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CAPÍTULO I
O SÉCULO XIX: CENÁRIO EUROPEU

Falar a respeito da arquitetura do século XIX não é tarefa fácil, já que além da extensão
cronológica, das grandes transformações sociais e políticas decorrentes da Revolução Industrial
e da Revolução Francesa, é preciso considerar a multiplicidade de eventos ocorridos no
período e a forma simultânea em que se apresentam.
Tentar entender o século XIX como um todo fragmentado parece ser a chave para não
considerá-lo um hiato na história da arquitetura. Afinal, se esse período configurou-se como
um momento de transição e de transformações radicais na economia, na política e nas questões
sociais, porque não seria também um momento de questionamento, experimentação e crítica da
arquitetura?
Se o estudo da história da arquitetura mostra que a produção dos séculos anteriores
pode ser entendida como uma sucessão de estilos ou escolas, desde o final do século XVIII já
não é possível utilizar uma abordagem única sobre a produção arquitetônica européia. Com as
transformações que começaram a se desenrolar desde então, quer no plano social e cultural,
quer nos planos econômico ou técnico, a abordagem tradicional da história da arquitetura nos
mesmos moldes da história da arte – primeiramente por uma abordagem da forma, seguida
então das considerações sobre as peculiaridades de local, programa, etc. – tornou-se ineficaz
para cobrir todas as manifestações da arquitetura. Desde então, perdeu-se a possibilidade de se
entender o fenômeno arquitetônico sem que sejam examinados, a partir de um ponto de vista
mais abrangente, os acontecimentos na área social, cultural ou econômica. (BENEVOLO 2001)
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A partir da Revolução Industrial expandem-se as possibilidades técnicas que,
associadas aos novos programas decorrentes dos desdobramentos sociais e políticos do
período, vão impulsionar as mais diversas correntes de atuação arquitetônica. Ao longo da
segunda metade do século XVIII e de todo o século XIX, surgem várias manifestações no
campo da arquitetura que representam a diversidade do pensamento daquele período.
Busca-se, de acordo com a tradição clássica, referências nas experiências do passado,
mas naquele exato momento, devido em grande medida às transformações em todos os âmbitos
da vida humana, concorre uma outra tendência, que corresponderia a uma inquietação em
relação ao futuro, inspirada em grande parte pelos ideais iluministas.
Pela própria natureza dos fatos que se desenrolam nessa época – urbanização
acelerada, necessidades de consumo e de deslocamento em massa, aumento populacional pela
queda da mortalidade infantil e a melhoria – ainda que relativa, quando observada de um ponto
de vista contemporâneo – dos níveis de qualidade de vida e das decorrentes necessidades
habitacionais – várias ações ligadas à vida cotidiana devem, necessariamente, ser projetadas.
Projetar implica visão futura, pensar o futuro.
Como define Argan (1998, p.199), “típico da arquitetura é o projeto das formas tendo
em vista a execução, ou seja, a operação de projetar”. E quando se trata de demandas em
massa, as respostas passam obrigatoriamente pela atividade projetual com vistas às
formulações futuras.
Também podemos entender esse momento como uma espécie de disputa pela
hegemonia cultural européia. Nesee período acirraram-se as diferenças políticas entre ingleses e
franceses, uma tradição secular.
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Praticamente desde suas origens, França e Inglaterra têm se enfrentado pela busca da
superioridade política de um Estado sobre o outro, visando ditar as regras para o resto do
continente e, em decorrência, outros planos são “contaminados” por essa eterna rivalidade:
desde questões lingüísticas até comportamentais, passando obviamente pelas questões ligadas
ao gosto, à moda, à literatura e às artes em geral.
Até mesmo as características geográficas são relevantes nessa disputa: a França, nação
continental incrustada no coração da Europa, e a Inglaterra, nação insular por excelência, que
prima pela individualidade de seu caráter. São questões subjetivas que, sem dúvida, têm
influência na maneira como são elaboradas as idéias no âmbito de cada sociedade e estão
intrinsecamente ligadas ao caráter nacional de cada país.
Desde Luís XIV, a França está no comando do cenário cultural europeu, mas a
descapitalização do Estado francês é inconteste frente aos desmandos constantes de seus
sucessores. E cada vez mais, à medida que avança o século, a questão dos recursos econômicos
ganha maior destaque na conjuntura das relações entre os Estados europeus.
Por sua vez, os ingleses vão se capitalizando ao longo de todo o século XVIII, devido à
opção de sua burguesia pela atividade comercial, de modo que ao fim do setecentos, a França
encontra-se fragilizada pela Revolução Francesa enquanto a Inglaterra, superadas suas crises
políticas internas – que se deram antes das francesas, é verdade – pode acumular riquezas
necessárias para a manutenção de sua hegemonia econômica até pelo menos o início do século
XX.
No entanto, esta contraposição teórica não significa uma rivalidade ferrenha,
desencadeadora de conflitos como outrora. Houve, naturalmente, uma aproximação entre essas
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duas culturas, gerando uma constante influência mútua desde meados do século XVIII, como
observou Annie Jacques (1998, p.18):
As recentes realisações da arquitetura francesa chamam a atenção de toda
a Europa, mesmo se a hegemonia da arte francesa tem sido exagerada por
parte dos historiadores. A originalidade das pesquisas da vanguarda e a
diversidade dos talentos explicam a aura que reveste a escola francesa de
arquitetura no estrangeiro, com a presença, em meados do século [XVIII],
de Legeay em Berlim, de Jardin em Copenhague, de Petitot em Parma, de
Desprez em Estocolmo. Os arquitetos são chamados como consultores
nos escolas estrangeiras, e são submetidos, em contrapartida, às
influências inovadoras, em Roma com Piranesi, na Inglaterra com o
palladianismo e a retomada decorativa. Se Chambers visita Paris,
Bélanger vai à Londres. Clerisseau desenha os sítios antigos com os
irmãos Adam, os grandes arquitetos ingleses, antes de se tornar um expert
para Catarina da Russia, e após, para Jefferson, o futuro presidente dos
Estados Unidos, a quem ele envia um modelo do Capitólio da Virgínia.1

Tanto é verdade, que em meados do oitocentos já estava completamente sedimentado o
conceito de jardin anglais, um modelo de paisagístico amplamente disseminado pela Europa e
que foi desenvolvido pelos ingleses. Neste modelo, a rigidez barroca dos jardim francês
substituída pela busca de ambientes “naturais”, na realidade extremamente planejados.
A unidade também se estabelece por outras vias, principalmente no campo tecnológico,
quando a busca por avanços decorre muitas vezes, da colaboração entre ambas as culturas,
podendo ocorrer de uma invenção francesa acabar sendo aprimorada por ingleses ou vice-versa,
como o caso do desenvolvimento do tear industrial.
Desde que os novos donos do poder não eram mais eleitos pela vontade divina,
deveriam providenciar um modo de legitimarem sua permanência no comando da sociedade,

1

No original: Les récents réalisations de l’architecture française attirent la curiosité de l’Europe entière, même s i
l’hégémonie de l’art français a été exagéré par des historiens. L’originalité des recherches d’avant-garde et la
diversité des talents expliquent l’éclat que revêt l’école française d’architecture à l’étranger avec la présence, au
milieu du siècle [XVIII], de Legeay à Berlin, de Jardin à Copenhague, de Petitot à Parme, de Desprez à Stockholm. Les
architectes sont appelés en consultation par les cours étrangères, et sont soumis en retour à des influences
novatrices, à Rome autour Piranèse, en Angleterre avec le palladianisme et le renouveau décoratif. Si Chambers visite
Paris, Bélanger si rend à Londres. Clérisseau dessine les sites antiques avec les frères Adam, les grands architectes
anglais, avant de devenir un expert pour Catherine de Russie, puis pour Jefferson, le futur président des Etats-Unis, à
qui il envoie un modèle du Capitole de Virginie.
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uma espécie de “tradição por encomenda”, forjada sobre as regras de coexistência e
representabilidade social.
Os fatos arquitetônicos vêm suprir essa demanda, com os grandiosos edifícios que
remetem à Antiguidade e preenchem com um passado glorioso a história recente da nova
burguesia, ancorada na produção em série e na exploração de mão-de-obra barata.
Esse processo de transformação carrega uma contradição desde sua origem: enquanto
no plano tecnológico ocorre um avanço sensível e muito rápido, com as conquistas técnicas se
sucedendo, o plano estético sofre sucessivas crises.
É no século XIX também que ocorre a cisão entre engenharia e arquitetura, por conta
principalmente de dois fatores distintos: um olhar para o futuro, representado pelo avanço da
técnica devido às crescentes demandas da indústria, que ao integrar aos seus processos a
máquina a vapor, nunca mais parou de se especializar e, por outro lado, um olhar para o
passado, pelo avanço da arqueologia enquanto ciência e do surgimento das ciências sociais, o
que proporcionou o conhecimento de fato dos povos da Antiguidade e do funcionamento das
sociedades, abrindo a possibilidade da checagem da veracidade dos conceitos herdados da de
gregos e romanos via pensamento renascentista e barroco.
Entre 1794 e 1795, os cursos de engenharia — cada ve mais prestigiados — são
reunidos em um só, a École Polytechnique, cuja organização didática teve tanto êxito que sua
fórmula acabou sendo copiada mundo afora, por todo o século XIX.
Ao fim, essas duas visões acabam por moldar o espírito do século XIX, com suas
contribuições quase que complementares. De uma maneira geral, podemos considerar que a
contribuição francesa foi o avanço da teoria e a contribuição inglesa se deu no campo prático.
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Os primeiros, apoiados em sua tradição racionalista e os segundos, na tradição
empírica. Assim, se os franceses primavam pelo desenvolvimento da ciência e se o Estado
tinha proeminente papel nesse processo, os ingleses contribuíram com sua liberdade de
espírito e seu empreendedorismo, baseado na livre-iniciativa.
Esta contraposição teórica não deve, entretanto, ser relativizada. Houve, naturalmente,
uma aproximação entre essas duas culturas, gerando uma constante influência mútua.
Na busca da expressão de suas identidades nacionais pela da arquitetura, durante o
século XIX, surgirão expressões como o neogótico, que pretendia ocupar o lugar de arquitetura
nacional francesa, por exemplo. Também ao longo do século XIX é que vai se desenvolver a
questão da preservação do patrimônio arquitetônico herdado do

passado,

e os

posicionamentos assumidos serão diametralmente opostos, por vezes. Para um Ruskin, que
sacraliza o legado do passado, aceitando ao mesmo tempo sua extinção natural após um ciclo
de vida, há um Viollet-Le Duc, que defende a restauração dos edifícios antigos e, de certa
maneira, uma certa arbitrariedade na escolha do momento de sua vida a ser imortalizado –
como que congelado – pelas intervenções de restauro.
Na literatura e nas artes visuais, o movimento denominado Romantismo se consolida, e
as paixões são intensas, arrebatadoras. O sublime, sentimento também arrebatador trazido à
ribalta pelos paisagistas ingleses no século XVIII, continua a ser evocado.

h

29

A tradição clássica e sua herança
Na paisagem urbana das cidades do médio e fundo Vale do Paraíba paulista é possível
observar algumas manifestações que remetem ao neoclássico produzido no Rio de Janeiro, na
primeira metade do século XIX, por Grandjean de Montigny, arquiteto integrante da Missão
Artística Francesa de 1816.
As arquiteturas dessa região – sedes de fazendas e palacetes urbanos em sua maioria –
são comumente designadas como neoclássicas. Mas, observadas de modo mais criterioso,
poucos elementos têm de fato que as aproxime do repertório neoclássico trazido pelos
franceses, contendo apenas referências do estilo do qual descendem.
Como caracterizar essas arquiteturas? E em que medida os espaços públicos lorenenses
assimilaram tais influências, conformando uma paisagem urbana característica, testemunho da
época de fausto do ciclo cafeeiro da segunda metade do século XIX?
Para tanto, há que se proceder a um exame, no sentido de apurar as origens das suas
fontes, as manifestações do neoclassicismo europeu, especialmente a produção francesa, no
que se refere às arquiteturas propriamente ditas, e inglesa, no que concerne à concepção
paisagística das áreas livres urbanas.
Assim, a tarefa a que nos impomos neste trabalho é buscar os princípios básicos do
neoclassicismo na arquitetura européia, principalmente suas manifestações francesa e inglesa,
que como já afirmamos, constituem-se nas raízes da arquitetura neoclássica oficial adotada –
ainda que de um modo bastante intrincado e com alguns percalços – como a linguagem
arquitetônica representativa da corte portuguesa em terras brasileiras.
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Em um segundo momento, abordaremos a questão que diz respeito às manifestações
ecléticas na arquitetura e suas vinculações com o neoclassicismo. As dúvidas que aqui são
colocadas referem-se à relação entre neoclassicismo e ecletismo. Constituem-se dois estilos
diferentes e independentes? Seria o neoclassicismo também e, fundamentalmente, uma
manifestação de caráter eclético?
São estas as questões a que nos propomos a responder, e tais respostas constituem,
em nosso entendimento, as premissas para a conceituação do neoclassicismo na região valeparaibana paulista.

m

O prefixo neo designa tudo que é “novo” ou “moderno” (FERREIRA, 1999). Assim,
pode-se entender neoclassicismo, como o “novo classicismo”, no sentido de uma reformulação
ou revisão dos paradigmas de concepção arquitetônica. Essa revisão é realizada pelo estudo
das obras da Antiguidade e sua confrontação com os tratados do Renascimento e desemboca na
crítica à tradição clássica iniciada no no século XV, e que ditou os cânones culturais até o
século XVIII.
Em um dicionário de caráter mais abrangente e não dirigido a uma área específica do
conhecimento, como o Aurélio, pode-se encontrar a seguinte definição para o verbete
neoclassicismo:
1.Movimento intelectual surgido na Itália nos fins do século XVIII e
começo do XIX, que preconizava o retorno do estilo clássico na arte e na
literatura. 2.Imitação hodierna [atual] dos escritores ou artistas clássicos.
(FERREIRA, 1999)
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Evidentemente, trata-se de uma edição de natureza mais generalizante, mas que pode,
de modo provisório, situar cronologicamente o neoclassicismo, propiciando um ponto de
partida para o aprofundamento das questões que nos colocamos no princípio deste texto: qual
seria a melhor definição para aquela produção a que se chama comumente de arquitetura
neoclássica?
Para obter as respostas de modo satisfatório, há que se investigar sobre as suas origens,
seus limites cronológicos e, principalmente, sua fundamentação ou base teórica, para assim
alcançarmos os seus desdobramentos para o caso brasileiro.
Nas visões de Frampton (1981), Benevolo (1998, 2001) e Patetta (1987),
neoclassicismo e estilos historicistas compõem um único momento na história da arquitetura,
que abriga, sem dúvida, muitas contradições e diferentes pontos de vista. De fato, o que pode
ser apontado como característico para esse momento é justamente essa variedade estilística e
de soluções; a falta de linearidade; a conformação de um conjunto bastante heterogêneo.
[…] Siegfried Giedion assinalava a dificuldade de se trabalhar com o
neoclassicismo da mesma maneira que se faz com a maioria dos estilos da
história da arte. Tomado em bloco, apresenta uma tão curiosa divergência
de aspirações, tal a variedade de vocabulários formais, que não oferece
nada dessa coerência interior e subconsciente que os historiadores exigem
de um estilo. (RYKWERT,1982,11)2

