estilismo (o ecletismo). 

A consolidação do movimento Moderno deu-se, no Brasil, após o término da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) e com o fim do Estado Novo, que geraram um estado de 
espírito de liberdade nos campos artísticos, paralelamente a um processo de reorganização e 
modernização da economia, impulsionando a construção. 

A partir dos anos 1950, verificou-se em São Paulo um aumento da demanda paisagística 
devido ao aumento da urbanização e da população de classe média e alta, propiciando as 
condições para o surgimento de novas obras e autores (MACEDO, 2002). 

É nesse contexto que aparece a figura do paisagista Roberto Coelho Cardozo (americano de 
origem portuguesa), considerado um precursor e figura de destaque no âmbito paisagístico de 
São Paulo e influenciando gerações seguintes de paisagistas paulistas. 

Cardozo formou-se na Universidade da Califórnia, em Berkeley, contribuindo, no Brasil, em 
São Paulo, para a implantação de uma corrente paisagística de origem americana que ia de 
encontro aos padrões paisagísticos da época, de origem européia. Essa corrente denominou-
se “Californiana” e contribuiu para a formação de uma corrente paisagística norte-americana, 
que teve início com os trabalhos de Garret Eckbo, com o qual Cardozo trabalhou em um 
curto período. Suas obras propiciam um caráter funcional ao paisagismo residencial em São 
Paulo, buscando adequar da melhor maneira a arquitetura e a paisagem (natureza) existente 
ao sítio. Por meio da obra de Cardozo, “a influência americana se acentua na área do 
paisagismo e o tratamento dos espaços livres é feito de maneira a integrar os espaços abertos 
e fechados” (PIMENTEL, 1998, pág. 23). 

O estudo de sua obra é importante, pois ele se fixou no Brasil e seus projetos refletem uma 
transposição das idéias de uma corrente norte-americana à realidade brasileira, com 
diferentes condições ambientais e climáticas. 

É na cidade de São Paulo que se verifica a maior parte de suas obras (projetos de jardins) e 
muitas publicações de seus artigos. Entre seus projetos, pode-se destacar a Praça Roosevelt e 
os jardins do Clube São Paulo, por exemplo. 

Além disso, sua figura é importante no meio acadêmico da Arquitetura e Urbanismo. A partir 
de 1954, Cardozo passou a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAUUSP), já separada do curso de Engenharia da Escola 
Politécnica desde 1948, a convite do arquiteto e professor João Vilanova Artigas, ocupando a 
cadeira Arquitetura Paisagística desde os primeiros anos do curso. Em seus trabalhos nota-se 
a influência de Garret Eckbo, Thomas Church, Laurence Halprin, Royston e Williams, 
paisagistas americanos e, sua atuação na faculdade possibilitou a formação de arquitetos cuja 
atuação profissional voltava-se para o paisagismo e esses passaram, a partir do final dos anos 
1960 a ter um papel importante na concepção de projetos paisagísticos, destacando-se nomes 



como os de: Miranda Martinelli Magnoli, Rosa Grena Kliass, Ayako Nishikawa, Luciano 
Fiaschi e Benedito Abbud. 

De acordo com a entrevista de Rosa Grena Kliass concedida à revista PROJETO DESIGN, 
edição 266 – abril 2002, o presente quadro do paisagismo brasileiro teria se originado da 
fusão de duas correntes: uma de origem nacionalista e tropical, caracterizada pelos trabalhos 
de Roberto Burle Marx; e, uma segunda, caracterizada pelas obras de Roberto Coelho 
Cardozo, uma mistura entre a corrente “Californiana” e sua adaptação ao meio brasileiro, 
enfatizando, dessa maneira, a importância do estudo das obras de Roberto Coelho Cardozo, 
que contribuíram para que hoje exista uma linha projetual paisagística brasileira que se 
diferencia da norte-americana e da européia com uma produção intensa e com características 
especiais.  

 
2.2 A Arquitetura Paisagística Moderna e a atuação de Roberto Coelho Cardozo 

Devido a sua formação, nas décadas de quarenta, cinqüenta e sessenta do século XX, a 
Arquitetura Paisagística Moderna brasileira busca na sua essência valorizar a identidade 
nacional (através, por exemplo, da utilização de vegetação tropical). “A partir dos anos 40, os 
prédios foram se afastando dos limites dos lotes, como as residências que já nos últimos anos 
do século XIX contavam com os jardins de frente. Com o isolamento no lote, a disposição 
em planta foi ficando mais livre e mais racional: dormitórios e salas se voltaram para a 
melhor insolação” (REIS FILHO, 2000). 

Nessa época, tanto as plantas de arquitetura como as de paisagismo dos edifícios 
apresentavam projetos semelhantes aos das residências – áreas comuns com projetos mais 
racionais para a coletividade, onde se diversificaram os programas dos espaços livres 
destinados ao lazer. “A partir dos anos 40 e 50, a piscina populariza-se entre as elites e torna-
se padrão de status possuí-la em casa” (MACEDO, 1999, pág. 58). 

A figura de Roberto Coelho Cardozo, a partir da década de 1950, acentua a influência 
americana na área do paisagismo paulistano, buscando integrar os espaços construídos 
(fechados) e os espaços livres (abertos) e valorizando através de elementos nacionais a 
funcionalidade (em projetos paisagísticos residenciais, principalmente), que foi 
estruturalmente influenciado por Eckbo, Halprin, e outros arquitetos paisagistas americanos, 
respeitando as novas tecnologias e os novos programas de necessidades como 
estacionamentos, piscinas, etc. “Influenciado pelo americano Garret Eckbo, propunha 
categoricamente que o paisagismo deveria se adequar de forma coerente ao sítio, à 
arquitetura e à natureza existente. Seu trabalho levou a arte de criar jardins a tomar uma 
posição preocupada também com o contexto social, conceituação esta denotada 
principalmente em seus trabalhos públicos” (PIMENTEL, 1998, pág 24), como a Praça 
Roosevelt, de 1972, uma grande plataforma-edifício de concreto, inspirada nos traçados 
geométricos de Halprin e caracteriza-se por uma grande área aberta em volta da Igreja da 
Consolação, que abriga um estacionamento e espaço para feiras, mas que originalmente 
previa um grande estacionamento coberto, um restaurante, lojas para vendas de flores, 
playground, espaço-arena para concertos e para descanso. 
 
