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RESUMO

Lawrence Halprin foi um arquiteto paisagista norte-americano que atuou profissionalmente entre 1945 
e 2009. Sua prática holística, multifacetada, experimentalista e transdisciplinar aplicada ao processo de 
pensar a paisagem e projetar os ambientes humanos resultaram numa abordagem compreensiva e 
inovadora ao design. Assumindo a relevância de sua prática na paisagem, esta dissertação procurou 
entender e discutir sua trajetória profissional sob o ponto de vista do processo de design. O recorte 
abrange o período de transição entre os anos 1950 e a primeira metade da década de 1960. O trabalho 
foi organizado de forma que se compreenda o objeto da pesquisa, que também é sujeito, frente as suas 
origens, influências, referências e contextos, para então percorrer seu processo de design, cujos temas 
abordados por este trabalho correspondem aos subsídios que servem para embasar a discussão entre 
discurso e prática em duas de suas principais obras: o condomínio de veraneio Sea Ranch, no condado 
de Sonoma (Califórnia), e a Sequência de Espaços Abertos da cidade de Portland (Oregon).

Palavras-chave:

Lawrence Halprin; Arquitetura da Paisagem; Processo de design; Sea Ranch; Portland Open Space 
Sequence (Sequência de Espaços Abertos de Portland).



ABSTRACT

Lawrence Halprin was an american landscape architect professionally active for more than sixty 
years. His holistic, multifaceted, experimentalist and transdisciplinary practice offers a way of thinking 
landscape and design in the human environment as a result of a comprehensive and innovative 
approach.    Assuming his relevance under the field of landscape practice worldwide this thesis seeks 
to understand and discuss Halprin’s professional life with an emphasis on his creative process or design 
process. The research focus was narrowed to the years of Halprin’s first discoveries that lead him to 
develop the themes that characterize his comprehensive approach, which correspond to the beginnings 
of the fifties and the first decade of the sixties. The thesis’s structure was organized to situate Halprin 
under the historical, artistic and social context of the fifties and sixties providing an insight in his origins 
and influences to then explore his design process with which are used to discuss the interface between 
his discourse and his practice using as case studies two of his major works: Sea Ranch, located in 
Sonoma Couny, California, and Portland Open Space Sequence, in Portland, Oregon. 

Palavras-chave:

Lawrence Halprin; Landscape Architecture; Design process; Sea Ranch; Portland Open Space Sequence.
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Figura 1 - Lawrence Halprin em 1960  
Fonte: Acervo de Lawrence Halprin no 
Architecture Archives of University of 
Pennsylvania

1.  Introdução
“‘Memorável’, ‘intenso’ e ‘apaixonante’ são palavras que eu prefiro em 
vez de ‘bonito’ quando projeto lugares para pessoas”

Lawrence Halprin, 19911

 

1.1.  Apresentação do tema e objetivos 

O tema da presente dissertação diz respeito a Lawrence Halprin, que além de objeto é sujeito e 
foi um importante arquiteto paisagista norte-americano que, embora relativamente pouco co-
nhecido do público brasileiro, oferece algumas perspectivas sobre o pensar e agir na paisagem 
cujo brilho e caráter inovador os anos não foram capazes de tirar. Ativo profissionalmente por 
um período superior a sessenta anos, Halprin iniciou sua prática no pós-segunda guerra mun-
dial projetando jardins como se fossem palcos para as coreografias do cotidiano, incluindo cor-
po, movimento e experiência cinestésica nos “ingredientes” essenciais do design, concepção, 
esta, fruto da interdependência criativa com sua esposa Anna Halprin, coreógrafa, professora e 
dançarina avant-garde. 

Suas abordagens sobre processo de design correspondem tanto ao contato com as experimen-
tações artísticas da sua época quanto a suas observações da natureza e dos processos naturais. 
Formado em arquitetura paisagística e também em botânica, Halprin demonstrou interesse 
nos múltiplos campos dos saberes das ciências naturais e humanas, e por isso mesmo seu pen-
samento reflete sínteses transdisciplinares. É marcante sua empatia com a natureza selvagem 
e sua tendência ao empirismo, que foram fundamentais para desenvolver alguns dos temas 

(1)  Inner Landscapes: Lawrence e Anna Halprin. Documentário. Produzido por KQED San Francisco, 1991.
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Figura 2 - Escritório LH&A na década de 
1960 Fonte: Acervo de Lawrence Halprin 
no Architecture Archives of University of 
Pennsylvania.

recorrentes e característicos do seu processo de design, em especial suas teorias sobre deriva-
ção da forma nos processos e fenômenos naturais e seu profundo senso ecológico aplicado ao 
pensar e projetar os ambientes construídos pelo homem. 

Impulsionado pelo desejo de agir no ambiente urbano, em particular nos espaços públicos 
abertos, e exercer o caráter social da arquitetura da paisagem, conceitos incorporados por ele 
a partir de seu contato com a filosofia dos Kibutzim israelenses e a filosofia de Walter Gropius, 
que  foi, em Harvard, seu professor de arte e arquitetura, Halprin contribuiu para a expansão 
do escopo e do significado da profissão junto a seus contemporâneos, como Garret Eckbo e Ian 
McHarg, ainda que tenham desenvolvido abordagens distintas. 