De qualquer forma, parece ser consenso que o neoclassicismo se inicia em meados do
século XVIII, entre as décadas de 1750 e 1760.
Acreditamos que, por um lado, suas primeiras manifestações sejam mais facilmente
identificáveis por conta da proximidade com suas origem imediata, a crise do classicismo do
século XVIII. Por outro lado, situar temporalmente seu encerramento torna-se mais complexo,
2

[…] Sigfried Gideon señalaba la dificultad de ocuparse del neoclasicismo de la misma manera que se hace con la
mayoría de los estilos da la história del arte. Tomado en bloque, presenta tan curiosa divergencia de aspiraciones, tal
variedad de vocabulários formales, que no ofrece nada de esa coherencia interior y subconsciente que los
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posto que não há consenso quanto aos seus objetivos e há ainda o problema da diversidade
estilística e variações dentro de cada linha.
Tomemos em seguida a definição do Penguin Dictionary of Architecture and Landscape
Architecture para a arquitetura neoclássica, expressa no verbete Neo-classicism:
Neoclassicismo. A fase radical do Classicismo do fim do século XVIII.
Iniciou-se com Gabriel e outros e findou-se com Boullée e Ledoux, com
uma arquitetura de formas geométricas puras..3 (PEVSNER, 1999, 398)

Se esta resposta é focada na questão arquitetônica, pela própria natureza do dicionário,
não deixa de ser curioso que traga uma definição tão “enxuta”. Assim, de imediato, surgem
algumas questões:
1. Ao contrário do Aurélio (FERREIRA, 1999), que afirma que o início do
movimento ocorreu na Itália – talvez isto tenha ocorrido na literatura, mas este não
é o nosso foco – o Penguin Dictionary… (PEVSNER, 1999) caracteriza o
fenômeno como essencialmente francês, ao citar a produção de Ledoux (1736-1802)
e Boullée (1728-1799);
2. A afirmativa faz supor que o neoclassicismo se extinguiria com a atuação de ambos,
os quais seriam seus últimos e mais influentes representantes. De acordo com esse
entendimento, o neoclassicismo teria se esgotado por volta do fim do séc XVIII, já
que os melhores projetos de Boullée datam das décadas de 1780 – 1790
(PEVSNER, 1999, 65).

3

historiadores exigen a un estilo.
Neo-classicism. The radical phase of late C18 Classicism. It began with Gabriel and others and ended with Boullée
and Ledoux, in an architecture of pure geometrical forms
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3. O neoclassicismo é colocado como uma “fase do classicismo francês do século
XVIII” e, portanto, não se configuraria como fenômeno autônomo em relação a esse
movimento;
O que nos remete, então, à definição apresentada para o verbete Classicism, no mesmo
dicionário, na qual Pevsner (1995, 116) primeiramente apresenta as origens do termo e de seu
significado atual:
Um revival ou retorno aos princípios da arte e arquitetura grega ou (mais
freqüentemente) romana. A palavra ‘clássico’ originalmente significava
um membro de uma classe superior de cidadãos romanos. Mais tarde foi
aplicada, por analogia, a escritores de renomada reputação; e na Idade
Média foi estendido a todos os autores gregos e romanos e também às
artes do mesmo período, sempre implicando na idéia de ‘autoridade
aceita’.4

Rykwert (1982, p.9) retoma essa definição, em seu texto Los primeros modernos:
A palavra clássico sugere autoridade, distinção e até esnobismo; de fato,
[é] distintivo de classe. […] Sem dúvida, nos últimos tempos da República,
a palavra classicus já não se utilizava para designar a todos os membros
de uma dada classe, mas somente aos da primeira classe, aos mais ricos.5

Durante a Idade Média, o termo clássico foi substituído pelo termo canônico, de
origem grega – kanon – cujo significado era norma, regra, esquadro. Canônico, portanto,
significa “a lei ou norma que regula, que sustenta o que está melhor” (RYKWERT, 1982,
p.10).
Em vários momentos da história da arquitetura o termo “clássico” foi utilizado em
referência às arquiteturas grega e, em especial, romana. Esses momentos são, segundo Pevsner
(1999), revivals daquelas arquiteturas. Fazem parte de um mesmo rol momentos como o

4

5

A revival of or return to the principles of Greek or (more often) Roman art and architecture. The word
‘classic’originally signified a member of the superior tax-paying class of Roman citizens. It was later applied, b y
analogy, to writers of established reputation; and in the Middle Ages it was extended to all Greek and Roman writers
and also to the arts of the same period, though always with an implication of ‘accepted authority’[…]
La palabra clássico sugiere autoridad, distinción y hasta esnobismo; de hecho, distintivo de clase. […] Sin embargo,
en los últimos tiempos de la Repúbica, la palabra classicus no se utilizaba ya para designar a todos los miembros de
una clase dada, sino sólo a los de la primera clase, a los más ricos.
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Renascimento, o neoclássico francês, o palladianismo inglês e, finalmente, a arquitetura
produzida sob os regimes napoleônico, fascista e nazista, estes últimos já no século XX:
Nos anos 1920 e 1930 o classicismo foi novamente purgado dos
ornamentos supérfluos, no chamado stripped style, superficialmente
similar ao neoclassicismo do século XVIII e muito promovido pelos
regimes Fascista e nazista […] (PEVSNER, 1995, 116).6

O que vai ao encontro com a opinião emitida por Zevi (1978, 106), em Saber ver a
arquitetura:
Nas suas formas mais pesadas, estáticas e severas, o classicismo é a
arquitetura do período econômico que é chamado de imperialismo, […]. É
a arquitetura de Henrique VII e de Elizabeth no começo do Império
Britânico, de Luís XVI e de Napoleão III, é a arquitetura de Hitler e de
Mussolini.

Foram os escritores humanistas do Renascimento que resgataram o emprego da palavra
“clássico” , de acordo com seu significado original, ao final do século XVI (RIKWERT, 1982).
Em consonância com os literatos, os arquitetos e artistas renascentistas retomaram de modo
sistemático, isto é, procurando estabelecer regras permanentes e universais, o repertório
clássico das civilizações grega e principalmente, romana. Ao longo de todo o século XV e XVI,
vamos assistir ao desenvolvimento de várias experiências no campo arquitetônico, sempre
apoiadas nas regras clássicas.
No século XVII, classicus não só significava algo excelente e seleto, algo de primeira
classe, como também antigo, sendo que então “antigo” tinha adquirido também a conotação de
algo de excelência superior ou indiscutível (RYKWERT, 1982).
Curiosamente, a definição apresentada por Pevsner (1999) para neoclassicismo incluída
no verbete Classicism, é mais aprofundada, ou abrangente, do que aquela contida no próprio
verbete Neo-classicism. Isto corrobora com nosso entendimento do seu texto, de que o autor
6

In the 1920s and 1930s classicism was once again purged of superfluous ornament in a so-called ‘stripped’ style
superficially similar to late C18 neo-classicism and much promoted for official buildings by the Fascist and Nazi
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entende o segundo como um momento ou fase do primeiro, não se configurando como um
fenômeno independente e fechado em si.
Esta visão de Pevsner (1999) contrapõe-se à idéia postulada por Benevolo (1988,
1334), para quem o neoclassicismo já faria parte de um novo ciclo da história da arquitetura,
conforme podemos observar na seguinte passagem:
O movimento neoclássico e o movimento neogótico, quando se
apresentam como hipóteses científicas, já haviam eliminado virtualmente
a unidade da cultura artística tradicional e o classicismo não pode seguir
sendo o centro do universo dentro do qual se move a prática
contemporânea, mas somente uma entra as demais hipóteses teóricas.7

Podemos pensar, a partir desses autores, que o termo classicismo é um fenômeno de
ordem geral, enquanto que neoclassicismo é de ordem particular. Ou seja, quando o autor
afirma que “[…]os vários revivals clássicos eram então tentativas de retornar à regra da lei e da
ordem artísticas, bem como evocações das glórias da antiga Roma”8 (PEVSNER, 1999, 116,
grifo nosso) e, continuando:
Embora muitas fases da arte medieval européia tenham sido influenciadas
de algum modo pela antiguidade, o termo ‘classicismo’ é geralmente
reservado para os estilos comprometidos de uma forma mais consciente
com a Grécia e Roma.9 (PEVSNER, 1999, 116, grifo nosso),

ele sugere que não há um momento exato que possa ser denominado “clássico”. O que
poderíamos entender como uma tendência recorrente aoclássico na história da arquitetura
remete-nos à vários momentos, em que foram empreendidas tentativas da retomada dos
modelos da Antiguidade greco-romana.

7

8
9

regimes […]
El movimiento neoclásico y el movimiento neogótico, cuando se presentan como hipótesis científicas, han
eliminado ya virtualmente la unidad de la cultura artística tradicional, y el clasicismo no puede seguir siendo el
universo dentro del cual se mueve la práctica contemporánea, sino solo una más entre las hipótesis teóricas.
[…]the various classical revivals were thus attempts to return to the rule of artistic law and order as well as
evocations of the glories of Ancient Rome
Although most phases of medieval and later European art have to some extent been influenced by antiquity, the term
‘classicism’ is generally reserved for the styles more consciously indebted to Greece and Rome
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Em contrapartida, para neoclassicismo, parece estar claro para Pevsner qual a sua
abrangência, talvez até pela coincidência do “retorno” aos padrões clássicos ter ocorrido “tanto
no nível da prática quanto no da teoria […] (notadamente no trabalho de Perrault e
Mansart)"10 (PEVSNER, 1995, 116).
Outra razão pode ter sido a mudança de eixo da sensibilidade em relação à existência
humana, que desde o século XV, com o humanismo, tinha o foco voltado sobre o homem
‘genérico’ – a existência humana como um todo, e a partir do século XVII este foco se desloca
e passa a considerar o indivíduo, como bem coloca Benevolo(1998, p.1338):
O desinteresse pelo ambiente é compreensível se se considera o novo
interesse pelo homem que se move dentro deste ambiente; não por aquele
homem genérico, que já se colocou em harmonia com as leis universais
das quais todos já falaram anteriormente, mas pelo indivíduo, só, com seu
destino único, que agora se apresenta, rechaçando qualquer modelo já
conhecido. Se a sinceridade conta mais do que o adorno, o antigo respeito
pelas formas tradicionais de convivência já não tem razão de ser e a
função do classicismo, como sistema de formas visuais acopladas à vida
civil, deve ser considerado esgotado.11

No plano teórico, as mudanças ocorridas no século XVIII, nos vários campos do
conhecimento vieram provocar a alteração da consciência do homem sobre si mesmo
(FRAMPTON, 1997). Além da esfera das artes e da filosofia e influindo diretamente no
campo social, o pensamento iluminista questiona a tradição, pois:
[…] a atitude crítica própria do Iluminismo está bem expressa em sua
resoluta hostilidade à tradição. Na tradição, o Iluminismo vê uma força
hostil que mantêm vivas as crenças e preconceitos que é sua obrigação
destruir. Aquilo que impropriamente tem-se denominado antihistoricismo iluminista na realidade é antitradicionalismo: a recusa em
aceitar a autoridade da tradição e de reconhecer nela qualquer valor
independente da razão. O Dicionário histórico e crítico (1697) de Bayle,
concebido como coletânea e refutação dos erros da tradição, é o maior
10
11

‘But there was a practical as well as a theoretical return to classical standards in late C17 France (notably in the work
of Perrault and Mansart).”
El desinterés por el ambiente resulta comprensible si se considera el nuevo interés por el hombre que se mueve
dentro de este ambiente; no por el hombre genérico, que ya se ha supuesto en armonía con las leyes universales de
las que todos han hablado anteriormente, sino por el individuo, sólo, con su singular destino, que ahora se presenta,
rechazando cualquier modelo reconocido. Si la sinceridad cuenta más que el adorno, el antíguo respeto por las
formas de convivencia tradicionales ya no tiene rezón de ser, y la función del clasicismo, como sistema de formas
visuales acopladas a la vida civil, debe considerarse acabado.
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documento da atitude constante dos iluministas de todos os países.
Tradição e erro para eles coincidiam. (ABBAGNANO, 2000, 534)

Afinal,
o Iluminismo não é somente uso crítico da razão; é também o
compromisso de utilizar a razão e os resultados que ela pode obter nos
vários campos de pesquisa para melhorar a vida individual e social do
homem. (…) ele constitui a substância da personalidade de muitos
pensadores [e arquitetos] iluministas (ABBAGNANO, 2000, 534).

Como resultado da aplicação desses conceitos, surgem as “disciplinas humanistas do
Iluminismo” (FRAMPTON, 1997, p.3): a sociologia, a estética, a história e arqueologia
modernas. E são desse período obras como De l’esprit des lois (1748), de Montesquieu,
Æsthetica (1750), de Baumgarten, Le siècle de Louis XV (1751), de Voltaire, Geschichte des
Kunst des Altertums 12(1764), de Winckelmann e as obras de Rousseau, Discurso sobre as
ciências e as artes (1750) e O contrato social (1753) ( FRAMPTON, 1997).
Outras questões emergem, acerca do papel das artes na sociedade. À medida que a
Antiguidade é desmitificada13 pela aproximação científica e o progresso da técnica permite a
revisão das regras tradicionais, os elementos clássicos não se sustentam mais como necessários
a uma composição ou à construção de um edifício. Desta maneira, é preciso legitimar seu uso
por outras e novas razões.
Uma linha, defendida pelos mais intransigentes membros da Académie, entre eles
Quatremère de Quincy, postulava pela manutenção da utilização do repertório clássico pelas
“leis eternas da beleza”. Defendia a autonomia das artes e dos artistas frente à tecnologia.
Outra corrente, à qual se filiavam Boullée, Ledoux e todos aqueles comprometidos com
a Revolução Francesa, postulava “razões de conteúdo”, ou seja, o exemplo das civilizações da

12
13

Trad. : História da Arte Antiga
Mistificar. Abusar da credulidade de; enganar, iludir, burlar, lograr, embair, embaçar. (do fr. mystifier)
Mitificar. Converter em mito; tornar mítico. (de mit(i) + ficar)
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Antiguidade – grega e romana – estava inscrito nas formas antigas e por isso, estas deveriam
ser adotadas (BENEVOLO, 2001).
Ao mesmo tempo, embalados pelas descobertas arqueológicas,
foi dada grande atenção aos edifícios da Antiguidade que haviam
sobrevivido tanto na Europa quanto na Ásia Menor. As águas-fortes de
Piranesi inspiraram uma nova visão da arquitetura romana, onde se
enfatizava suas qualidades formais e espaciais. Motivos classicamente
“incorretos” eram rejeitados em favor daqueles arqueologicamente
corretos.14 (Pevsner, 1999, p.117)

nesse momento,
[…] a Academia percebe que as polêmicas sobre o papel da razão e do
sentimento na arte não são apenas discursos teóricos, mas signos de uma
irresistível reviravolta cultural e de organização, e fecha-se, pouco a
pouco, em uma defesa intransigente da ‘arte’ contra a ‘ciência’
(BENEVOLO, 2001, p.38).