 
 



 
 

 

 
 

Fig. 17 – Praça Roosevelt. 
Fonte: Revista Acrópole n° 330 – dezembro/ 1970. 

Fig. 18 – Lovejoy Plaza (EUA) – projeto de Lawrence Halprin – em comparação ao desenho da 
Praça Roosevelt, a questão das formas angulares e irregulares de um arquiteto paisagista anterior a 

Cardozo que o influenciou. 
Fonte: Revista Process n° 4 – Lawrence Halprin. 



 

 

 

A Arquitetura Paisagística Moderna paulista, no âmbito residencial, é marcada pela 
valorização que é dada aos espaços (pátios e ambientes) de diferentes programas, como 
piscinas, áreas de churrasqueiras, locais para jogos, quadras, estares que são interconectados 
através de caminhos e definidos pela vegetação. A intenção é que exista uma continuidade 
espacial entre os ambientes internos e externos, o que é conseguido através do desenho de 
pisos, das varandas, das aberturas (janelas e portas) amplas e envidraçadas. A questão do 
caminhar com um sentido contemplativo passa a ser atribuído como função dos parques 
públicos. 

Estas posturas utilizadas por Roberto Coelho Cardozo em São Paulo passam a ser adotadas 
também pelos seus seguidores, alunos do curso de graduação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, que, posteriormente, tornam-se seus sucessores e 
criam projetos por todo o país. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 19 – Casa de Cláudia – projeto de Roberto 
Coelho Cardozo. 

Fonte: Arquivo Biblioteca FAUUSP. 



 
 
 

 
 
 
 
                                                          
                                                                  

 
 
 

Fog. 20 – Casa de Cláudia – projeto de Roberto Coelho Cardozo 
– configuração do desenho do piso (assimétrico e orgânico) – 

conexão entre os diferentes ambientes. 

Fig. 21 – Residência do Sr. Alfredo Rosenthal – projeto de Roberto Coelho Cardozo. 
Fonte: Arquivo Biblioteca FAUUSP. 

↔ Conexão entre os 
diferentes ambientes 

Canteiro 
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2.3 Análise da obra Residência para o Sr. Francisco de Paula Machado Campos 
 
 
 
 

 

Fig. 22 – Residência do Sr. Alfredo Rosenthal – conexão entre os diferentes ambientes e a 
transposição entre o fechado e o aberto. 

↔ Conexão entre os 
diferentes ambientes 



 
 
 

Os espaços livres são estruturados da seguinte forma: 

Têm três tratamentos diferenciados e uma continuidade das áreas sociais, enquanto a área de 
serviço não tem um tratamento específico. 

Assim, as zonas de atividade social mantêm uma ligação mais íntima com a paisagem, 
abrindo-se para pátios laterais e para jardins, e através do gradil da esquina, permite-se uma 
visão ampla de toda a rua.  

A área de serviço (lavanderia) está ambientada ao ar livre, como uma continuidade da 
garagem, porém, separada desta e das demais áreas sociais através de uma passagem lateral 
fechada com um portão e através de uma barreira formada pelo próprio desenho do edifício. 

 

Fig. 23 – Residência para Sr. Francisco de Paula Machado Campos – projeto 
de Roberto Coelho Cardozo. 

Fonte: Arquivo Biblioteca FAUUSP. 



 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



A disposição da entrada de pedestres e da entrada de automóveis voltadas para diferentes 
ruas (a residência configura-se em uma esquina) dá à zona semi-pública de entrada e saída 
uma individualidade dentro da unidade coletiva. 

A vegetação é distribuída em dois grupos de importância: as árvores (criação e controle do 
volume, a forma, a escala) e as forrações (organizando a superfície). 

A parte social da residência, salas de estar e jantar, encontram-se rodeadas pelos jardins. Essa 
disposição deu à residência uma maior integração com a área verde. O jardim da frente (o da 
entrada de pedestres) tem uma função de passagem. O jardim social, que é uma continuação 
da sala de jantar e da sala de estar dispõem-se lateralmente. As grandes aberturas dos 
caixilhos proporciona uma melhor continuidade (transição) entre o ambiente construído e os 
jardins e também uma melhor iluminação ao ambiente interno. 

Para os locais de muito movimento foram empregadas, para o piso, placas grandes, cortadas, 
que permitem um livre acesso, não havendo obstáculos ao serem percorridas. Entre os 
espelhos dos degraus destas placas existe algum tipo de forração rasteira, como a grama, por 
exemplo, valorizando os patamares e realçando a leveza do percurso. 

No jardim frontal, acessado pela entrada de pedestres, o caminho é de pedras irregulares e em 
desnível com juntas ocupadas por plantas oferecendo ao usuário a sensação de uma 
circulação mais lenta. Para o acesso de um terraço, também na parte frontal, foram utilizados 
vários planos horizontais ligados ininterruptamente, formando uma sucessão dos patamares 
do plano do terraço. 

Já na circulação lateral, foram utilizadas pedras cortadas regularmente, esguias e compridas, 
com juntas ocupadas por pedras do tipo brita (britadas). 
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