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The Passeio Publico in Rio de Janeiro is the first public park constructed  in Brazil. The park 
was projected by Mestre Valentim  and rebuilted by Auguste François  Marie Glaziou . In 
2001 the Fundação Parque e Jardins  decided to have it restored. This paper will describe 
our experience with the elaboration of this historical garden restauration project.  
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1. O PASSEIO PÚBLICO – UM BREVE HISTÓRICO 

1.1. IMPLANTAÇÃO – O  JARDIM BARROCO  DE  VALENTIM 

 
As obras para construção do Passeio Público do Rio de Janeiro foram niciadas em 1779, uma iniciativa 
pioneira no Brasil, já que a intervenção urbana à mando do então Vice-rei D. Luis de Vasconcelos 
incluía aspectos de embelezamento na criação de um jardim público.  
 
A Cidade do Rio de Janeiro ocupava naquele momento papel de destaque em relação à Portugal, já que 
seu porto era o escoadouro natural das riquezas de Minas Gerais. O crescimento rápido da Cidade, até 
então restringida aos limites estabelecidos por regiões alagadiças e montanhas, características da 
configuração da sua geografia, exigia medidas significativas como no caso da criação do Passeio. O 
desmonte do Morro das Mangueiras permitiu a melhoria do acesso à Zona Sul, então ocupada por 
chácaras e engenhos e o aterro de áreas de “baixio” (onde seriam criadas as Ruas das Marrecas,  antiga 
Belas Noites e a do Passeio) e da Lagoa do Boqueirão da Ajuda que corresponde a área hoje ocupada 
pelo Passeio.  
 
O projeto original executado por Valentim da Fonseca e Silva, respeitado e multi - talentoso artista 
autor do chafariz da Praça XV e de diversos trabalhos em Igrejas do Rio, se desenvolve a partir de um 
eixo principal que corresponde ao traçado da Rua das Belas Noites, segue pelo único portão ( o jardim 
era murado), passando pelas duas pirâmides de granito, a fonte escultural e terminando no terraço 
elevado, então debruçado na Baía de Guanabara. Este era suntuosamente decorado com mármores e 
esculturas, além de possuir dois pequenos pavilhões. As áreas ajardinadas são descritas contendo 
muitas árvores e flores. 
 
De 1783 quando foi inaugurado até a chegada da Família Real em 1808 com a subseqüente 
transformação da Cidade em sede do Reinado, o Passeio passa por momentos de abandono, além de 
sofrer graves danos provocados por grande ressaca de 1816. É iniciativa de D. João VI a primeira 
intervenção feita no ano seguinte que tem cunho puramente de recuperação dos estragos, talvez 



advindo da pressão exercida pelos cidadãos. Esta intervenção é responsável por alterações no terraço 
inclusive a substituição  dos pavilhões originais por  outros octogonais. Será sob protestos na imprensa 
que D. Pedro II levará a cabo a grande reforma executada por Glaziou em 1862. Esta, acusada da 
retirada das árvores plantadas por Valentim, irá romper com o antigo traçado formal de circulações em 
diagonal à partir de um eixo principal que remetiam aos traçados dos parques de caça. 
 

1.2. O PASSEIO DE GLAZIOU 

 

Apesar das críticas, Glaziou mantém em seu projeto de reforma todos os elementos escultóricos de 
Valentim, além do Terraço. Vai romper no entanto com os eixos formais e as linhas geométricas, 
arredondando as formas do traçado. Seu desenho segue os princípios do estilo romântico de 
valorização de formas curvas,  incorporando assim ao jardim elementos construídos imitando a 
paisagem e os materiais naturais. Constrói pequena cascata que alimenta linha d´água que deságua no 
lago com ilha, tudo escultóricamente decorado com pedras e troncos feitos em argamassa. O jardim 
será arborizado com espécies até então inéditas no Brasil como a figueira  Ficus microcarpa ( f. 
lacerdinha  ou laurel – da - Índia) e o baóba Adamsonia digitata , além de exemplares da nossa flora. 
Seu projeto permanecerá até os nossos dias, apesar de pequenas intervenções e outras desastrosas 
como a ocorrida no terraço para construção do Teatro - Cassino Beira - Mar  por ocasião da Feira 
Internacional de 1922.  
 
 
2. O PROJETO DE RESTAURAÇÃO 
 
 
A situação do Passeio no início do novo milênio não era muito diferente do das denunciadas pela 
imprensa no passado, durante suas épocas de crise. Vítima da crescente decadência dos espaços livres 
púbicos das grandes cidades, decorrência tanto do fenômeno urbano de descentralização onde 
verificamos a evasão dos usuários e dos investimentos para outras localidades, quanto da crescente 
insegurança provocada pela violência gerada por um sistema  econômico e socialmente excludente que 
produz uma população oscilante e marginal que irá ocupar e espoliar justamente tais espaços.  
 