Com a paulatina desarticulação da cultura renascentista, em face de várias crises
enfrentadas pelos italianos – políticas e culturais inclusive – o eixo cultural da Europa
gradativamente translada-se da Itália à França, que desponta no século XVII, como o epicentro
cultural do continente, não tardando a se tornar hegemônica frente aos outros estados
europeus, tanto no plano político quanto no plano das artes e literatura. Em nossa opinião,
inicia-se aí a tradição clássica francesa.
Um dos melhores indicadores da ascensão politico-cultural francesa — e que pode ser
considerado como um marco dessa mudança de referências culturais no cenário europeu — é o
episódio da reforma da fachada do Louvre. Bernini é cotejado para elaborar uma proposta e
para tanto é chamado a Paris. Contratado e pago pelos seus encargos, seu projeto (1661)
acabou sendo abandonado. Ele não incorporava os atributos esperados pelos franceses tendo
sido considerado muito grandioso e robusto (MIDDLETON; WATKIN, 1980).
14

Fresh attention was given to surviving antique buildings in Europe and Asia Minor. Piranesi’s etchings inspired a
new vision of Roman architecture, emphasizing its formal and spatial qualities. Classically ‘incorrect’ motifs were
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Claude Perrault integrou, juntamente com Louis Le Vau, Charles Le Brun, seu irmão
Charles Perrault e o próprio primeiro ministro de Luís XIV, Colbert, o grupo responsável pelo
projeto da nova fachada da ala leste do palácio. As colunas foram utilizadas para a sua
verdadeira função, não como decoração ou elementos aplicados. Esse trabalho tornou-se
referência, “como um modelo de excelência para arquitetos e connoisseurs da arquitetura
francesa 15(MIDDLETON; WATKIN, 1980, p.9).
Continuando em sua definição de neoclassicismo, Pevsner (1999, 117) indica o
momento em que teria se dado o seu início:
[…] No início do século XVIII alguns arquitetos como Colen Campbell,
Lord Burlington e William Kent lideraram um retorno ao classicismo
pelas vias de Inigo Jones e Palladio. Este palladianismo é às vezes
interpretado como a primeira fase do movimento neoclássico do final do
século XVIII.
[…]
Este movimento, geralmente referido como neoclassicismo, iniciou-se
em 1750 como uma reação contra os excessos do Barroco e do Rococó e
como um reflexo do desejo geral pelo estabelecimento de princípios
baseados nas leis da natureza e da razão. Em arte e arquitetura estes
princípios também incluíam a “nobre simplicidade e a calma
grandiosidade” aos quais Winckelmann se referia como as principais
qualidades da arte grega. 16 (grifo nosso).

Perrault não pregava uma simples volta ao passado. Ele defendia que deveria haver um
avanço em relação ao passado e este deveria ser tomado como referência para o
estabelecimento de princípios. Nessa busca, traduziu Vitruvio (1673), único tratado da
Antiguidade a chegar ao século XVII (MIDDLETON; WATKIN, 1980).

rejected in favour of those more archaelogically correct. s
[…] that stands today and that has been regarded always as a model of excellence by architects and connoisseurs
of French architecture”.
16
[…] And in early C18 England such architects as Colen Campbell, Lord Burlington and William Kent led a return t o
classicism by way of Inigo Jones and Palladio. This palladianism has sometimes been interpreted as the first phase
of the late C18 neo-classical movement.
[…]
This movement, generally referred to as neo-classicism, began in the 1750s as a reaction against the excesses of the
Late Baroque and Rococo and as a reflection of a general derire for established principles based on laws of nature
and reason. In art and architecture these also embodied the ‘noble simplicity and calm grandeur’ which
Winckelmann regarded as the prime qualities of Greek art.
1515
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O questionamento de Claude Perrault dizia respeito à “validade das proporções
vitruvianas do modo como foram recebidas e apuradas pela teoria clássica” (FRAMPTON,
1997, p.5). Em seu livro Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des
anciens (1683) (Fig. 1) apresenta a conceituação de dois tipos de beleza em arquitetura: beleza
positiva e beleza arbitrária. A beleza positiva ou absoluta é aquela baseada simplesmente na
qualidade dos materiais, na precisão da execução, no tamanho, simetria - valores óbvios no
reinado de Luís XIV (FRAMPTON, 1997). Ou, como expõe Perrault (168317 apud
RYKWERT, 1982, p.42), uma beleza “convincente, mecânica (por assim dizer) e inevitável
[…], acessível pela razão”. A Beleza arbitrária residia em qualidades como relações de
proporção, forma e contorno e
[…] depende da predisposição (préjugé), […] fundamento natural da fé, já
que só seu efeito nos inclina a não duvidar do conhecimento e a boa
opinião que temos de alguém quando nos assegura algo, ainda que desse
algo nada saibamos; é também ela que nos faz gostar das coisas da moda
[…] (PERRAULT18 , 1683 apud RYKWERT 1982, p.42).

A beleza arbitrária está “relacionada com o gosto e portanto, com a parte corrompida
de nossa natureza”19 (RYKWERT 1982, p.51).
Com o fim de explicar de modo convincente “por que as ordens são a pedra angular da
beleza arquitetônica” (PERRAULT20, 1683 apud RYKWERT 1982, p.42):
[…] Perrault delimita quais são as belezas absolutas e arbitrárias em
arquitetura. As absolutas têm que ter o mesmo caráter que a harmonia
musical. Devem ser óbvias para todos, agradar por si mesmas, ser únicas e
afetar a todos. Tais belezas são a riqueza dos materiais; a grandeza,
magnificência e delicadeza da fatura; e a simetria, isto é, a equivalência e
a correspondência de medidas que guardam entre si as distintas partes do
edifício.
17
18

19
20

PERRAULT, Claude. Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens, 1683
[…] depende de la predisposición (préjugé) […], fundamento natural de la fe, ya que sólo su efecto nos inclina a n o
dudar del conocimiento y la buena opinión que tenemos de alguien cuando nos asegura algo, aunque de ese algo n o
sepamos nada; es también ella la que nos hace gustar las cosas de moda […] In: PERRAULT, Claude. Ordonnance
des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens, 1683
[está] relacionada con el gusto y por tanto con la parte corrompida de nuestra naturaleza […]
[…] porque los órdenes son la piedra angular de la belleza arquitectónica. In: PERRAULT, Claude. Ordonnance des
cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens, 1683
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Fig. 1
As cinco ordens.
Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens
Claude Perrault
1683
Fonte: BIERMANN, 2003

z
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Uma vez estabelecido o equilíbrio destas qualidades [dos dois tipos de
beleza], a boa ordem agradou e foi admirada até o ponto de converter-se
em norma […]21 (RYKWERT 1982, p.42).

Para Perrault22 (1683 apud RYKWERT 1982, p.42),
[…] o bom gosto baseia-se no conhecimento de ambas as classes de
beleza; mas é verdade que o conhecimento das belezas arbitrárias é mais
adequado para a formação do que se chama gosto, o que é unicamente o
que distingue os autênticos arquitetos daqueles que não o são, pois para
conhecer as belezas absolutas basta o senso comum […].

Suas idéias repercutiram na Inglaterra, sendo publicadas no início do século XVIII
(FRAMPTON, 1997).
Mais tarde, foi o abade Cordemoy quem primeiro codificou a contestação em relação à
ortodoxia vitruviana levantada por Perrault, em seu Nouveau Traité de toute l’architecture
(1706) (Fif. 2), o qual foi posteriormente reinterpretado pelo abade Laugier, em Essai sur
l’architecture (1753), que criticava a falta de critério dos estudiosos da teoria arquitetônica,
exceto Cordemoy, pela falta de profundidade de suas idéias.
Todos os autores modernos, à exceção de M. de Cordemoy, não fazem
mais do que comentar Vitruvius, seguindo-o sem criticá-lo em seus erros.
Eu digo à exceção de M. de Cordemoy, porque este autor, sendo mais
profundo do que os outros, disse a verdade que se escondia deles. Seu
tratado é extremamente curto mas contém excelentes princípios e
noções bem sensatas.23 (LAUGIER, 1977, p.2)

Perrault continua sendo um modelo a ser seguido:
Regras para a melhor maneira de se construir podem ser encontradas no
Vitruvius de M. Perrault. Se há a necessidade de modelos, o Observatoire e

21

[…] Perrault delimita qué bellezas son absolutas y cuales arbitrarias en arquitectura. Las absolutas han de tener el
mismo carácter que la armonía musical. Deben ser obvias para todos, agradar por sí mismas, ser singulares y afectar a
todos. Tales bellezas son la riqueza de los materiales; la grandeza, magnificencia y delicadeza de la hechura; y la
simetría, es decir, la equivalencia y la correspondencia de medidas que guardan las distintas partes del edifício entre
sí.
Una vez establecido el equilibrio de estas cualidades [os dois tipos de beleza], el buen orden fue estimado y admirado
hasta el punto de convertirse en la norma[…]
22
El buen gusto está basado en el conocimiento de ambas classes de belleza; pero es seguro que el conocimiento de las
bellezas arbitrarias es más adecuado para la formación de lo que se llama gusto, que és este el único que distingue a
los auténticos arquitectos de los que no lo son, pues para conocer las bellezas absolutas basta con el sentido común
[…]. In: PERRAULT, Claude. Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens, 1683
23
All modern authors, with the exception of M. de Cordemoy, give no more than commentaries on Vitruvius,
following him uncritically in all his errors. I say with the exception of M. de Cordemoy, for this author, being more
profound than most of the others, saw the truth that was hidden from them. His treatise on architecture is extremely
short but contains excellent principles and well-considered notions.
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Fig. 2
Nouveau Traité de toute l’architecture
Representação da ordem dórica
Cordemoy
1706
Fonte: BIERMANN, 2003
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os novos edifícios do Louvre
(LAUGIER, 1977, p.74).

fornecem

excelentes

exemplos24

Ambos, Cordemoy e Laugier, buscavam a eliminação dos excessos do barroco e
propunham a utilização da arquitetura em termos mais universalizantes e racionais, tanto na
sua concepção, quanto para as suas possibilidades de fruição. Laugier (1977, p.3) retoma a
discussão sobre a beleza ou o belo. Ele afirma que “[…] a beleza absoluta é inerente à
arquitetura, independentemente da teoria ou de preconceitos humanos”.25
Seu tratado é fortemente influenciado por Rousseau, quando advoga a busca da
simplicidade primitiva do homem, da simplicidade básica da cabana26, onde o que importava
eram os elementos essenciais: colunas isoladas, lintel como uma viga e o pedimento como um
telhado inclinado – o restante seria relegado a segundo plano (BENENVOLO, 2001). . É por
dessa idéia que ele propõe e insere a questão de uma arquitetura mais racional. Quando afirma
que
[…] todos os esplendores arquitetônicos concebidos até então têm sido
modelados sobre [o exemplo] da cabana rústica […]. É pela aproximação
da simplicidade deste modelo primitivo que erros fundamentais tem sido
evitados e a perfeição tem sido alcançada 27 (LAUGIER 1977, p.12)

está pleiteando um retorno às regras básicas , mais simples da Antiguidade e exortando
seus contemporâneos a abandonar todo o excesso trazido pela estética barroca. Chega,
inclusive, a criticar Bernini em seu tratado, ao citar um exemplo sobre o que seria excessivo,
supérfluo ou essencial em um edifício e sobre a importância de se manter, acima da questão
estética, a estrutura de uma construção:

24
25
26
27

Rules for the best manner of building will be found in M. Perrault’s Vitruvius. If models are needed the Observatoire
and the new buildings of the Louvre provide excellent ones.
[…] absolute beauty (beautés essentielles) is inherent in architecture independent of mental habit and human
prejudice.
Perrault (1683) e outros comentadores de Vitruvius já haviam proposto a cabana, a novidade é a idéia de excelência.
(Benevolo, 2001).
[…] all the splendors of architecture ever conceived have been modeled on the little rustic hut […]. It is b y
approaching the simplicity of this first model that fundamental mistakes are avoided and true perfection i s
achieved.
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[…] o volume maciço é às vezes enganoso. Pode-se supor que contém
algo excessivo e supérfluo, e concluir-se que removendo um pouco dele
nenhum dano será feito, mas em breve lamentar-se-á ver o edifício
inteiro desintegrar-se. Estas falhas são cometidas geralmente ao se
planejar separar [duas partes] ou decorar um edifício. O Cavaliere Bernini
era certamente um grande homem mas cometeu esta falha de uma
maneira fatídica. Um desejo imprudente o tornou suficientemente
confiante para retirar as quatro colunas enormes que carregam a abóbada
de São Pedro em Roma28 (LAUGIER 1977, p.12, grifo nosso).

O questionamento de Laugier está vinculado, ou antes, é produto do Iluminismo, que
[…] no século XVIII, propõe-se a discutir todas as instituições
tradicionais à luz da razão. Aplicado à cultura arquitetônica, o esprit de
raison investe contra e lança luz sobre aquilo que havia permanecido nas
sombras desde o século XV em diante, isto é, o alcance exato das regras
formais do Classicismo, analisando objetivamente os ingredientes da
linguagem corrente e estudando suas fontes históricas, ou seja, as
arquiteturas antigas e do Renascimento. Assim chega necessariamente a
negar a sustentada universalidade dessas regras e coloca-as sob uma
correta perspectiva histórica, subvertendo os pressupostos do próprio
Classicismo e dando fim, depois de mais de três séculos, ao movimento
baseado em tais pressupostos (BENEVOLO, 2001, p.28).