Estreitamente vinculadas às problemáticas de seu tempo, as investigações de Halprin nos diver-
sos âmbitos da arte e da paisagem emprestaram contribuições valiosas de diversos artistas in-
teressados na expansão do significado e das fronteiras entre arte e vida cotidiana. Os anos 1950 
e 1960 construíam um terreno fértil para arte, alimentada pela efervescência das correntes 
contraculturais e do contexto socioespacial em rápida transformação. Foi na década de 1960 
que Halprin e seu escritório produziram algumas das obras mais provocativas de sua produção 
profissional. Cabe ressaltar que Halprin se cercou de profissionais talentosos que contribuíram 
avidamente para o sucesso do escritório, em especial citam-se as parceiras que estabeleceu 
com Sue Yung Li Ikeda, Jean Burns, Dean Abbott, Don Carter, Richard Reynolds, Richard Vigno-
lo, Saturo Nishita, Dean Walton, Dee Mullen, Dai Willians, Sholomo Aronson, Charles Moore e 
Angela Danadjieva, dentre inúmeros outros. 

Halprin deixa seu legado impresso nas obras construídas, nos projetos idealizados somente 
no campo das ideias, nas teorias e reflexões expressas em desenhos, inúmeros artigos e livros 
publicados, palestras e discursos, além de incontáveis anotações em seus mais de 200 cadernos 
(notebooks) que manteve desde 1959 até sua morte, em 2009. Essa força expressiva, caracte-
rística de sua personalidade, por si já acrescenta grande contribuição pedagógica, uma vez que 
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o ato generoso em expor e expressar o processo pelo qual desenvolveu ideias e sínteses cons-
titui material valioso para investigações de pesquisas que se voltam às discussões e reflexões 
do processo de design, as quais, por sua vez, constituíram subsídios para o repertório projetual 
servindo como experiências para o aprendizado. 

Acreditando na relevância da contribuição de Halprin para uma abordagem compreensiva na 
arquitetura da paisagem, entendida aqui como humana e sensível no que concernem as rela-
ções intrínsecas entre o humano como corpo sensitivo, capacidade criativa e parte inseparável 
do mundo natural, a pesquisa que fundamenta esta dissertação procurou entender e refletir 
sobre o trabalho de Lawrence Halprin a partir da ênfase no seu processo de design. 

Posto isto, a intenção da dissertação reside em explorar alguns dos temas e aspectos que carac-
terizam o processo de design Lawrence Halprin e alguns possíveis desdobramentos no recorte 
temporal que abrange a transição entre a década de 1950 e a primeira metade dos anos 1960, 
quando surgiram os temas relacionados à coreografia, movimento, processo, forma e natureza. 

Todavia, se faz necessário esclarecer que o processo de design não será abordado na sua tota-
lidade, nem serão desdobradas todas as possibilidades de análise. Com efeito, o personagem e 
sua contribuição são muito mais ricos e complexos do que esta interpretação e sugerem outras 
inúmeras frentes de investigação. Ressalta-se, ainda, que não foi intuito da pesquisa determinar 
ou definir qual é o processo de design de Halprin, haja vista que o arquiteto paisagista foi bas-
tante franco em externar suas próprias interpretações sobre seu processo de design. 

1.2 Motivações e dificuldades da pesquisa

O interesse pelo trabalho de Lawrence Halprin surgiu ainda no Curso de Graduação da pes-
quisadora, através do material disponível na rede (internet) e nos projetos apresentados pela 
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revista Process Architecture. Num primeiro olhar, as obras do paisagista se destacaram pelos 
múltiplos usos da água no espaço urbano, providenciando um tipo diferente de ambiente urba-
no que aparentava dispor de formas inusitadas para oferecer experiência sensorial. 

Em 2009, a pesquisadora visitou o acervo de Halprin na Universidade da Pensilvânia, onde pes-
quisou brevemente alguns projetos do paisagista e conheceu a minuciosa pesquisa de Alison 
Hirsh, que acabara de finalizar seu doutorado sobre o processo criativo de Halprin. Em seu 
mestrado Hirsh abordou os motivos pelos quais muitas das obras do escritório de Halprin foram 
ou estavam em processo de demolição, como Skyline Park (Denver) e Nicollet Mall, ou ainda 
tornaram-se alvo críticas e projetos de revitalização, cujas justificativas se sustentavam na falta 
de segurança que os espaços, muitos degradados e mal mantidos.Outros projetos, ao contrário, 
apresentavam-se vitais e celebrados pela população, como Levi’s Plaza, Stern Groove e Embar-
cadero Plaza, alguns, inclusive, com sua preservação assegurada por associações de moradores 
e defensores do projeto, como Charllotesville Mall e Porltand Open Space Sequence. Nessa 
ocasião houve também a oportunidade de visitar o icônico memorial para o ex-presidente nor-
te-americano Franklin D. Roosevelt, em Washington, que também sofre má manutenção, com 
muitas de suas cascatas desligadas. Tais experiências instigaram a curiosidade e, somadas a 
constatação de que não havia na época, como ainda não há hoje, trabalhos ou críticas formu-
ladas no âmbito acadêmico brasileiro ou qualquer publicação em língua portuguesa dedicada 
exclusivamente a Halprin e sua contribuição, motivaram o desenvolvimento da pesquisa.

Todavia, cabe esclarecer que desde o início do trabalho houve grande dificuldade em estabe-
lecer um recorte preciso que ao mesmo tempo assegurasse o entendimento geral das aborda-
gens de Halprin e constituísse objetivo cabível no tempo de execução de um mestrado, no caso 
da FAUUSP, três anos. 