O Passeio Público irá ainda sofrer as conseqüências da falta de uma política sistemática, decorrente da 
inexistência de um Plano Diretor de Gestão específico para atender as necessidades de um espaço 
verde público com a qualidade de um  jardim histórico do seu quilate e com o acervo de obras de arte 
que abriga. Rotinas, equipamentos e modelos de conserva usuais comprovam nem sempre serem 
adequados. Em 2001, por exemplo  parte do portão original de Valentim com o brasão de D. Maria 
teve que ser removido para a entrada de um caminhão de serviço. 
 

Em 2000-2001, a progressiva deterioração dos seus elementos construídos, a depredação ou roubo de 
seus monumentos, a má situação fisiológica do seu arboreto, além da necessidade de revitalização do 
seu espaço, frente a possibilidade da sua inserção enquanto ponto turístico do Rio, possibilitaram  a 
Fundação Parques e Jardins promover a restauração do Passeio Público, seguindo a orientações do 
IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.   
 
Apesar de possuir corpo técnico capacitado, a direção da Fundação havia optado, de forma quase 
inédita, a contratar o Projeto por entender sua complexidade, interdisciplinariedade e importância. 
Ficaria a cargo da  Divisão de Monumentos e Chafarizes, responsável pela conservação das inúmeras 
obras de arte do Passeio a fiscalização deste trabalho. 



 
A licitação para execução do Projeto de Restauro do Passeio Público, contou com o acompanhamento 
do IPHAN , inclusive no que se refere aos parâmetros técnicos de apresentação dos diversos projetos 
que compunham o Contrato: Pesquisa Histórica e Iconográfica, Levantamento Topográfico,  
Levantamento Arbóreo e Fitosanitário,  Projetos de Restauro dos Monumentos com os procedimentos 
e materiais  serem dotados ( Portão, Fonte dos Amores Fonte do Menino, Pirâmides) Projeto de 
Drenagem , Projeto de Iluminação, Projeto de Sinalização,  Projeto de Paisagismo e os quantitativos e 
serviços previstos para execução do orçamento da obra. 
 
Durante o período que o Projeto de Restauro foi executado foram feitas inúmeras reuniões onde 
participaram  técnicos do IPHAN,  técnicos da Fundação Parques e Jardins, fiscais do Projeto e a 
Opera Prima , empresa vencedora da Licitação e que coordenou os diversos profissionais envolvidos. 
Questões surgiram desde o início do processo, algumas tão polêmicas que as decisões tomadas foram  
democraticamente votadas. Algumas próprias às práticas de restauro de monumentos, porém  mais 
dramática nas intervenções em sítios históricos cujos espaços  são consecutivamente apropriados. Que 
momento histórico o projeto de restauração deve priorizar ? No caso do Passeio, o desenho de Glaziou 
ainda quase intacto e a  sua iniciativa de inserir no seu projeto os elementos de Valentim não nos 
deixaram dúvidas. Resguardaríamos ainda os vestígios posteriores, mas ainda assim  antigos, como o   
posteamento, os quiosques e outros  equipamentos urbanos. Mas o que fazer com os inúmeros bustos e 
hermas homenageando artistas que foram o longo dos anos sendo instalados no Passeio e que são 
incompatíveis com o “naturalismo”  da paisagem do jardim romântico ? 
 
A pesquisa histórica e iconográfica foi fundamental para outras iniciativas. Verifico-se por exemplo 
que o chafariz que aparece na aquarela de Glaziou nunca foi executado. Ajudou ainda a determinar os 
locais das escavações arqueológicas previstas  no Projeto para acontecer durante a execução da obra. A 
ponte de argamassa imitando bambú será reconstruída através de fotos, porém o mesmo não poderá ser 
feito com as esculturas do busto de Diana e do Velho. 
 
Ao que se refere ao Projeto Paisagístico, além do tratamento fitosanitário ,  a recuperação  do projeto 
implantado por Glaziou, pressupôs o replantio das árvores mortas, após sua destoca e o monitoramento 
de exemplares notáveis, mesmo aqueles com risco de queda. Foram mantidas ainda árvores plantadas 
posteriormente que estavam crescidas e não interferiam na composição original ou estavam em locais 
já muito adulterados como o Terrraço. O projeto ainda  previu a substituição do singônio Syngonium 
podophyllum, plantado como forração na década de 60 por  espécies de porte baixo e com  
comportamento menos agressivo. Atendendo aos princípios de claros e escuros , vazios e cheios nas 
especificações parcimoniosa de espécies arbustivas, características do estilo. 

 
 
 
 