Pouco depois J. F. Blondel “integrou a teoria de Cordemoy e o opus magnum de
Soufflot” – a igreja de Sainte-Geneviève (1755) – “à tradição acadêmica francesa”, ao indicá-la
como o projeto de igreja ideal – “le premier modèle de la parfait architecture, le véritable chef
d’ouvre de l’architecture antique” (LAUGIER29, 1753 apud Benevolo, 2001, passim) – que
segundo ele, sugeria “simplicidade e grandeza” (FRAMPTON, 1997).
O projeto de Sainte-Geneviève propõe soluções inéditas para uma igreja cristã, com o
pórtico e as colunatas interiores dispostas sobre um plano em cruz, onde são utilizados os
princípios estruturais do gótico, porém revestidos da nobreza dos templos gregos “architecture sacrée pour un âge philosophique”30 (JACQUES; MOUILLESEAUX, 1988,
p.12). Segundo Annie Jacques (1988), as dificuldades técnicas para sua construção levaram

28

Massive bulk is sometimes deceptive. One assumes that it contains something excessive and superfluous,
concludes that by taking away a little no harm will be done and will soon regret seeing the whole building crumble.
These faults are usually committed when planning to disengage or decorate a building. The Cavaliere Bernini was
certainly a great man but he committed this fault in a most fateful manner. A foolhardy desire to decorate made him
confident enough to hollow out the four huge pillars which carry the dome of St. Peter’s in Rome.
29
LAUGIER, Marc Antoine. Essai sur l’architecture, 1753
30
“Arquitetura sacra para uma época filosófica.”
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Soufflout a montar uma equipe de técnicos, transformando o canteiro de obras em um
verdadeiro laboratório, “antecipando o destino de uma arquitetura ‘filha das matemáticas”.
Blondel tornou-se o mestre de toda uma geração de arquitetos, os chamados
“visionários”. (FRAMPTON 1981 p.6), apesar de Annie Jacques (1988, p.66) rejeitar esta
denominação. Ao contrário, considera a arquitetura que produziram como “experimental”,
onde os seus princípios constitutivos nascem da simetria, da imagem da ordem e constituem o
partido geral dos monumentos, que apresentando faces iguais, representam pela da geometria,
a igualdade: são utilizados o cubo, o pentágono e sobretudo a esfera. (JACQUES;
MOUILLESEAUX, 1988, p.78). Tais arquitetos, entre eles Ledoux, acreditavam que a
arquitetura era também uma experiência filosófica: Ledoux afirma: “l’homme se perfectionne
par ses propres sensations”31 (JACQUES; MOUILLESEAUX, 1988, p.14).
Esse pensamento sintetiza dois princípios básicos do pensamento da época: o
primeiro, de caráter iluminista, diz respeito à possibilidade do homem de formular seus
próprios juízos, baseados na razão, que foi resumida por Kant como a saída do homem do
estado de Minoridade devido a ele mesmo, correspondendo o conceito de Minoridade à
“incapacidade de utilizar o próprio intelecto sem a orientação de outro” (ABBAGNANO,
2000, p.534).
O segundo princípio dessa síntese, relaciona-se aos conceitos de Sublime e de Belo,
onde o indivíduo experimenta sensações e por estas depreende a realidade e a sua
superioridade frente a estas mesmas sensações. Kant definiu-os em Crítica do Juízo (17??),
mas é Schiller quem as retoma e melhor esclarece o discurso de Kant ao afirmar que

31

“O homem se aperfeiçoa pelas suas próprias sensações.”
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se chama de Sublime o objeto para cuja representação nossa natureza
física sente seus próprios limites, ao mesmo tempo em que nossa natureza
racional percebe sua própria superioridade, seu caráter ilimitado: um
objeto diante do qual somos fisicamente fracos, mas moralmente
superiores, graças às idéias.(SCHILLER32 , 1793 apud ABBAGNANO,
2000, 922).

Ou seja, graças ao abandono do estado de Minoridade.
Dessa geração, “a qual encontra a sua mais extrema expressão nos desenhos de Boullée,
Ledoux e Gilly, e nos edifícios de Soane na Inglaterra, Latorre nos Estados Unidos e Zakharov
na Rússia”33 (PEVSNER, 1999, p.117), Boullée foi um dos discípulos que melhor respondeu
aos ensinamentos de Blondel, produzindo obras de caráter social, devido às suas convicções
republicanas.
Por outro lado, seus projetos eram concebidos de forma grandiosa e eloqüente,
suscitando sentimentos sublimes e sua obsessão “era imaginar os monumentos de um Estado
onipotente, dedicados à adoração do Ser Supremo” (FRAMPTON, 1997). Ele próprio se
definia como artista e cidadão e trabalhou na redação de seu tratado, Essai sur l’art, até falecer
em 1799 (JACQUES; MOUILLESEAUX, 1988). Acabou por influenciar outros arquitetos
por toda a Europa, pela da obra de Jean-Nicolas-Louis Durand.
Aqui, quando Boullée e Ledoux são citados, as definições para classicism e neoclassicism encontram-se: Pevsner os considera os expoentes desse movimento e as
arquiteturas produzidas depois de ambos teriam já um cunho historicista. Poderíamos afirmar
que o autor considera que ambos alcançaram a pureza máxima em termos de aplicação dos
princípios neoclássicos.

32
33

SCHILLER, F. Vom Erhabenen, 1793
[…] which found its most extreme expression in the designs of Boullée, Ledoux and Gilly, and in buildings b y
Soane in England, Latorre in the USA and Zakharov in Russia.
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No entanto, foi um aluno de Boullée, Durand, e um aluno de Soufflot, Rondelet, que
souberam fazer a síntese do pensamento arquitetônico francês do século XVIII, registrando-a e
difundindo-a em de suas principais obras: Précis des leçons d’architecture données à l’École
Royale Polythecnique e Traité theorique e pratique de l’art de bâtir, respectivamente. Essas
duas obras vão se tornar a referência teórica ao longo de todo o século XIX (MIDDLETON;
WATKIN, 1980).
A aproximação teórica de Durand está contida nos Précis. Ele se recusava a considerar
a cabana de Laugier como modelo de arquitetura - era somente um rude princípio - a
arquitetura era um affair racional, uma resposta racional a problemas práticos: “a utilidade
pública e particular, o bem estar e a conservação dos indivíduos e da sociedade, isto é que é o
início da arquitetura” (DURAND34, 1808 apud BENEVOLO, 2001, p.122).
“De fato, este livro é quase um manifesto em favor de uma arquitetura tão rigorosa
quanto as ciências de observação e dedução e tão eficiente quanto a engenharia”35 (PICON,
2000, p.3), o que caracterizaria a busca de uma solução, por parte de Durand, para o impasse
em que se encontrava a arquitetura naquele momento. As idéias expostas em Précis… foram
ampla e prontamente assimiladas, afinal
[…] os livros de Durand foram publicados em um momento chave na
evolução da arquitetura francesa, a saber, aquele da emergência do estilo
neoclassico do início do novecentos associado aos nomes de Charles
Percier e de Pierre-François-Léonard Fontaine. Com suas sóbrias – para
não dizer ascéticas – linhas, nas quais os ecos da antiguidade se fundem
com as influências da arquitetura vernacular italiana, o Précis se parece,
de várias maneiras, como um manual do neoclassicismo francês36
(PICON, 2000, p.2).
34

DURAND, Jean Nicolas Louis. Précis des leçons d’architecture données à l’École Royale Polythecnique, 1808
“…and indeed this book looks very like a manifesto in favor of an architecture as rigorous as the sciences of
observation and deduction and as efficient as engineering.” In: Antoine PICON, From “Poetry of Art” to Method,
p.3
36
“…Durand’s books appeared at a key moment in the evolution of French architecture, namely, the emergence of the
early-nineteeth-century neoclassical style associated with th names of Charles Percier and Pierre-François-Léonard
Fontaine. With its sober, not to say ascetic, line engravings in which echoes of antiquity mingle with the influences
35
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O que fez Durand, em resumo, foi uma ampla sistematização dessa arquitetura
nascente, visando, além da economia dos processos, à sua universalização enquanto linguagem.
Apesar de propor uma arquitetura condicionada por demandas sociais, conveniência e
economia, seu critério era a simetria e geometria simplificada das formas. Argumentava que
simetria e regularidade resultavam em economia de meios e portanto eram ideais.
Círculo e esfera representavam a máxima área ou volume com mínima circunferência ou
superfície. Como eram figuras difíceis de se lidar, Durand aceitava o quadrado e o cubo37.
Defendia a idéia de que para aprender a ser um arquiteto dever-se-ia apenas aprender a dividir
um quadrado numa malha regular, reduzindo a Arquitetura à uma formulação gráfica. (Fig. 3)
(BENEVOLO, 2001) (grifo nosso)
Seu método de composição pressupunha quatro estágios:
1. Começar a partir de um plano (quadrado).
2. Transformá-lo num grid.
3. Desenhar o eixo principal e outros secundários para ligar as salas.
4. Impor a esse grid o que reconhecemos como elementos de arquitetura: paredes e
colunas, conjuntamente com seus elementos ‘negativos’: portas e janelas. Para
chegar à seção e à forma do edifício, o grid estabelecido deveria ser projetado
verticalmente (BENEVOLO, 2001).

37

of Italian vernacular architecture, the Précis looks, in many ways, like a manual of French neoclassicism” In: “From
poetry of art” to method: the theory of Jean-Nicolas-Louis Durand, de Antoine PICON, texto introdutório aos
Précis… , reeditados pela Getty Research Foundation, p.2
Retoma, em certa medida, a teoria de Laugier, que em Observationss sur l’architecture (1756), propunha como
ideais o uso da proporção de 1:1; e elegia como melhor forma e volume o quadrado e o cubo, respectivamente.
(BENEVOLO, 2001)
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Fig. 3
Combinaisons horizontales de colonnes,
de pilastres, de murs, de portes er de
croisées.
Durand
1817
Fonte: BIERMANN, 2003

Fig. 4
Ensembles d’edifices résultants de
diverses combinaisons horizontales et
verticales
Durand
1817
Fonte: BIERMANN, 2003
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Middleton e Watkin (1980) afirmam que Durand não tinha tato para a forma e volume,
mas suas plantas resultavam numa geometria tão impressionante, que chamou a atenção de
arquitetos por toda a Europa. Durand queria também livrar-se da decoração excessiva dos
edifícios — propôs que o estilo de um edifício fosse “a visível expressão de suas partes
funcionais”: paredes como superfícies planas de alvenaria de tijolos, suportes independentes
em forma de colunas distribuídas de modo uniforme e executadas em material visivelmente
mais fortes do que os demais; defendia o uso mínimo de adornos.
Ambos, Rondelet e Durand, reduziram a arquitetura a duas de suas partes
componentes: estrutura e geometria formal. (Fig. 5) Muitos profissionais tomavam seus livros
como estudos complementares que sumarizavam e reformulavam os principais interesses dos
arquitetos do século XVIII. Nos primeiros anos do século XIX a arquitetura entrou num
período de “ortodoxia doutrinária” e tais livros supriam o mercado com fórmulas para
construir os incontáveis edifícios com variados programas que se erguiam no período por toda
a França. (BENEVOLO, 2001)
O que descreve em Précis é “um curso básico de arquitetura para futuros
engenheiros”(PICON, 2000, p.1), mas seu prestígio é tão grande, que…
[…] se torna um clássico do ensino de arquitetura. Chamado de le petit
Durand […] os Précis ultrapassam o âmbito do seu público inicial, de
politécnicos, para transformar-se numa obra de referência na própria
École des Beaux-Arts. Consultado por gerações de estudantes durante
todo o século XIX, só vai perder sua influência com o triunfo do
movimento moderno e sua rejeição à tradição acadêmica.38 (PICON,
2000, p.1)

38

“… the work soon became a classic of architectural education. Under the familiar appellation le petit Durand, […]
the Précis was soon to outgrows its intended audience of Polytecnicians to become a staple work of reference at the
École des Beausx-Arts itself. Thumbed by generations of students throughout the nineteeth century, it losts its
influence only with the triumph of the modern movement and its rejection of the academic tradition.” In: Antoine
PICON, From “Poetry of Art” to Method, p.1
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Fig. 5
Traité de l’art de bâtir
Stereotomia. Abóbodas da Idade Média.
Rondelet
1802-1817
Fonte: BIERMANN, 2003
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Outros autores consideram diferentes períodos para o neoclassicismo: para Frampton
(1981), inicia-se em 1750 e termina em 1900; Benevolo (2001), por sua vez, considera um
período mais reduzido: a partir de 1760 até 1890, pois afirma que o neoclassicismo foi
substituído pelo historicismo arquitetônico em meados do século XIX, o que também é
colocado por Pevsner (1999, p.118), ainda na definição de classicism:
Ironicamente, os principais postulados do neoclassicismo (construção
lógica, verdade dos materiais, etc.) foram tomados e desenvolvidos de
uma maneira anticlássica pelos arquitetos do revival gótico [ou neogótico]39

Ambos incluem no repertório neoclássico os estilos historicistas, fixando a década de
1830 como o momento em que este surge, desenvolvendo-se ao longo do século XIX. Segundo
Benevolo (2001, p.62), “o período de 1760-1830 que, para os historiadores da economia, é o
período da Revolução Industrial, corresponde, nos livros de História da Arte, ao
neoclassicismo” e o ano de 1830 marca o êxito do movimento neogótico na arquitetura.
No entanto, não são unânimes quanto à relação entre historicismo e neoclassicismo.
Para Pevsner (PEVSNER, 1999, p.117), houve um “relaxamento” em relação a um início
rigoroso em seus princípios, evoluindo então sob a influência da literatura e das artes, que
exploravam os conceitos de pitoresco, do sublime e do belo:
No início do século XIX essas idéias neoclássicas severas foram
abandonadas em favor de estilos mais ricos em ornamentação, mais
pitorescos na composição e mais literários em suas alusões ao passado. Na
França, sob o Império, o estilo Romano Imperial, luxurioso e cheio de
expressão dramática foi retomado [revivido] como propaganda do
Régime. Os arquitetos novamente jogaram mais com efeitos da forma do

39

Ironically enough, the leading tenets of the neo-classicists (logical construction, truth to materials, etc.) were taken
up and developed in an anti-classical way by the architects of the Gothic Revival.
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que tentaram expressar visualmente uma idéia altamente intelectual.
(grifo nosso)