O projeto de pesquisa submetido ao processo de seleção do Programa de Pós Graduação da 
FAUUSP, intitulava-se apenas “Lawrence Halprin”, cujo objetivo geral colocava em pauta um 
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Figura 3 - Acervo de Lawrence Halprin 
no Architecture Archives of University of 
Pennsylvania 
Fonte: Acervo pessoal

espectro de análise que abrangia 50 anos de trabalho Halprin, adotando a seguinte redação: 
“Analisar o processo criativo do Arquiteto Paisagista norte americano Lawrence Halprin, suas 
teorias e experimentos utilizando propostas multidisciplinares na produção dos ambientes hu-
manos. Compreendendo seu trabalho e construção de seu pensamento ao longo das décadas 
de 1940 até 1990”. Este objetivo, demasiadamente amplo, manteve-se ao longo dos anos como 
um fio condutor de outras possibilidades mais específicas e localizadas de pesquisa. Ainda as-
sim, a dificuldade na delineação do recorte foi uma árdua constante no processo de trabalho.  

Há de se reportar que, em muitos momentos, o estudo do trabalho de Anna se sobrepôs aos 
de Halprin, não somente como colaboradora de seu marido, mas por um interesse genuíno em 
seu trabalho e personalidade. As relações entre movimento, espaço e corpo nas entranhas da 
produção arquitetônica (englobando paisagem) se mostram cada vez mais relevantes como 
possibilidade de pesquisa.  

1.3 Materiais e metodologia da pesquisa 

O conjunto de textos, discursos, livros e artigos escritos por Lawrence Halprin é extenso e abran-
ge um período de mais de sessenta anos. Uma parte desse material apesar de ter sido utilizada 
no decorrer da pesquisa não faz parte do texto final da dissertação. Faz-se necessário esclarecer 
que houve um empenho da pesquisa em reunir os dados secundários e primários, tendo em 
vista que a grande maioria desses textos não está disponível em bibliotecas brasileiras e muitas 
das obras encontram-se esgotadas nas editoras há mais de quarenta anos. 

Entre 1945, ano em que iniciou sua prática profissional, até o início dos anos 1960, Halprin pro-
feriu uma série de discursos e palestras2, e publicou artigos que transparecem uma evolução 
de interesses do arquiteto paisagista partindo do projeto do jardim como local de estimulo as 

(2)  transcritos e disponíveis no acervo de Halprin no Architecture Archives of University of Pennsylvania
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Figura 4 - Contra capa do Notebooks, de 1972

experiências cinestésicas ao mesmo tempo que dando forte acento as suas impressões sobre 
a natureza e os processos naturais, e, já no final da década amplia os interesses na direção do 
campo investigativo da  problemática urbana.

No caso dos artigos, destacam-se os seguintes: Good Theater in the Garden, coautoria com 
Thomas Church (1947); The Choreography of Gardens (1949); The Gardens of the High Sierra 
(1961-1962) e The Shape of Erosion (1962); Motation (1965); The Last 40 years, a personal over-
view of landscape architecture in America (1984); Point of view (1986); Nature into Landscape 
into Art (1988) e Design as a value system (1989). 

Dos livros publicados por Halprin que foram valiosos para o texto final da dissertação o primei-
ro foi Cities (1963); seguido de Freeways (1966),  RSVP Cycles, Creative process in the human 
enrironment (1969) e A life spent changing places (2011), publicado após sua morte, em 2009. 
Destaca-se um manuscrito não publicado adquirido com a esposa de Halprin, Anna Halprin, 
intitulado The Art of Environment e datado de 1992; alerta-se que o mesmo manuscrito com 
algumas alterações foi também encontrado no acervo de Halprin e cuja data dos remete a 1974. 
Tal material consiste em seis textos relativamente confusos, talvez por não terem sido edita-
dos; ainda assim, apresentam uma compilação dos temas cujas origens encontram-se entre nos 
anos 1950 e 1960  e retomados por Halprin em diversos momentos dos anos 1970 até 1990, 
tendo constituído, portanto, importante material para a pesquisa.  Além dos textos, Halprin 
publicou sob a edição de Jim Burns duas compilações de seus desenhos e anotações: Lawrence 
Halprin Notebooks: 1959-1971 (1972) e Sketchbooks of Lawrence Halprin (1981). Sobre mate-
riais diversos destaca-se audiovisual Ecology of Form (1982). 

A pesquisa também angariou informações contidas nos arquivos do acervo de Lawrence Hal-
prin mantido pelo Architectural Archive of the University of Pennsylvania, na Philadelpha (PA), 
o qual a pesquisadora visitou em três ocasiões diferentes (2009 2012 e 2014). São mantidas 
aproximadamente 500 caixas com arquivos doados pelo próprio Halprin e que abrangem a pro-
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Figura 5 - Notebooks no acervo de Halprin 
Fonte: Acervo pessoal

dução dos quatro escritórios em que esteve a frente: Ateliê Lawrence Halprin (1949-1960), 
Lawrence Halprin & Associates (1960-1976), RoundHouse (1976 -1979) e Office of Lawrence 
Halprin (1979-2009). O material do acervo consiste em correspondências; anotações, recortes 
e colagens; bibliografia utilizada no escritório; peças gráficas dos projetos; croquis; estudos cli-
máticos (e também estruturais; hidráulicos; elétricos e demais necessidades técnicas de proje-
to); esquemas; apresentações de projetos; apresentações de seminários e palestras; relatórios 
gerais; relatórios de Halprin em diversos congressos, encontros e seminários; contratos; docu-
mentos e relatórios do acompanhamento das obras; diversas caixas com fotografias e croquis. 
Muito deste acervo ainda esta sendo processado e existe material áudio-visual e maquetes em 
suas caixas originais, que não foram abertas ate então. Destacam-se os cadernos de anotação 
(notebooks) mantidos desde 1959 por Halprin e doados ao acervo em 2011. 