40

Para Benevolo (2001), no entanto, o historicismo pode ser considerado como a redução
da cultura renascentista a um nível absurodo e, parece-nos, o autor tende a considerar também
o neoclassicismo como um estilo historicista – uma espécie de ‘primeiro estilo de uma
linhagem historicista’, quando afirma que o classicismo transforma-se em neoclassicismo a
partir do momento em que é se converte em uma fórmula, ou convenção, pela confrontação
científica possibilitada pela análise arqueológica (Benevolo, 2001), estabelecendo o ocaso do
classicismo europeu. Esta idéia se contrapõe, de certa maneira, à anteriormente citada, sobre os
limites do movimento neoclássico se estenderem até por volta da terceira década do oitocentos.
Por outro lado, Pevsner (1999, p.116) vê, pelo menos em um primeiro momento, uma
retomada consciente dos valores originais da Antiguidade, quando afirma que…
[…] a mera cópia dos edifícios romanos e gregos raramente foi praticada
e nunca recomendada. Teóricos como Laugier e Lodoli pediam por uma
arquitetura racional, baseada nos princípios originais e não em algo que
imitasse a grandeza romana.
[…]
Os edifícios neoclássicos são sólidos e severos. A decoração, incluindo
enriquecimentos clássicos, é restrita e algumas vezes eliminada
totalmente. As ordens são usadas mais estruturalmente do que como
ornamentação, com colunas suportando entablamentos e não meramente
aplicadas às paredes. A clareza volumétrica é enfatizada tanto
internamente como externamente por contornos contínuos. O princípio
orgânico Barroco pelo qual uma fachada é unificada pela interligação de
suas várias partes é rejeitado em favor de um outro princípio, inorgânico,
onde as massas estão rigidamente definidas e, às vezes, brutalmente
justapostas41 . (grifo nosso)
40

In the early C19 these severe neo-classical ideas were abandoned in favour of styles richer in decoration, more
picturesque in composition and more literary in their allusions to the past. In France, under the Empire, the richly
luxurious and dramatically expressive Roman Imperial style was revived as propaganda for the régime. Architects
once more played form effect rather than sought to express visually a high intellectual idea.
41
[…] the mere copying of Greek and Roman buildings was rarely practised and never recommended. Theorists like
Laugier and Lodoli demanded rational architecture based on first principles, not one which imitated Roman
grandeur.
[…]
Neo-classical buildings are solid and rather severe. Decoration, including classical enrichments, is restrained and
sometimes eliminated altogether. The orders are used structurally rather than ornamentally, with columns
supporting entablatures and not merely applied to the walls. Volumetric clarity is emphasized both internally and
externally by unbroken contours. The Baroque organic principle by which a façade is unified by interlocking its
various parts (so that the wings flow out of the central block and the main storey into those above and below) i s
rejected in favour of an inorganic one by which the masses are rigidly defined and, sometimes brutally, juxtaposed
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O que nos leva a acreditar que para Benevolo (2001), o neoclassicismo é uma
experiência isolada do classicismo – se considerarmos suas bases teóricas. Nesse sentido, é a
sua negação. Surge já como um estilo historicista – o primeiro de uma ampla gama de
manifestações. Então, entre 1750 e 1830, estão localizadas as experiências neoclássicas mais
ortodoxas para o autor. Antes, as experiências apoiadas na tradição clássica, e depois,
experiências negando essa mesma tradição.
Para Pevsner (1999), o neoclássico faz parte da experiência do classicismo mesmo que
originado de uma reação à tradição clássica, e os estilos historicistas surgidos em seguida e que
se desenvolveram ao longo do século XIX são decorrência dessa reação, ou melhor, da
mudança da base teórica, da tradição para as ciências, como a arqueologia, resistência dos
materiais, e outras surgidas do desenvolvimento da tecnologia.
Luciano Patetta (1987, passim). tem um entendimento diferente com relação à questão
dos limites e objetivos da arquitetura neoclássica. Defende que “o intervalo de tempo que vai
da metade do século XVIII até o início do século XX constitui-se de um ‘único e longo
período”, que possui continuidade histórica e se inicia na crise da antiga tradição clássica e
vitoriana [?] e finda com o “abandono de qualquer referência aos estilos históricos”, possível
pela ação das vanguardas artísticas.
Contrariamente a essa idéia de Pevsner (1999), de que no decorrer do século XIX
houve uma diluição gradativa dos ideais neoclássicos, principalmente quando afirma que “ao
final do século XIX42, esses estilos historicistas acabaram por contrapor-se em diagonalmente
à austeridade clássica, simplicidade lógica e pureza estilística [os principais ideais

42

De fato, desde bem antes.
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neoclássicos]” (PEVSNER, 1999, p.117), Patetta afirma que neoclassicismo e ecletismo –
termo que para ele melhor define o período e suas múltiplas manifestações arquitetônicas e
artísticas – não são idéias em contraposição.
O autor aponta várias “razões de consenso” para derrubar as possíveis barreiras entre
um e outro estilo. Porque Patetta defende essa posição? Segundo ele, a principal razão para
que não se considere neoclassicismo e ecletismo como estilos antagônicos, é a sua coexistência
a partir de meados do século XIX. O ecletismo não substituiu o neoclassicismo. Para Patetta
(1987) ambas “apresentam-se como tendências que correm paralelas e alimentam-se
mutuamente”.
Outro forte indício apontado pelo autor é a existência de uma única clientela – a
burguesia em ascensão, que ao contrário do que se pensava anteriormente – que o ecletismo
seria “apolítico” em contraposição ao neoclassicismo “engajado” – a burguesia da segunda
metade do século XIX possuía ideais políticos precisos (PATETTA, 1987)
Para avançar, convém definir melhor a idéia de ecletismo. Em seu sentido filosófico,
encontraremos a seguinte definição:
Ecletismo. Diretriz filosófica que consiste em escolher, dentre as
doutrinas de diferentes filósofos, as teses mais apreciadas, sem se
preocupar em demasia com a coerência dessas teses entre si e com sua
conexão aos sistemas de origem. (ABBAGNANO, 2000, p.298)

Analogamente, o Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture
(Pevsner, 1999, p.167), define Eclético como “um termo aplicado a obras de arte e
especialmente a arquitetura dos séculos XIX e XX que combinam elementos de dois ou mais
estilos históricos”.43

43

No original: “Ecletic. A term applied to works of art and especially C19 and C20 architecture combining elements
from two or more historical styles”.
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Assim como na filosofia, na arquitetura e nas artes em geral, esse termo é utilizado para
definir um certo tipo de produção onde a referência estética é tomada de duas ou mais fontes
que nada têm em comum. Bastam, nessa mélange, que dentro de determinada obra as
referências possam estabelecer um certo diálogo, no sentido de que o resultado seja coerente
em relação a si mesmo. Este nem sempre era alcançado, ou ainda é, já que esta prática ainda é
corrente em nossos dias, apesar de centenária. E o que possibilitou o surgimento do Ecletismo
e possibilita a sua manutenção ainda em nossos dias?
Apesar de a questão da persistência da linguagem eclética na atualidade constituir-se
um tema interessantíssimo, não caberia nesta dissertação sua discussão, por fugir dos seus
objetivos originais. Poderia ser tema de nova investigação, para qual esta nossa pesquisa
pretende fornecer subsídios.
Atendo-nos somente à produção arquitetônica do século XIX, vamos observar que
desde o seu início já se verifica a coexistência de tendências arquitetônicas diversas. Esse
fenômeno pode ser melhor compreendido, se tentarmos entendê-lo pela sua faceta econômicosocial, que é o caminho que, parece-nos, Patetta (1987) percorre, porque ao tentarmos
entender a questão pelo seu lado estético, corremos o perigo de ingressar em um beco sem
saída, situação para qual Benevolo(2001) lança um alerta, ao afirmar que se o estudo da
história da arquitetura mostra que a produção dos séculos anteriores pode ser entendida como
uma sucessão de estilos ou escolas, que vão intercalando momentos de ação e reação, desde o
final do século XVIII já não é possível utilizar uma abordagem única sobre a produção
arquitetônica européia.
Com as transformações que começaram a se desenrolar desde então, quer no plano
social e cultural, quer nos planos econômico ou técnico, a abordagem tradicional da história da
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arquitetura nos mesmos moldes da história da arte – primeiramente por uma abordagem da
forma, seguida então das considerações sobre as peculiaridades de local, programa, etc. –
tornou-se ineficaz para cobrir todas as manifestações da arquitetura Desde então, perdeu-se a
possibilidade de se entender o fenômeno arquitetônico sem que sejam examinados os
acontecimentos na área social, cultural ou econômica (BENEVOLO 2001).
Sob esse mesmo ponto de vista, Bruno Zevi (1978, 105) define ecletismo da seguinte
maneira:
Que é o Ecletismo? A arquitetura da expansão industrial. Quando surge o
contraste entre a utilidade e a vida, entre o mito e a arte, apresentam-se
dois aspectos da civilização industrial: o romantismo dirigido ao passado e
o mecanicismo dirigido ao futuro. A curiosidade exótica, a habilidade
mimética, a exigência do comfort são as características de todas as épocas
ecléticas. Por isso, não existe diferença fundamental entre o Ecletismo
dos séculos I e II d.C., o inglês do final do século XVIII e o americano da
segunda metade do século XIX.

O ecletismo, em nosso ponto de vista, não se restringe apenas à simples denominação
do conjunto de experiências historicistas desenvolvidas durante o século XIX, após o
abandono – como quer Pevsner (1999) – dos princípios do neoclassicismo, mas à fusão dos
repertórios e princípios de várias dessas correntes.
Pois se é possível identificar nas arquiteturas ecléticas elementos do gótico nas
soluções estruturais, elementos ornamentais etruscos ou gregos, é possível também observar
em certos exemplares a procura pela severidade, pela monumentalidade, e às vezes até pela
verdade dos materiais. No uso do ferro e do aço, por exemplo, as experimentações são amplas,
devido à novidade. Há que se aprender a utilizá-los e surgem aquelas propostas mais
rebuscadas, que tentam emular outros materiais e outras, que buscam tirar proveito ou
descobrir uma linguagem adequada ao novo material. São exemplos disso, as colunas de ferro
fundido adornadas com motivos florais, com capitéis quase coríntios e, por outro lado, as
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grandes colunas da Galerie des Machines da Exposição Universal de 1889 e o próprio Crystal
Palace (1851), com sua parca ornamentação aposta a uma estrutura limpa e clara.
É esta a posição de Middleton e Watkin (1980) com relação ao neogótico e seus
praticantes e simpatizantes, os quais consideram ainda imbuídos do racionalismo das origens
do neoclássico:
Estes homens com inclinações ao gótico – particularmente Henri
Labrouste – é que vão demonstrar que por uma análise renovada da
arquitetura gótica, mais princípios poderão ser deduzidos que possam levar
a uma arquitetura com estilo, mas não a um estilo emprestado do passado.
Viollet-Le-Duc era o expoente máximo desse ramo de racionalistas
(MIDDLETON; WATKIN, 1980).

No geral, entretanto, as soluções são as mais estapafúrdias possíveis. Esse quadro
caótico, em termos formais, tem unidade se considerado o seu embasamento teórico: não há
como esperar uma produção uniforme, baseada na tradição, como no passado, ou na razão
como no passado recente, se a tradição política foi revertida, se a base produtiva tradicional
agrícola vai sendo substituída rapidamente pela produção industrial, que por sua vez
transforma as formas tradicionais de habitação e de sociabilidade e a própria vida íntima de
cada um.
Se a tradição é posta em cheque, a razão também o é, porque – acreditamos que em
função da velocidade dos processos – o homem do século XIX torna-se, à medida que o século
avança, mais homem de negócios do que um homem de idéias. Ou seja, cada vez mais, atende
às demandas tecnológicas em detrimento das questões filosóficas.
Tanto é verdade, que o imperialismo – a ascendência de uma nação sobre outras, dá-se
a partir de então sobre bases comerciais. A relação entre Portugal e Inglaterra e, por
conseqüência com o Brasil, é o melhor exemplo disso. Os exércitos são os carregadores do
porto, esvaziando os navios com toda a sorte de mercadorias, para serem vendidas por aqui.
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Outro exemplo? Os Estados Unidos travaram algumas batalhas para a expansão do seu
território, mas compraram boa parte dele. A Louisiana foi adquirida da França em uma
negociação com Napoleão Bonaparte, o mesmo líder que devastou quase todo o continente
europeu e forçou a vinda da corte portuguesa para a América.
Por outro lado, Thomas Jefferson levou o estilo neoclássico para os Estados Unidos
porque necessitavam de um estilo arquitetônico que representasse a jovem democracia
nascente. Nada mais apropriado do que o neoclássico, recheado com seus ideais igualitários. A
nação americana tomou seu rumo próprio, e continuou a celebrá-lo com a arquitetura
importada por Jefferson. Mas aos poucos, esse estilo passou a ser também um estilo
historicista, como bem coloca Pevsner (1999):
Assim, a tradição clássica sobreviveu, na Europa e Estados Unidos e em
várias colônias européias na Ásia e África, através de todo o século XIX,
mas simplesmente como uma forma de historicismo – grego, romano ou
renascentista.

Dentro desse panorama, de um século XIX ocupado em dominar tecnologias, urbanizar
cidades, fomentar mais empregos, construir mais rapidamente e a menor custo, não seria o
neoclassicismo também um estilo historicista, o primeiro de todos?
A partir do início do século – e adotemos aqui o ano de 1830, seguindo Benevolo –
naturalmente decantam-se as questões mais pungentes do fim do XVIII, e as questões a
enfrentar são outras. Como apresentam se de forma múltipla, e não há o respaldo de uma
teoria filosófica que imprima uma identidade ao século XIX, esta identidade não se mostra no
plano arquitetônico.
É, realmente, um período de buscas.

h
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O pitoresco e o jardin anglais
A crítica à tradição clássica na Inglaterra desenvolve-se de modo diferenciado em
relação ao cenário francês. Não se trata de considerá-lo como um acontecimento isolado. Pelo
contrário, as interações com a cultura francesa ocorrem mais freqüentemente do que se supõe,
mas a questão que se coloca diz respeito à forma diversa como eles se processam.
Na ruptura da tradição levada a cabo pelo iluminismo, a natureza perde seu papel de
“modelo universal”, passando a representar um estímulo para o qual surgem diversas reações,
de acordo com a individualidade de cada sujeito, desencadeando manifestações de caráter
romântico

ou

clássico,

que

correspondem,

respectivamente,

a

uma

postura

predominantemente passional ou racional “que o artista assume em relação à história e à
realidade natural e social” (ARGAN, 1992, p.12).
O surgimento da noção de pitoresco está ligado ao momento correspondente às origens
da industrialização inglesa, da descoberta, pelo homem, de seu poder sobre a natureza e das
conquistas da vida burguesa, que desfruta o tempo, de preferência, junto à natureza, em
viagens pelo interior do país ou ao exterior, sempre em busca do bucolismo campestre, numa
espécie de reação à vida cada vez mais urbana e à alta industrialização. Enfim, a busca da
individualidade frente à massificação imposta pela nascente cidade industrial.
Pode-se atribuir a essa reação peculiar inglesa uma razão de ser decorrente de suas
origens nórdicas. O próprio Argan (1992) reconhece essa linha de entendimento, que justifica
as diferenças entre o clássico e romântico em função da relação que os diferentes povos têm
com a natureza, ou, conforme Worringer (apud ARGAN, 1992, p.11), “uma distinção por
áreas geográficas”: “o clássico seria o mundo mediterrâneo, onde a relação do homem com a

58

natueza é clara e positiva; romântico, o mundo nórdico, onde a natureza é uma força
misteriosa, freqüentemente hostil”. Tal raciocínio está ligado à questão das mitologias locais,
que parecem, a nosso ver, ser pouco valorizadas por Argan, mas que julgamos importantes, na
medida em que se colocam como o fundamento do espírito de uma nação pois, como Schama
(1996) coloca, tais mitologias persistem até a atualidade.
É importante destacar que o pitoresco nasceu não como um movimento ligado à
jardinagem, mas como um escola de pintura, que se inspirava em um movimento literário. Este
termo deriva de pittoresco, pittura, termos italianos, sendo o seu principal significado “próprio
para ser pintado” (PINHEIRO; D’AGOSTINO, 2004, p.119).
Essa influência da pintura é tão forte, que alguns teóricos ingleses chegam a sugerir que
se chame um pintor para o estudo da implantação da casa, antes de se contratar o arquiteto e
que este, sendo contratado, siga as instruções do primeiro em seu projeto (MIDDLETON;
WATKIN, 1980).
Os ingleses chegaram a “importar” casas da Normandia, desmontando-as em seu sítio
original e remontando-as em suas propriedades, executando cópias sem nenhum pudor
(MIDDLETON; WATKIN, 1980)44.
O pitoresco está em conformidade com a tese iluminista, principalmente com relação à
jardinagem ou ao paisagismo, colocando-se como “uma arte que não imita nem representa,
mas opera diretamente sobre a natureza, modificando-a, corrigindo-a, adaptando-a aos
sentimentos humanos e às oportunidades de vida social, isto é, colocando-se como ambiente da
44

T.A. No original: “Lord Stuart de Rothesay employed [W. J.] Donthorn to blend the transported fragments of an early
sixteenth-century French Flamboyant Gothic mansion into a sympathetic modern re-criation. […] Highcliffe
[Castle] was also Picturesque in the literal sense in that, in reconstructing this Normandy château, Dornthorn relied
on views of it in situ, by J. S. Cotman, made before Lord Stuart de Rothesay brought the house to England in 1830”.
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vida” (ARGAN, 1992, p.12). Desse modo, a poética do pitoresco prevê um “ambiente
variado, acolhedor, propício, que favorece nos indivíduos o desenvolvimento dos sentimentos
sociais” (ARGAN, 1992, p.12, grifo do autor).
O ‘pitoresco’ considera, sobretudo, a singularidade e a variedade dos
fenômenos: só com a análise de cada fenômeno consegue-se descobrir sua
correlação. Do conjunto dos fenômenos semelhantes deduz-se o
fenômeno-tipo, que reúne os caracteres da singularidade e da generalidade.
(…) É claro que a natureza passa a ser considerada à imagem e
semelhança da sociedade, em que cada qual só pode realizar-se, só pode
realizar seu próprio tipo, na medida em que isso não se oponha ao igual
direito dos outros” (ARGAN, 1998, p.200).

Ainda segundo Argan (1992, p.17),
[…] o pensamento do Iluminismo não considera a natureza como uma
forma ou figura criada de modo definitivo e sempre igual a si mesma, que
se pode apenas representar ou imitar. A natureza que os homens
percebem com os sentidos, apreendem com o intelecto, modificam com o
agir (é do pensamento iluminista que nasce a tecnologia moderna, que não
obedece à natureza, mas a transforma) é uma realidade interiorizada que
tem na mente todos os seus possíveis desenvolvimentos, mesmo de
ordem moral (grifo do autor).

Se o iluminismo francês, aliado a um Estado de poderes centralizados, pode manipular
a natureza criando jardins de grandes dimensões, ordenados sob a axialidade barroca e que
demonstram a superioridade da razão humana sobre a ordem natural das coisas em seus
arranjos geometrizantes — o jardim francês iluminista é uma construção clássica, barroca,
desenvolvida durante o século XVII, cujo expoente é André Le Nôtre, que projetou e
organizou os jardins de Vaux-le-Vicomte e Versalhes (Fig. 6) , durante o reinado de Luís XIV
— o jardim inglês, baseado na poética do pitoresco, proporciona uma nova visão dessa
superioridade humana, no sentido da tentativa de melhorar a natureza, baseado na idealização
da vida e da própria natureza. Ambas as concepções procuram demonstrar a nova relação
homem-natureza.

Robin MIDDLETON; WATKIN e David WATKIN, Neoclassical and 19th century Architecture , cap. I, p.54
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Fig. 4
Versalhes
André Le Nôtre
1662-65
Fonte: JELLICOE, 2000
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O pitoresco seria assim, a contrapartida do iluminismo no contexto cultural inglês, que
é balizado pela relação romântica com a natureza – a floresta, protagonista da mitologia
nórdica. Desse encontro poderíamos afirmar que há uma suavização da hostilidade e do
mistério que cerca a relação homem versus floresta e, em sentido oposto, a suavização ou
diluição da rigidez cartesiana, que por sua vez é precedida da “pureza” formal dos exemplos da
Antiguidade.
Concorrem também, outros dois fatores para o desenvolvimento do jardim inglês, a
saber:
1. A inadequação, em termos físicos ou espaciais, do modelo francês em relação às
especificidades da paisagem inglesa. Como Laurie (1987, p.41) afirma,
[…] visões contemporâneas mostram a inadequação das formas rígidas
quando superpostas à ondulada paisagem agrícola inglesa. […] a
topografia do sítio não se adaptou à formalidade do projeto e nada foi
feito para que isso ocorresse. Em outras palavras, por conta, talvez, de
uma certa inépcia do desenho e certamente pelas qualidades diversas da
paisagem inglesa, os jardins franceses na Inglaterra foram imitações
pobres dos grandes modelos em que eram baseados.45
2. A diversidade, em termos teóricos, desse mesmo modelo à estrutura sóciopolítica

da Inglaterra, já que:
[…] por razões ideológicas e políticas, os protagonistas desta
“revolução”formal foram os whigs (i.e., os liberais), que identificaram
simbolicamente o regime absolutista monárquico francês ao sistema
formal dos jardins regulares, com o qual Le Nôtre acabou por ser
identificado46 (LE NOTRE…)

45

46

T.A. No original: Contemporary views show the usuitability of the rigid forms when superimposed on the
undulating English agricultural landscapes. […] the topography of the site did not match the formality of the plan,
nor was anything done to make it do so. […] In other words, due perhaps to inept design and certainly to the
different qualities of the English landscape, the French gardens in England were poor imitations of the great models
on which they were based.
T.A. No original: Pour des raisons idéologiques et politiques, les protagonistes de cette "révolution" formelle étant
des whigs (c'est-à-dire des libéraux), ils identifièrent symboliquement le régime de l'absolutisme royal français au
système formel des jardins réguliers, auquel Le Nôtre finit par être exclusivement identifié.
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“Uma antítese ao jardim formal seria portanto bem-vinda47” (LAURIE, 1987, p.43),
ou seja, o jardim pitoresco constituiria a representação, na prática, do antagonismo político
anglo-francês, entre “liberdade” e “servidão” (PINHEIRO; D’AGOSTINO, 2004, p.121).
O pitoresco acaba por influenciar a concepção de paisagem clássico-barroca e o
produto dessa influência será o jardin anglais, um jardim “cujo caráter de alegoria social é bem
claro – a jardinagem, enfim, nada mais é do que a arte de colocar cada planta em condições de
realizar seu próprio tipo ou arquétipo” (ARGAN, 1998, p.201), o qual é incorporado
definitivamente à tradição paisagística francesa.
Em oposição aos conceitos desenvolvidos por Le Nôtre para os jardins, isto é:
[…] diferentemente da paisagem clássica, que define as distâncias com
clareza, enquadrando a visão pela concordância e unidade que seus
elementos guardam entre si e com o todo, a paisagem pitoresca seleciona
e recorta o campo de visão pelo que nele se destaca, o inusitado da varietà
(que só pode ser apreendido ‘em relação a algo’, ao qual se opõe como
“novidade”) (PINHEIRO; D’AGOSTINO, 2004, p.120, grifo dos
autores).

Pois,
[…] a beleza conforme a vis imaginativa não pode ser apreciada da
mesma forma como o pensamento racional aquinhoa um conceito; razão
pela qual nem a proporção nem a exatidão perspéctica consistem em
valores genuinamente artísticos. (PINHEIRO; D’AGOSTINO, 2004,
p.120)

Paulatinamente, o jardin anglais se impõe:
A manipulação dos contornos ondulados da natureza […] e a articulação
de luz e sombra do modo como um pintor faria tornam-se a preocupação
de todos os homens cultos e de bom gosto na Inglaterra do século XVIII
e, posteriormente, de toda a Europa e América, durante o século XIX.
Onde quer que existam, os parterres e terraços do jardim formal serão
substituídos por por jardins selvagens, arvoredos,
lagos e rios sinuosos […] 48 (LAURIE, 1987, p.44).

47
48

An antithesis to the formal garden would thus be more acceptable.
T.A. No original: The manipulation of nature’s undulating contours […] and the articulation of light and shade
much as a painter would do became the preoccupation of all men of taste and culture in eighteenth-century England
and ultimately all over Europe and in América in the nineteenth century. Where they existed, the parterre and terrace
of the formal garden were replaced with rolling grassland, clumps of trees, lakes, meandering rivers
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E caminhos — executados de acordo com a “linha da beleza” (line of beauty), de
Hogarth (LAURIE, 1987) — são a forma simbólica da nova espacialidade inaugurada pelo
pitoresco (PINHEIRO; D’AGOSTINO, 2004).
Esse processo, como já afirmado, iniciou-se com a ornamentação de jardins e parques,
mais tarde transferindo-se para edificações e desenho urbano, como veremos adiante.
O pitoresco influencia em grande medida a arquitetura, porque prega exatamente a
simbiose entre o que é natural – os parques e jardins – e o que é construído – as arquiteturas
propriamente ditas. Na verdade, o todo é construído, e o que se busca idealmente é o equilíbrio
entre as partes, a diluição das suas diferenças, de modo que o observador não possa distinguir
o que foi, ou não, feito pela mão humana. “Está em questão, portanto, uma nova forma de
intuição do espaço na arquitetura e particularmente, no urbanismo” (PINHEIRO;
D’AGOSTINO, 2004, p.121)
No caso das edificações, essa idealização é expressa pela quebra de simetrias, pela
adoção de um vocabulário próprio, ligado às origens da casa rural inglesa, do emprego de
materiais mais rústicos, como o tijolo, a madeira e a pedra aparentes e pelo estudo minucioso
da implantação da edificação, tomando-se como base principalmente os aspectos pitorescos,
aqui entendidos na sua acepção original, como composição pictórica.
Portanto, ao pitoresco devemos — para o caso inglês — o abandono da rigidez
compositiva paladiana, em favor de uma composição mais em conformidade com o sítio, o que
os seus praticantes chamavam de genius loci, que poderia sumariamente ser traduzido como
“senso de lugar”, o respeito ao sítio quando da concepção e da implantação da arquitetura
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(MIDDLETON; WATKIN, 1980) e cujo manifesto-síntese era considerado Epistle to Lord
Burlington49 on the Use or Riches, escrito por Alexander Pope na década de 1730.
Consult the Genius of the Place in all
That tells the Waters or to rise or fall
Or helps th’ambitious Hill the heav’n to scale,
Or Scoops in circling theatres the vale,
Call in the Country, catches opening glades,
Joins willing woods, and carries shades from shades,
Now breaks or now directs th’intending Lines,
Paints as you plant, and, as you work, designs.50
(MIDDLETON; WATKIN, 1980, p.43)

Sítio, aqui entendido não somente como os atributos físicos de um dado lugar, mas
também históricos e ambientais. E mitológicos, pois Schama (1996, p.236) considera esta
epístola como “o reforço mais vigoroso para a relação entre a floresta e a arquitetura sacra”.
Conforme o autor, o texto de Pope foi editado pelo bispo Warburton em 1751, vinte
anos após ser escrito. Apesar de estar nesse momento a serviço da defesa da arquitetura gótica,
tais ideais são válidos para a origem do jardim pitoresco. O mito da floresta permanece na
percepção espacial, “pois [os ancestrais góticos e nórdicos] estavam mais preocupados com a
exaltação espiritual que com a pompa cívica” (SCHAMA, 1996, p.236), quando empreendiam
a busca do ‘genius loci”.
Para Middleton e Watkin (1980, p.43), o genius loci foi a grande contribuição do
movimento pitoresco inglês para a Europa, influenciando inclusive o trabalho de Ledoux, como
aponta Argan (1998, p.200):
[…] a nova relação psicológica e prática, de simpatia e antipatia, entre o
homem e a natureza reflete-se nas duas poéticas iluministas do
‘pitoresco’ e do ‘sublime’: Boullée e Ledoux agem em seu âmbito, embora
Boullée seja mais orientado para o ‘sublime’ e Ledoux para o ‘pitoresco’.
49