Quanto às publicações sobre Halprin, foram muito valiosas para a pesquisa a edição especial da 
revista japonesa Process Architecture (1978), dedicada inteiramente ao trabalho de Halprin, e o 
catálogo da exposição Lawrence Halprin: Changing Places, sobre os temas recorrentes no pro-
cesso criativo de Halprin e organizado pelo Museu de Arte Moderna de São Francisco, em 1986. 

Em uma bibliografia mais recente e que engloba uma visão ampla, além de contemplar certo 
afastamento histórico da obra, destacam-se a tese de doutorado de Alison B. Hirsch, orienta-
da por John Dixon Hunt e intitulada Lawrence Halprin: Choreographing Urban Experience (2008), a 
pesquisa de Hirsch é notável e relevante pela sua proximidade e familiaridade com o acervo de Halprin 

doado ao Architectural Archives; a biografia de Anna Halprin escrita pela crítica de dança da Uni-
versidade de Stanford, Janice Ross,  explora linearmente a vida de Anna sob a perspectiva dos 
acontecimentos culturais que influenciaram sua carreira e constantemente aborda a sinergia e 
interdependência criativa entre o casal Halprin. 

Em particular, cinco autores abordam a contribuição de Halprin no campo da arquitetura da 
paisagem norte-americana em diversos artigos e capítulos de livros – Michael Laurie, Marc 
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Treib, Elizabeh Meyer, Melanie Simo e Peter Walker. Logo após a morte de Halprin, em 2009, 
o periódico Landscape Journal iniciou a organização de uma edição especial sobre a obra do 
paisagista, a qual derivou um colóquio organizado pelo Dumbarton Oaks, em 2011. A edição 
saiu em 2012 e conta com artigos de Marc Treib, Alison Hirsh, Laurie Olin, John Beardslay, Peter 
Walker e Judith Wasserman, dentre outros. 

Além da pesquisa bibliográfica em fontes primárias e secundárias, a pesquisadora visitou al-
gumas das obras de Halprin localizadas nos Estados Unidos: Portland Open Space Sequence 
(Porltand); Embarcadero Plaza, Stern Grove, Market Street, Levi’s Plaza, Ghirardelli Square (São 
Francisco) e Franklin D. Roosevelt Memorial. 

Dada a singularidade desta dissertação no tocante à necessidade de se ter um acesso mais 
concreto e vivo às ideias de Halprin e desenvolver um tipo de conhecimento mais sensível e 
envolvido, a pesquisadora frequentou as oficinas de dança de Anna Halprin, de duas formas: 
como participante efetiva e como observadora, do que resultaram informações distintas e com-
plementares extremamente ricas e profundas. Tais vivências do trabalho de Anna foram de ex-
trema valia na compreensão da amplitude e relevância seminais da influência de Anna Halprin 
nas abordagens de seu marido no campo da paisagem. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Com o intuito de lançar luz sobre a instigante trajetória profissional de Halprin enfatizando seu 
processo de design, procurou-se manter o foco nas características do processo que lhe confere 
uma abordagem compreensiva e que ao mesmo tempo correspondem aos subsídios necessá-
rios a discussão e entendimento de dois dos principais projetos de Halprin: o condomínio de 
veraneio Sea Ranch, no condado de Sonoma (Califórnia), e a Sequência de Espaços Abertos de 
Portland (Oregon). 
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Embora constituam diferentes escalas, programas e problemáticas distintas, a escolha por tais 
projetos reside no fato de ambos perpassam os temas singulares de Halprin de forma comple-
mentar. No caso de Portland, observa-se a narrativa dos processos e fenômenos da natureza 
que derivam a configuração geomorfológica do ambiente natural traduzidas no ambiente urba-
no. Abstraindo o percurso da água desde sua fonte até os vales verdes das planícies, passando 
por cascatas e meandros, Halprin almejou reproduzir a equivalência da experiência entre o 
ambiente natural e o construído de forma a oferecer estímulos sensoriais num espaço aberto 
convidativo a interação e participação do corpo.  Em Sea Ranch, o profundo apego a natureza 
é posto a serviço de uma sensibilidade capaz de inserir, e embasado numa coleta complexa de 
dados ecológicos, o uso humano responsável em um local de paisagem singular, e, como ele 
mesmo enfatiza, onde a natureza selvagem domina a paisagem. 

Desse modo, o primeiro capítulo se ocupa em apresentar o objeto/sujeito de pesquisa frente 
a suas origens, influências e contextos, situando-o em seu período histórico e compreendendo 
suas referências. 

O segundo capítulo apresenta e discute alguns dos temas que caracterizam o processo de de-
sign de Halprin, no que concerne o desenvolvimento da sua abordagem compreensiva do pro-
cesso de criação dos ambientes humanos. 

Já no terceiro capítulo é dedicada a apresentação e análise das duas obras escolhidas e 
que constituem exemplos do recorte proposto. A intenção desse capítulo é entender a re-
lação entre discurso e prática na produção do arquiteto paisagista, o que potencialmen-
te revela as consonâncias e dissonâncias nos seus discursos, observando como os temas 
e fundamentos do seu processo de design se revelam em formas e concepções espaciais. 
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2. Origens, influências e contextos
“Espaço é a construção da consciência, dimensão da vida consciente em seu 
desenrolar-se: assim como os instantes da vida não são isócronos como os de 
um pêndulo, mas variam de intensidade e de duração, tem extensão e profun-
didade diversas segundo o ritmo da nossa existência.”

Giulio Carlo Argan, 1951.