50

Richard Boyle Burlington (1694-1753)é considerado o patrono e expoente do Palladianismo. William Kent era seu
protégé e financiou-lhe a edição de Designs of Inigo Jones. A difusão do Palladianismo deve-se muito a sua
influência. Ao contrário de seus seguidores, que aceitavam cegamente os elementos não-clássicos e Maneiristas de
Palladio, ele os recusava. PEVSNER et.al. _Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture, 1999,
p.78
Epistle to Lord Burligton on the Use of Riches, de Alexander Pope In: Middleton e Watkin. Neoclassical and 19th
century architecture, p.43
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Nos exemplos citados por Luciano Patetta (1987), dos subúrbios parisienses do final
do século XIX, onde tudo é possível, podemos encontrar, em vários chalets, a presença do
pitoresco inglês, além da já citada influência no paisagismo francês.
Ao transpor o Canal da Mancha, por influência da obra de Blondel sobre Pugin, o
ideário neogótico francês foi muito bem recebido em terras inglesas e foi rapidamente
assimilado pelo pitoresco, de modo que se produziram vários exemplos de casas rurais nesse
estilo, sempre associadas a parques. Como o pitoresco, o neogótico origina-se de um
movimento literário. Os primeiros exemplos de arquitetura neogótica na França são residências
de escritores, algumas delas inclusive projetadas pelos próprios, como no caso das primeiras
experimentações de casas rurais inglesas realizadas pelos seus proprietários, que eram eles
mesmos escritores ou poetas pitorescos.
Na Inglaterra, estava o outro expoente do neogótico, John Ruskin. Para ele, só o gótico
conseguiria traduzir o verdadeiro espírito inglês e portanto poderia ser considerado como o
estilo próprio da Inglaterra. Como os franceses, e muito pela influência destes, Ruskin
acreditava que o neogótico era a linguagem arquitetônica capaz de responder às aspirações
estéticas da época.
Outro presente da Inglaterra para o continente europeu, apontado por Argan (1998),
foi a ambição do pitoresco em quebrar as barreiras entre natureza e arquitetura. O máximo
dessa visão foi defendido pela associação entre John Nash, arquiteto praticante e Humprey
Repton, paisagista, cujo objetivo era mostrar “como arquitetura e paisagismo poderiam ser
concebidos sob os mesmos princípios”(MIDDLETON; WATKIN, 1980, p.52).
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New Principles of Gardening, livro de Batty Langley foi uma das obras literárias
importantes para a concepção dos jardins desse momento, pois que enaltecia as virtudes das
chamadas “selvas rústicas”, que
[…] até certo ponto, era o tipo de “selva” que vemos em quadros de
Claude e Poussin […] assim, quando se retiravam as cercas e os muros que
separavam os jardins formais do restante da herdade, o proprietário
passava a descortinar uma paisagem que se caracterizava por uma refinada
rusticidade (SCHAMA, 1996, p.534)

A concepção da “selva rústica”, a exemplo das obras literárias da época, não deixava de
ser uma mentira poética sobre a relação dos proprietários com a terra e o trabalho,
[…] assim como o fosso revestido de tijolos, que conferia ao jardim e ao
parque uma aparência de continuidade e, ao mesmo tempo, mantinha os
animais [e os serviçais e trabalhadores rurais] longe dos gramados. Horace
Walpole simplesmente foi fiel a sua classe e a sua família política quando
celebrou William Kent como o destruidor das fronteiras entre o jardim e a
natureza. Era isso que a elite dominante da Inglaterra gostava de ter em
mente quando pensava em liberdade (SCHAMA, 1996, p.534)

A eliminação dessa ruptura visual — ainda que tenha uma velada segregação social —
foi de fundamental importância para o desenvolvimento posterior do paisagismo.
Uma das técnicas para eliminá-la era a cerca dissimulada ou escondida, que
permitia que se olhasse diretamente para o campo, ao mesmo tempo que
mantinha cervos e atividades agrícolas fora do jardim propriamente
dito51 .(LAURIE, 1987, p.45). (Fig. 7)
[…]
William Kent argumentava que a validade do sistema [o jardim pitoresco
ou paisagista] devia-se a dois importantes fatores: primeiro, pela sua
integridade moral e segundo, por suas derivações clássicas. Como
exemplo, ele dizia que fontes de bronze moldadas para parecerem-se com
árvores, árvores podadas para parecerem-se com pedras, e outros truques
como esses, que podem ser encontrados em Versalhes, eram desonestos ou
no mínimo tolos. Uma cascata natural ou um riacho serpenteante era
mais puro conceitualmente do que um chafariz de água enlameada trazida
de um pântano com grande despesa. O gosto pelo irregular e natural era,
portanto, considerado altamente moral. As origens clássicas da
irregularidade eram mais difíceis de serem identificadas. No entanto,
achava-se que autoridades clássicas praticaram a regularidade nas
construções e a irregularidade nos jardins. O Vale do Templo na Villa de
Adriano era a evidência disso. Assim, como a arquitetura palladiana foi
estabelecida como classicamente correta, assim o foram os jardins
irregulares52 .(LAURIE, 1987, p.45)
51
52

T. A. No original: One of the techniques for eliminating this break was the sunken fence. This allowed the eye to see
straight out to the countryside while at the same time keeping deer and stock out of the garden proper.
William Kent argued that the validity of the system [o jardim pitoresco] was due to two important factors: first for
its moral integrity and second its classical derivations. For example, he said that the bronze fountains cast to look
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Fig. 7
A-ha
Cerca ou fosso escondidos pelo seu rebaixamento, de modo a não
interferir na paisagem, provocando a sensação de continuidade
entre o jardim e o campo.
Fonte: LAURIE, 1987

Fig. 8
A Plan of M. Pope’s garden as it was left at his death
Plano do jardim de Twickenham
Alphand e Haussmann
c. 1719
Fonte: MIDDLETON; WATKIN, 1980
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Destacamos, a seguir, alguns exemplos de jardins pitorescos na Inglaterra:
Twickenham (1719) (Fig. 8) , de Alexander Pope, com muitas características literárias e
filosóficas — pois Pope era um poeta — fundamentais para o estabelecimento desse tipo de
jardim (MIDDLETON; WATKIN, 1980).
Rousham (c.1730) (Fig. 9), de William Kent, também autor de Elysian Fields, que é
considerado um marco na história do neoclassicismo inglês, em virtude de sua inspiração na
arquitetura paladiana e nos desenhos do próprio Palladio do templo de Vesta em Tívoli.
Rousham é uma espécie de resumo dos jardins continentais, da Villa d’Este à Versalhes, que
explora as visuais e eixos barrocos com a utilização de terraços rampados.53
São esses os jardins que foram popularizados na França sob o nome de jardin anglais e
seus exemplos notáveis são os jardins de Ermenoville54 e o Jardin de Monceau,55 pontuados
por “incidentes arquitetônicos naïfs”(MIDDLETON; WATKIN, 1980, p.43).
Os trabalhos de Lancelot “Capability” Brown podem ser entendidos como uma
extensão e popularização do trabalho de Kent nos grandes parques de Euston e Holkham
(MIDDLETON; WATKIN, 1980), pois Brown colaborou com Kent nesses projetos, no
início de sua carreira.

53

54

55

like trees, trees clipped to look like stone, and other such trappings found in Versailles were dishonest or at least
foolish. A natural cascade or serpentine stream was purer in concept than a jet of a muddy water drawn up at great
expense from a marsh. The taste for the irregular and natural was thus considered highly moral. The classical origins
of irregularity were more difficultu to identify. However, it was found that classical authority practiced regularity i n
building and irregularity in gardens. The Valley of the Temple at Hadrian’s villa was evidence of this. Thus, just as
Palladian architecture was established as classicaly correct, so too was the irregular garden.
T.A. No original: “… ramped terraces commanding distant views, it is itself the prototype of continental garden
design from the Villa d’Este to Versailles”. Robin MIDDLETON; WATKIN e David WATKIN, Neoclassical and 19th
century Architecture, p.41
Pensado como um passeio moral e espiritual pelo marquês René Girardin, “último protetor e amigo de Rousseau
[…], [Ermenoville] acabou se tornando uma enciclopédia de todas as arcádias. Um désert de rochas e areia, coberto
apenas com urzes e giestas, representava um deserto real. […] E vários pontos do parque foram concebidos como
quadros vivos de Claude e do paisagista holandês Jacob van Ruisdael (SCHAMA, 1996, p.540).
O parque Monceau foi inicialmente concebido por Louis Carrogis de Carmontelle (1773-78), e mais tarde, na
segunda metade do século XIX, é modificado por Alphand, dentro dos planos de Haussmann para Paris (1861).
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Sede
Prado

Jardim da cozinha

Ponte

Ladeira
gramada

Série de cascatas

Passeio dos olmos

Grupo de olmos

Fig. 9
Rousham
Plano da propriedade.
William Kent
c. 1730
Fonte: JELLICOE, 2000
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Em uma fase mais madura, em uma espécie de reação ao seu trabalho anterior,
“Capability” Brown, produz paisagens mais “suaves”, que influencia todos os trabalhos dos
paisagistas da geração posterior.
Outro exemplo notável do pitoresco inglês — e talvez o mais famoso deles — é
Stourhead (Fig.10), produzido entre os anos de 1740 e 1750, cujos autores são Pope e Henry
Flitcroft, arquiteto responsável pelos interiores da villa paladiana, bastante austera,
implantada num sítio privilegiado do ponto de vista geográfico, histórico e pictórico.56
Segundo Middleton e Watkin, em Stourhead há muita influência de um dos precursores
do movimento pitoresco, Sir John Vanbrugh, que lançou algumas das premissas do movimento
no início do século XVIII, e que podem ser resumidas em três pontos principais:
•

Os edifícios podem trazer o passado à vida mais eficazmente do que a história
escrita;

•

Os edifícios podem ser compostos como parte integral da paisagem;

•

As pinturas paisagísticas do século XVII podem ser tomadas como modelo, se
quisermos um resultado verdadeiramente pitoresco na composição entre
edifícios e vegetação, dentro de um projeto57.

Além desse, outro ponto importante para a arquitetura que estava sendo produzida
naquele momento referia-se à combinação intencional de formas simétricas e assimétricas na
disposição da casa principal e de suas dependências.

56
57

A autoria não está bem definida: enquanto para Middleton e Watkin (1980), os autores são Pope e Flitcroft, para
Laurie (1987) é Henry Hoare.
T.A. No original: “1. Buildings can bring the past to life more vividly than written history; 2.Buildings can be
composed as an integral part of landscape; 3. In mingling buildings and trees in a designed landscape we should
take seventeeth-century landscape paintings as a model if we want the result to be authentically “Picturesque”.
Neoclassical and 19th century architecture, p.39
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Sede da propriedade

Grutas do outro mundo

Templo de Flora

Panteão
Arco

Templo de Apolo

Fig. 10
Stourhead
Plano geral. A sua concepção está centrada no circuito pitoresco em torno do lago. Inicia-se com o
nascimento de Flora, segue até as Grutas do Outro Mundo. Continuando, alcança-se o Panteão das Glórias
Terrenas e, finalmente, passa através do Arco de pedra, que sugere a morte, para subir em direção ao céu – o
Templo de Apolo.
Pope e Flitcroft
1740-50
Fonte: MIDDLETON; WATKIN, 1980
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Em Stourhead, ao contrário dos jardins anteriores, onde se buscava esconder o que não
fizesse parte do cenário ideal, procura-se tirar partido da vista da torre da igreja medieval por
sobre os telhados dos cottages. Essa incorporação da quintessência da cena rural inglesa na
cena idílica pitoresca

é, sem dúvida, uma “afirmação da existência de várias

possibilidades”(MIDDLETON; WATKIN, 1980, p.45) e denota a influência dos estudos do
gótico na composição pitoresca além de ser um sinal da incorporação de outras influências que
estavam aflorando no período.58
A inspiração vinda da pintura tinha seus mestres preferidos: os já citados Claude
Lorrain e Nicolas Poussin, nomes que constam como referência em tratados como o livro de
Richard Payne Knight, An Analytical Inquiry into the Principles of Taste, de 1805, onde o autor
afirma que “… o melhor estilo de arquitetura para casas irregulares e pitorescas […] é aquele
estilo misto, que caracteriza os edifícios de Claude e de Poussin…” (MIDDLETON;
WATKIN, 1980, p.52).
Finalmente, foi John Nash que levou a composição pitoresca para o desenho urbano,
desenvolvendo um plano para a abertura da Regent’s Street (Fig.11 e 12), em 1811, que negava
qualquer raiz barroca e tirava partido dos acidentes naturais do terreno, como curvas de
caminhos, arruamentos e edifícios a preservar, já existentes (MIDDLETON; WATKIN,
1980).

i

58

Confirmando a idéia do grande e único período — 1750-1900 — de Patetta.
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Palácio de
Buckingham

Regent’s Street

Regent’s park

St. James’s Park

All Soul’s Church

Fig. 11
Regent’s Street
O pitoresco, principal contribuição inglesa ao paisagismo do século XVIII, amplia-se para o plano urbanístico no
projeto de Nash para o oeste de Londres, que prevê um “itinerário arquitetônico” ao invés do grande eixo barroco.
John Nash
1811-30
Fonte: MIDDLETON; WATKIN, 1980
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Regent’s park
Regent’s Street

All Soul’s Church

Fig. 12
Regent’s Street
Na foto aérea podemos observar a cena campestre – pitoresca – inserida na trama urbana londrina.
John Nash
1811-30
Fonte: JELLICOE, 2000
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Somente a partir de 1760 é que se desenvolve o novo estilo dos jardins pitorescos na
França, por lá também designados de jardins “à inglesa” (à l’anglese) ou “anglo-chineses”
(anglo-chinois)59.

Fig. 13
Jardim anglo-chinois
Fonte: EAV, 2003

Arquitetos como François-Joseph Bélanger (1744-1818), o criador da Folie d'Artois
em Bagatelle, nas proximidades de Paris, pintores como Hubert Robert (1733-1808), que
orquestra a admirável paisagem do parque Méréville na Essonne, ou ainda grandes
proprietários como M. de Monville, que concebe as estranhas edificações do Désert de Retz
(Fig. 14) em Yvelines, são os precursores desta arte refinada.
Nos seus jardins, a imaginação e a natureza colocam em cena uma sucessão de quadros
destinados à suscitar no visitante os sentimentos mais variados, da surpresa ao medo,
passando pelo prazer e o sonho. 60

59
60

C'est seulement à partir de 1760 que se développe en France le nouveau style des jardins pittoresques nommé aussi
alors "à l'anglaise" ou "anglo-chinois". In: <http://www.lenotre.culture.gouv.fr>
Des architectes comme François-Joseph Bélanger (1744-1818), le créateur de la Folie d'Artois à Bagatelle près de
Paris, des peintres comme Hubert Robert (1733-1808) qui orchestra l'admirable paysage du parc de Méréville dans
l'Essonne ou encore de grands propriétaires comme Monsieur de Monville qui imagina les étranges fabriques d u
Désert de Retz dans les Yvelines sont les précurseurs de cet art raffiné. Dans leurs jardins, l'imagination et la nature
mettent en scène une succession de tableaux destinés à susciter chez le promeneur les sentiments les plus variés, de
la surprise à la crainte en passant par le plaisir et la rêverie. In: <http://www.lenotre.culture.gouv.fr>
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Fig. 14
Le Désert de Retz
Fonte: EAV, 2003

Fig. 15
A “Scène” do Pavilhão Filosófico em Bagatelle
Fonte: EAV, 2003

Fig. 16
Champs Elysées.
Fonte: EAV, 2003

m
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A idéia original da transformação de Paris surgiu com Napoleão III. Uma de suas
primeiras preocupações foi de dar a Paris tudo o que ele havia visto de bom e de belo durante
sua temporada no estrangeiro e particularmente, em Londres (HAUSSMANN, 2000, p.789).61
Napoleão havia tomado gosto pelos jardins ingleses, concebidos de acordo com ideais
pitorescos, como já falamos no início.
Quando o Imperador convidou Haussmann para a prefeitura de Paris, pesou a seu
favor os trabalhos desenvolvidos anteriormente, em várias cidades da França.
Ao assumir seu novo cargo, uma das primeiras providências que tomou foi se livrar de
Hittorf, que havia sido encarregado dos primeiros estudos das obras que desejava Napoleão e
de Varé, “jardineiro paisagista” que havia prestado serviços para o pai do Imperador, “mas que
não estava mais à altura da missão que haviam lhe confiado” (RÉAU, 1954, p.95), e criar o
Sérvice des promenades et plantations, para o qual nomeou Alphand.62.
Os principais empreendimentos de Haussmann foram as reformas dos parques de
Monceau, do Bois de Boulogne (Fig. 17 e 18) e de Vincennes, concebidos em estilo barroco,
consagrado por Le Nôtre. Criou os parques de Buttes-Chaumont e Montsouris (Fig. 19), além
dos trabalhos “internos” (HUGUENEY, 1954) à cidade de Paris, que compreendiam, além das
promenades, os espaços públicos chamados de squares…

61
62

Discours de M. Alphand sur M. le Baron Haussmann, lido na Académie des Beaux-Arts em 26 de dezembro de 1891.
In: Baron HAUSSMANN, Mémoires, p.789
Jean-Charles-Adolphe Alphand (1817-1891). Natural de Grenoble, estudou na École Polytechnique e na École des
Ponts et Chaussés. Guy SURAND, Haussmann, Alphand: des promenades pour Paris, p.237 Interessante notar que o
autor cita as escolas como sendo duas instituições separadas. Provavelmente à esta época, os estudos na Ponts et
Chaussées seriam uma especialização, após o aluno ter cursado o “biênio” na Polytechnique. Portanto, muito
possivelmente, foi aluno de Durand.
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Fig. 17 (acima) , 18 (abaixo)
Transformação do Bois de Boulogne. Originalmente era um bosque cortado por eixos que se cruzavam nos rondpoints. Alphand o transformou em um bosque típico inglês, com lagos, grutas e todos os “equipamentos
pitorescos”.
Alphand
1852
Fonte: JELLICOE, 2000
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Fig. 19
Les Promenades de Paris
Detalhe das ilustrações. Parque Montsouris e tipologias para
plantação de places
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003

“…por conta da simpatia do Imperador às squares inglesas,63 pois apesar de serem
assim chamados, esses espaços criados tinham as mais variadas formas e só raramente se
apresentavam como um quadrado perfeito” (HUGUENEY, 1954, p.108).64
A respeito das squares, Haussmann (2000, p.933)65 afirma:
O nome square significa, em inglês: quadrado. Nós designamos assim, ao
contrário de nossos vizinhos de além-mar, os jardins que quase sempre são
fechados por grades, envolvendo ou estando ao lado de alguns de nossos
edifícios, ocupando o centro da maior parte de nossas Places, ou bem
utilizando os espaços livres resultantes do traçado de nossas novas vias
públicas ou do plano de parcelamento do solo. A forma destes claustros
verdejantes e floridos na primavera, sempre cheios de ar e de luz, não
justifica esta qualificação, confesso, na maioria dos casos.
63

Square. 1.Espaço urbano retangular rodeado por edifícios; equivalente à place francesa, à piazza italiana ou à plaza
espanhola. 2. Tipo especial desenvolvido no final do século XVII, rodeada por residências de padrnao elevado, com
um jardim central fechado e plantado com arvores e arbustos para uso exclusivo da vizinhança que era
conjuntamente resposável por sua manutenção. A partir do século XIX foram imitadas na Europa continental e nos
Estados Unidos. Nikolaus PEVSNER, Penguin dictionary of architecture and landscape architecture, p.544
Traduziremos como place.
64
T.A. No original: “ …mais comme l’Empereur en avait vu et admiré à Londres et que l’on désigna d’un nom nouveau,
celui de square, un nom anglais que ne leur convenait pas très bien, étant donné qu’ils épousaient les formes les
plus diverses et n’avaient que rarement celle d’un carré parfait”. JeanneHUGUENEY, Haussmann et les jardins
publics, p.108
65
T.A. No original: “ Le nom de square signifie, en anglais: carré. Nous désignons ainsi, à l’instar de nos voisins
s’outre-mer, les jardins presque toujours clos de grilles, entourant ou côtoyant certains de nos édifices, occupant le
milieu de la plupart de nos Places, ou bien utilisant des espaces laissés libres par le tracé de nos voies publiques
nouvelles et par le plan de lotissement des parcelles de terrain demeurées en dehors des alignements de ces voies et
livrés à la reconstruction. La forme de ces enclos verdoyants er fleuris dans la belle saison, pleins d’air et de lumière,
en tout temps, ne justifie point cette qualifications, je le confesse, en bien de cas.” Baron HAUSSMANN, Mémoires,
p.933-934
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De acordo com as indicações do Imperador, minha administração dotou
Paris de squares distribuídas igualmente por todos os arrondissements,
velhos e novos. Foram criados 24, entre 1853 e 1869, a saber, 17 na
parte antiga e 7 nas zonas anexadas.

Hugueney(1954, p109).66 complementa a definição de Haussmann:
Essas squares, todas fechados com grades, à exceção da square Victor,
apresentam o aspecto dos jardins pitorescos, com um ou vários gramados
ornados de maciços, ao redor dos quais serpenteavam árvores formando
aléias. Algumas só possuíam uma fonte. Noutras, havia uma peça d’água
na qual às vezes desembocava um riacho artificial, caindo em cascata a
partir de um rochedo. A square Arts et Métiers, provavelmente seja a
única que conservou, com seus quinconces67 de castanheiras, a
simplicidade do jardim à francesa: ela está situada em um quartier
populoso, onde as crianças precisam de todo o terreno disponível para
brincar. (grifo nosso)

Embora possamos traduzir square por place, havia uma diferenciação entre os dois
conceitos, apontada pelo próprio Haussmann(2000, p.941), em Mémoires, cuja distinção entre
uma e outra, apesar de ambas possuírem os mesmos elementos, é o fato de que as squares
eram cercadas.

Fig. 20
Les Promenades de Paris
Detalhe das ilustrações. Grilles [gradis]
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003

66

T.A. No original: “Ces squares, entourés de grilles à l’exception du square Victor, présentaient pour la plupart
l’aspect de jardins paysagers, avec une ou plusiers pelouses ornées de massifs, autour desquelles serpentaient les
allées. Certains ne possédaient qu’une fontaine, D’autres avaient une pièce d’eau à laquelle parfois s’ajoutait u n
ruisseau artificiel, tombant en cascade d’un rocher. Le square des Arts et Métiers, à peu près seul, avait conservé avec
ses quinconces de marroniers la simplicité du jardin à française: il était situé dans un quartier populeux où les
enfants avaient besoin pour jouer de tout le terrain disponible.” JeanneHUGUENEY, Haussmann et les jardins
publics, p.109
67
Quinconce. Objetos dispostos em grupos de cinco, sendo quatro nos angulos de um quadrado e o quinto ao centro.
Micro Robert Dictionnaire du Français Primordial.
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Fica clara a influência do jardim inglês, de concepção pitoresca, nos projetos para a
reforma de Paris, bem como esclarecida pelo menos uma das razões para a sua adoção, a
simpatia do Imperador por esse tipo de jardim, com sua peculiar nomenclatura.
Além disso, particularmente na execução do Parque de Buttes-Chaumont (Fig. 21), há
o emprego pioneiro de novas tecnologias, desenvolvidas a partir da Revolução Industrial.
“Foi o triunfo da tecnologia moderna da época, que os responsáveis pelos
jardins quiseram mesclar à sua criação.
Foram utilizadas complexas maquinarias, e um ramal ferroviário foi
provisoriamente instalado para ajudar nos trabalhos pesados [de infraestrutura]. Empregou-se cimento e concreto em substituição à madeira e à
pedra para as rampas e rochedos. Pela primeira vez, se utiliza o concreto
armado para a fabricação de estalactites falsas, para a gruta (SURAND,
1954, p.240).

Fig. 21
Les promenades de Paris
Parque de Buttes-Chaumont. Notar a ferrovia inserida no contexto do parque
A. Alphand
1873
Fonte: ENSMP, 2003

Alphand foi o

responsável

pelo

projeto

e implantação de todos

estes

empreendimentos, tendo como braço direito um arquiteto, Davioud, e por braço esquerdo um
horticultor, Barillet-Deschamps.
Trabalhara para Haussmann, quando este era prefeito de Bordeaux. “Foi naquela cidade
que Haussmann […] pode apreciar”, durante as obras do porto de Bordeaux, “as qualidades
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Fig. 22
Les Promenades de Paris
Plano do Parque de Buttes-Chaumont.
Alphand e Haussmann
1863
Fonte: JELLICOE, 2000
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técnicas e a rapidez de execução deste brilhante engenheiro…” (SURAND, 1954, p.237) e,
impressionado por sua capacidade, o prefeito nomeado de Paris o chama para administrar a
parte que lhe era mais cara no conjunto de obras previstas no plano de reformas da capital
francesa.68
No episódio da sua contratação, houve um certo mal-estar por parte do corpo de
engenheiros do serviço de Ponts et Chaussées, pelo fato de um engenheiro estar aceitando o
cargo de “jardineiro”. Esse episódio foi superado pela habilidade de Haussmann, que lembrou
aos críticos todas as obras necessárias para a implantação dos parques, como abertura de ruas,
obras hidráulicas e outras mais, todas demandando a responsabilidade de um profissional
qualificado como Alphand, que acabou por ser contratado, em 1854, sob a curiosa
denominação de “engenheiro-jardineiro”.
Outra situação embaraçosa com relação à contratação de Alphand, foi sobre o
ineditismo de, no Ministério dos Trabalhos Públicos – e contrariando “…as tradições do
Corps des Ponts et Chaussées – que um “engenheiro comum” se subordinasse, em um serviço
qualquer, à direção de outro, mesmo de uma classe mais elevada do que a sua”
(HAUSSMANN, 2000, p.909). Haussmann convenceu Alphand de que deveria, em função de
suas atribuições, demonstrar autoridade sobre seus colegas.
Apesar da inspiração inglesa na concepção e agenciamento dos espaços públicos de
Paris, fica claro que foi preciso criar uma tipologia de elementos de projeto, bem como uma
metodologia para o emprego e implantação dos mesmos, cuja razão pode estar no vulto do
empreendimento e na sua extensão ao longo do tempo, de modo que se pudesse assegurar a
68

T.A. No original: “… j’appelai, […] à Paris, M. Alphand, Ingénieur Ordinaire des Ponts et Chaussées, don’t je m’etais

76

continuidade da linguagem empregada. Outra razão seria a própria natureza racional dos
engenheiros franceses – não nos esqueçamos que Alphand era um “politécnico”.
Alphand criou um “resumo” de seu trabalho na administração de Paris, no qual expõe
todas as tipologias empregadas nos parques, places, promenades e outros espaços públicos:
Les promenades de Paris, editado em 1867[8], …”sob o patrocínio da cidade” [de Paris] e
“possibilitada

pela

ajuda financeira

das

pessoas

mais

eminentes

desta

época”

(HAUSSMANN, 2000, p.916). A respeito desta obra, Haussmann (2000, p.916) escreve em
Mémoires:
Aqueles leitores que desejarem detalhes técnicos e dos custos advindos dos
trabalhos executados, sob a direção deste admirável engenheiro
[Alphand], de múltiplas aptidões, consultarão com prazer o texto de sua
publicação [Les promenades]: lá encontrarão os planos, as vistas, os
desenhos que, seguidos de vários textos, facilitarão seu entendimento.

Fig. 23
Les Promenades de Paris
Capa do volume de ilustrações.
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003

Fig. 24
Les Promenades de Paris
Interior do volume. Primeira página.
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003

Somos tentados a pensar em Les promenades como um trabalho inspirado em Précis,
pelo menos na intenção de registrar uma metodologia de trabalho, pois ao contrário de

fort utilement servi, pendant mon séjour, comme Préfet, à Bordeaux, en des circonstances et pour des travaux
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Durand69, cujo trabalho é eminentemente teórico, especulativo, o trabalho de Alphand é
resultado da aplicação prática de alguns princípios aos quais ele se manteve firmemente preso
e que, alguns, até hoje persistem na manutenção das áreas verdes de Paris – em última análise,
na manutenção do plano de Haussmann. Algumas das normas criadas por Alphand são
transcritas a seguir e do seu exame, podemos vislumbrar a aplicação de uma metodologia
racional, na melhor tradição francesa:
•
•
•
•
•
•

Toda via de mais de 26m de largura será bordejada com uma fileira de
árvores;
A partir de 36m, ela terá duas fileiras;
Para as larguras maiores do que 40m, um platô será construído no meio
da calçada afim de receber uma linha de plantação [arbustos?];
As linhas de árvores serão colocadas a pelo menos 5m das fachadas, e
estarão distantes 1,5m do meio-fio;
Serão cavadas valas de 3m de largura por 1m de profundidade. Os
detritos de toda ordem que em geral formam o solo de Paris, serão
evacuados e substituídos por terra vegetal.
Em alguns casos, afim de obter um efeito imediato, as árvores adultas
de até 1,5m de circunferência foram diretamente transplantadas de
florestas próximas a Paris […] mas de maneira geral as plantações
eram constituídas de exemplares jovens, cultivados nas pépinières do
Bois de Boulogne (SURAND, 1954, p.242)

Fig. 25
Les Promenades de Paris
Detalhe das ilustrações. Perfil de rua
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003
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exigeant le sentiment de l’Art, et, de plus, un goût éprouvé”. Baron HAUSSMANN, Mémoires, p.866-867
Cf. Item anterior, “A tradição clássica e sua herança”.
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Fig. 26
Les Promenades de Paris
Detalhe das ilustrações. Detalhes.
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003

Fig. 27
Les Promenades de Paris
Detalhe das ilustrações. Candelabres [postes para iluminação à gás]
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: ENSMP, 2003
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