 

Em março de 2003, Lawrence Halprin concedeu uma entrevista ao The Cultural Landscape Fou-
ndation3 para uma série chamada “Histórias Orais”com alguns dos pioneiros da arquitetura da 
paisagem nos Estados Unidos. Nessa ocasião foi-lhe perguntado qual seria sua filosofia e ele 
respondeu: “Fundir, o quanto for possível, vida com trabalho e por trabalho eu quero dizer cria-
ção, criatividade, [...] se conseguir, inclua no seu trabalho o contato excepcional com pessoas 
dotadas de todos os tipos de criatividade para lhe ajudar ao longo da vida”4.

Compreender o trabalho de Halprin e suas realizações no campo da arquitetura da paisagem 
envolve reconhecer sua capacidade de incorporar o conhecimento de outros em suas próprias 
sínteses, assim como leva a pesquisa ao passeio obrigatório por suas influências e amigos pes-
soais que, por sorte das circunstâncias, são em sua maioria profissionais notáveis, os quais lhe 
emprestaram preciosas reflexões.

Dentre estas parcerias da vida pessoal destacam-se as colaborações de sua esposa, a coreógrafa 

(3) Pioneers: Oral Histories. The Cultural Landscape Foundation. Produced by: Charles Birnbaum. Directed by: 
James Sheldon. Entrevistas realizadas em 2003 e 2009. 

Disponível em http://tclf.org/sites/default/files/pioneers/halprin/videos/index.html. Acesso em: Maio 2014.
(4) Todas as citações de textos em língua estrangeira que aqui se encontram transcritas para o português foram tra-
duzidas pela autora. No caso de expressões idiomáticas ou termos ambíguos, foram utilizadas notas de rodapé ex-
plicativas. Quando se trata de títulos de livros ou artigos, a tradução é acompanhada pelo termo entre parênteses.
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Anna Halprin5, graduada em Dança pela Universidade de Wisconsin, escola pioneira na forma-
ção de professores da área. Anna é uma figura cativante, pedagoga nata, experimentalista e 
arrojada, cuja dança flutua nas questões do corpo. Um corpo expressivo, capaz de aprender e 
expressar ideias e emoções através do movimento e da relação com o espaço circundante. Para 
ela, todo o corpo tem uma dança e todos são capazes de se expressar através do movimento 
dotado de significação. 

As suas experimentações e coreografias buscaram expandir o escopo da dança, unindo arte e 
vida num processo criativo engajado em incluir o movimento no cotidiano das pessoas. Nesse 
desenrolar experimental de sua carreira, a coreógrafa explorou a dança como forma de protes-
to e como terapia contra doenças e envelhecimento, assim como as relações entre corpo e es-
paço e entre artista e plateia.  Foi pioneira em tirar a dança do ambiente do teatro e do estúdio 
e levá-la ao ambiente externo. Segundo Janice Ross, Anna “mostra como a dança, casada com 
momentos sociais intensos e de transformação pessoal, oferece um ponto de partida, um novo 
começo ou permissão, em nome da arte, para explorar, experimentar e dançar”6. 

Lawrence Halprin iniciou sua carreira na Arquitetura da Paisagem projetando jardins residen-
ciais e gradativamente migrou da esfera privada à pública e urbana.  Seus projetos refletem a 
valorização do espaço público e cívico, riqueza perceptiva e sensorial das formas. Eles abran-
gem um leque variado de programas, funções e escalas, o que incluía a concepção de jardins re-
sidenciais, parques e praças, a revitalização e o reuso de edifícios industriais e ruas comerciais, 

(5) Para efeito de distinção, Lawrence Halprin será referenciado pelo seu sobrenome Halprin, enquanto Anna Hal-
prin, para que não haja confusão, será referenciada como Anna. Em algumas transcrições de texto em citação 
direta, Anna poderá aparecer como Ann. Isto ocorre porque Anna mudou seu nome na década de 1970 e alguns 
autores optaram por fazer a distinção.
(6) ROSS, Janice. Anna Halprin: Experience as Dance. Berkeley: University of California Press, 2007, p. 64.
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o planejamento urbano e regional, renovações urbanas e projetos de planejamento ambiental7. 

O que há de comum nos seus projetos e de sua equipe é o caráter multifacetado, experimen-
talista e transdisciplinar aplicado ao processo de pensar a paisagem e projetar ambientes hu-
manos, o que resultou numa abordagem de design entendida como compreensiva e, por vezes, 
inovadora.

Os pesquisadores Peter Walker e Melanie Simo relatam a trajetória profissional desse arquiteto 
paisagista marcada por períodos de transição, desde seus primeiros projetos de jardins residen-
ciais até os projetos urbanos, coletivos e públicos:

E ele [Halprin] notou a transição do jardim pessoal para uma sucessão de espa-
ços, do indivíduo para a sociedade e além [...] Halprin explorou estes dois po-
los da experiência humana – o indivíduo e a fonte primordial da vida [...] Tendo 
também aprendido da música de John Cage, da coreografia de Anna Halprin, 
dos estudos em símbolos e arquétipos de Carl Jung, da psicologia da Gestalt de 
Paul Baum, dos estudos antropológicos e psicológicos de Joseph L. Henderson, 
e muitas outras fontes além de sua profissão, Halprin tem desempenhado um 
importante papel na formação da paisagem moderna, adaptando cidades an-
tigas e áreas selvagens intocadas em acordo com o uso humano responsável.8

Frente a esta caracterização, há a necessidade de estabelecer algumas bases para que se pos-
sam construir, nos capítulos seguintes, reflexões sobre o trabalho do arquiteto paisagista. Tais 
bases o posicionam frente ao seu período histórico, às suas influências e ao seu papel junto aos 
contemporâneos da paisagem norte-americana. 

(7)  Tradução utilizada no Brasil para o termo original Environmental planning. Nos anos 1960, Halprin passou a re-
ferir-se a si próprio como um Environmental Planner /Designer (Planejador Ambiental ou Desenhista Ambiental), 
em função do contexto da época, quando a profissão começou a incorporar princípios da ecologia no projeto 
urbano de forma mais efetiva, notadamente influenciada pelo trabalho de Ian McHarg. Halprin por vezes indica 
que ser rotulado como um simples arquiteto paisagista não revelaria seu interesse genuíno em lidar com a pai-
sagem na sua totalidade e complexidade. 

(8) WALKER, Peter. SIMO, Melanie. Invisible Gardens. The Search For Modernism in the American Landscape. MIT Press, 1994, p. 154.
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No que se relaciona ao contexto histórico da dissertação, o enfoque é dado ao período após a 
Segunda Guerra Mundial, entre as décadas de 1950 e o fim dos anos 1970, quando a eferves-
cência, amplitude e o ritmo das transformações ocorridas na produção do espaço urbano nos 
Estados Unidos, em conjunto com o ambiente de experimentações, redefinições e rupturas 
na sociedade ocidental, contribuíram para estabelecer o rumo dos trabalhos desenvolvido por 
Anna e Lawrence Halprin, bem como o de outros artistas e profissionais de diversos campos 
dos saberes. Em especial, a década de 1960, recorte temporal da dissertação, foi certamente 
um dos mais férteis cenários para o desenvolvimento das ideias e obras mais provocantes de 
ambos os Halprin. 

O contexto sociocultural do fim dos anos de 1950 – década marcada pela alienação do “sonho 
americano” do pós-guerra e que atingiu as massas através das novas mídias, especialmente a 
ideologia consumista e moralista predominantes na época, sofreram revisões pela juventude 
rebelde, que ao questionar os dogmas sociais impostos pela rígida sociedade norte-americana, 
transcenderam o clima de inocência lírica dominante no início da década. 

Foi neste contexto, o da contracultura, do movimento pelos direitos civis e, principalmente, da 
construção de novos paradigmas na produção do espaço urbano caracterizado por intensos 
processos de renovação urbana e pelo desenvolvimento de obras mega infraestruturais (em 
especial ao serviço da indústria automobilística), que os Halprin foram influenciados e também 
ajudaram a moldar o que se conhece hoje como o legado desse período histórico. 

Buscando estabelecer o contexto no qual o trabalho de Lawrence Halprin se desenvolveu, o 
presente capítulo dedica-se a traçar as origens, compreender o período histórico da década 
de 1960 e percorrer algumas das influências elencadas por ele, estabelecendo bases numa 
narrativa cujo propósito está em delinear reflexões acerca de seu discurso e prática. Isso inclui 
também entender seus períodos de transição e inflexão no desenvolvimento da sua abordagem 
no projeto da paisagem. 
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2.1. Origens

As origens culturais de Lawrence Halprin são judaicas. Ambos os avós paternos e maternos emi-
graram de Odessa, no leste europeu, e se estabeleceram nos Estados Unidos no final do século 
XIX. Seus pais, Samuel Willian e Rose Luria Halprin, tiveram uma ávida participação social na 
comunidade judaica, em especial sua mãe, que atuava em prol das causas sionistas e foi presi-
dente do Hadassah9 por dois mandatos.

Halprin nasceu em 01 de Julho de 1916, em Nova York, onde viveu sua infância e parte da ado-
lescência. Em 1928, aos 12 anos, viajou com sua família para Europa, Egito e Palestina10. A via-
gem possuía propósitos culturais e tal experiência é referida por ele como o seu “grandtour”11. 
Por conta da duração prolongada da viagem, o tio materno, Sydney Luria, recém-formado em 
advocacia, acompanhou a família como seu tutor e de sua irmã. 

Em entrevistas concedidas a Janice Ross12, Halprin comenta que Sydney descartou o ensino 
formal, utilizando os cenários históricos das cidades europeias como material didático. Para 
ele, tais cidades foram consideradas “um museu sem paredes”13. Foi Sidney quem o presenteou 
com material de arte e o incentivou a desenhar suas impressões e experiências, dando início a 
um dos meios de expressão mais marcantes do arquiteto paisagista: seus croquis e desenhos. 

(9) Hadassah é a Organização Sionista das Mulheres Judias na América. Ver Jewish’s Women Archive em: http://
jwa.org/encyclopedia/article/halprin-rose-luria
(10)  Na ocasião da viagem, algumas regiões da Palestina eram habitadas por comunidades judias e, em 1948, 
o país foi desmembrado para a constituição do Estado de Israel, em acordo com o Plano de Partilha da ONU de 
1947.
(11)  Tais viagens de duração prolongada e propósitos culturais são conhecidas como “grande tour”, e têm ori-
gem na aristocracia inglesa no XIV. Conotam um privilégio elitista, porém significativo em termos de experiência 
pessoal e que, no campo da arquitetura e da arte, proporcionavam repertório significativo em eras pré-mídia e 
popularização da fotografia.  
(12) ROSS, Janice. Anna Halprin: Experience as Dance. Berkeley: University of California Press, 2007, p. 41
(13) Ibid, p.40.
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Sobre essa experiência educativa, Ross14 acredita que, indiretamente, Sydney “expandiu a sensi-
bilidade” do futuro arquiteto, mostrando-o como o “ambiente pode ser um educador” e como 
a história das cidades e seus habitantes estão inscritos nos seus edifícios e ruas. 

Retornando aos Estados Unidos, em 1929, a família foi financeiramente afetada pela recessão 
econômica marcada pela queda da bolsa de Nova York. Através do sistema de quotas para crian-
ças de origem judia, Halprin frequentou a escola preparatória Polytechnic Preparatory Country 
Day School for Boys. Anos depois, já com 16 anos e influenciado pelo período na Palestina, 
onde se familiarizou com o modo de vida dos Kibutzim15 e a problemática política e social dos 
conflitos entre judeus e árabes, retornou a Jerusalém e se juntou a um Kibutz próximo a Haifa. 

Sobre esse período, Halprin comenta que se sentiu seduzido pelo idealismo utópico do modelo 
social que os Kibutzim instituíam, isto é, com a qualidade social da vida comunitária associada 
a um cotidiano produtivo que não estava atrelado a sentimentos agressivos de competitividade 
ou concorrência16. Ainda que seja um modelo considerado por ele como “radical”, o Kibutz era, 
em sua visão, um “modo adoravelmente generoso das pessoas viverem em conjunto”17. 

Dentre as experiências dessa vivência, o arquiteto paisagista assinala também sua amizade com 
Yigael Yadin, que o conduziu a explorar o território palestino sob o ponto de vista de um ar-
queólogo conhecedor de todas as trilhas e sítios arqueológicos dos tempos bíblicos e romanos 
existentes na região18. 

(14) Ibid, p.40.
(15) Kibutzim, plural de Kibutz. Pequena comunidade israelense economicamente autônoma baseada no trabalho 
agrícola ou agroindustrial e caracterizada por uma organização igualitária e democrática, obtida pela propriedade 
coletiva dos meios de produção e da administração conduzida por todos os seus integrantes em assembleias gerais 
regulares. Fonte: HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa. Editora Objetiva, 2009.
(16)  HALPRIN, Lawrence. A Life Spent Changing Places. University of Pennsylvania Press, 2011, p. 114.
(17)  Entrevista concedida a Charles Bimbaum para The Cultural Landscape Foundation. Disponível em <http://tclf.
org/sites/default/files/pioneers/halprin/videos/index.html>.
(18) HALPRIN, Lawrence. A Life Spent Changing Places. University of Pennsylvania Press, 2011, p. 23 e 26

Figuras 6, 7 e 8 - Palestina ou Israel 
Fonte: HALPRIN, A  life spent changing, 2002
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Halprin retornou aos Estados Unidos e, em 1939, obteve o diploma de Bacharel em Botânica 
pelo Departamento de Agricultura da Universidade de Cornell. 

2.2. Um encontro no jardim

Por indicação de um ex-professor, Halprin assumiu uma vaga de pesquisador mestrando no 
Departamento de Horticultura na Universidade de Wisconsin. Assim como em Cornell, conti-
nuou a frequentar a fundação Hillel19, onde conheceu sua esposa Anna. Recentemente casado 
e morando em Madison (Wisconsin-WI), Halprin, por sugestão de uma professora de Anna cujo 
marido era arquiteto, visitou a comunidade experimental de Frank Lloyd Wrigth, a Taliesin East, 
em Spring Green (WI), que funcionava como uma residência/studio/escola para a qual Wright 
trazia artistas e estudantes e, com um ideal comunitário, desenvolviam projetos experimentais 
de arquitetura. O modelo para Broadacre City surgiu nesse sistema de parceria chamado Talie-
sin Fellowship.

Dario Álvarez, em El Jardin de la Arquitetura delSiglo XX20, esclarece que Wrigth também pro-
jetava jardins e assim o fez como extensão de sua arquitetura. Taliesin figura como exemplo 
especial, primeiro porque é a fazenda onde o arquiteto nasceu e, portanto, dialoga com suas 
origens rurais ao mesmo tempo em que orienta o recomeço de sua vida pessoal e profissional. 
Segundo, porque expressa com cuidado a evolução do seu entendimento do agir na paisagem. 
Conforme explica Álvarez21, o ordenamento do território ao redor da sede foi organizado se-
guindo a direção norte-sul, ao passo que o conjunto idealizado por Wrigth e conformado por 
sua casa, jardim, pomar e vinhedo, distingue-se do restante ao adotar outra direção, que res-

(19) Hillel é uma organização de estudos e vida religiosa judaica presente em muitas universidades americanas. 
(20) ÁLVAREZ, Dário.El Jardín en la arquitectura Del siglo XX: naturaliza artificial en la cultura moderna. Editora 
Reverte, 2007. 
(21) Álvarez, 2007, p. 189, 190-191.
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peita o revelo da colina onde se situa, formalizando uma geometria única na paisagem local22.  

Conforme relatos do documentário Inner Landscapes23, o interesse de Halprin pela arquitetura 
surgiu nesta visita. Talesian possuía um programa para visitantes que incluía palestras e passeios 
pelos jardins e edificações projetados por Wright e colaboradores. Após percorrer os livros da 
biblioteca do curso de Arquitetura da faculdade local, ele interessou-se particularmente pela 
publicação Gardens in the Modern Landscape, do paisagista canadense Christopher Tunnard24. 

Tunnard estudou na faculdade britânica College of The Royal Horticultural Society e concluiu 
seus estudos em 1930. Antes de abrir seu escritório próprio, trabalhou para o paisagista do 
movimento Arts and Crafts, Percy Cane. O livro Gardens in the Modern Landscape, de 1938, 
é composto por uma série de artigos escritos para revista de arquitetura britânica Architectu-
ral Review. Neste livro, Tunnard, defensor da responsabilidade social do projeto paisagístico e 
urbano e motivado pelo movimento moderno na arquitetura e nas artes plásticas europeias, 
traz uma perspectiva distinta da abordagem classicista no projeto do jardim. Em especial, ele 
questiona o caráter ultrapassado do modelo do jardim inglês tradicional25, que não mais atendia 
às necessidades do homem moderno, e, em suma, defende uma nova forma de projetar ba-
seada em três princípios vitais: o funcional (“rumo à nova técnica”, com referências à utilidade 
defendida por Le Corbusier); o empático (uso dos materiais, influência das paisagens naturais e 
dos princípios do jardim oriental, em sua alusão assimétrica); e o artístico (“arte e ornamento”, 
derivado das novas correntes estilísticas e formais do modernismo)26. 

Na ocasião da morte de Tunnard, Halprin afirmou que tal publicação foi responsável por ter se 

(22)  Ibid, p. 186.
(23) Lawrence e Anna Halprin: Inner Landscapes. Diretor: Joan Saffa; Stephen Steinberg; Linda Schaller. Produzido-
por KQED. San Francisco, 1991. Documentário.
(24) HALPRIN, Lawrence. A Life Spent Changing Places. University of Pennsylvania Press, 2011, p. 42.
(25) Chama-se atenção para o fato da Inglaterra não ter acompanhado o movimento moderno no jardim ao mes-
mo ritmo do resto da Europa que, já nas primeiras duas décadas, avançou em novas estéticas.
(26)  TUNNARD, Christopher. Gardens in the Modern Landscape.London Architectural Press, 1950.

Figuras 9 e 10 - Talesian East 
Fonte: www.architecsandartisian.com 
 
Figura 11 - Perspectiva de Talesian East 
Fonte: www.loc.gov 
 
Figura 12 - Jardim Bentley de Christopher 
Tunnard 
Fonte: ÁLVAREZ, 2007,  p. 155
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tornado arquiteto paisagista e poder dedicar-se, nas suas palavras, à:

[...] arte dos jardins, à estética do design num sentido expandido de paisagem, 
e, talvez, mais importante, como as condições sociais podem se tornar um 
fator integral no design (como o território e as comunidades se relacionam 
e como é possível fortalecer e melhorar a vida das pessoas em comunidade 
através do design).27

Para ele, Tunnard enxergou o meio ambiente como uma forma de melhorar a condição huma-
na, influenciando a essência do jardim moderno ao produzir, “brilhantemente, a conexão esté-
tica definitiva da paisagem nativa com o jardim”28. 

Partindo do interesse pelo projeto do jardim, Halprin foi aceito como aluno especial em uma 
das disciplinas ofertadas pela escola de arquitetura local. Persuadido por um professor a pres-
tar as provas de admissão e ingressar no curso de Arquitetura da Paisagem da Universidade de 
Harvard, iniciou sua graduação no início de 1941, após obter o título de mestre em Horticultura 
em Wisconsin29.

2.3. Gropius e a Bauhaus em Harvard

Na época da graduação de Halprin, entre 1941 e 1943, o Departamento de Arquitetura da Uni-
versidade de Harvard era dirigido pelo arquiteto Walter Gropius, fundador da escola de arte 
e arquitetura alemã Bauhaus. Após deixar a Alemanha em função da perseguição política do 

(27)  HALPRIN, Lawrence. Cristopher Tunnard’s influence on Halprin. LandscapeArchitecture, n. 50 (Setembro 
1979), p. 466. (parênteses do autor)
(28) Ibid, p. 466
(29) O tema do mestrado tratou das condições ambientais que interferem na frutificação, como a exposição à luz, 
cujo termo técnico é “foto período”. No estudo da botânica Halprin explica que seu currículo continha disciplinas 
da geografia e geologia, e que posteriormente se deu conta de que estudou assuntos referentes à ecologia sem 
conhecer de fato o termo, cunhado, em 1870, por Ernest Haeckel, mas somente trazido a largo espectro acadêmico 
na segunda metade do século XX.

Figura 13 - Anna e Lawrence Halprin 
Fonte: Acervo pessoal
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Terceiro Reich (1933-1945), regime responsável pelo fechamento da escola em abril de 1933, 
Gropius havia imigrado para a Inglaterra por um breve período antes de fixar residência nos 
Estados Unidos. 

Além de Gropius, alguns ex-professores da Bauhaus, bem como outros artistas, cientistas e in-
telectuais, deixaram o território europeu comandado pelo regime nazista durante os anos que 
antecederam a Segunda Guerra Mundial. Alguns deles destinaram-se, em algum momento do 
exílio, aos Estados Unidos, onde ocuparam cadeiras em universidades ou reiniciaram a prática 
profissional, como Albert Einstein, Joseph Henderson, Fritz Pearls, Theodor Adorno, Max Ernst, 
Fernand Léger e Piet Mondrian.

As escolas norte-americanas de arquitetura se beneficiaram do infortúnio histórico e puderam 
absorver a experiência da Bauhaus através de seus ex-professores. A saber, Joseph Albers e 
Alexander Schawinsky lecionaram na Universidade Black Mountain (Carolina do Norte); Laszlo 
Moholy-Nagy assumiu a diretoria da recém-fundada The New Bauhaus, posteriormente conver-
tida em IIT Instituto de Design, que faz parte do Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, 
mesma universidade onde Mies Van der Rohe assumiu a diretoria do curso de arquitetura; e 
Marcel Breuer, que se juntou a Gropius em Harvard. 

Originalmente aluno do departamento de Arquitetura da Paisagem, Halprin procurou Gropius 
para orientação e, ainda que este tenha lhe advertido sobre sua falta de conhecimento no cam-
po da paisagem, passou a ser o seu mentor. Isto fez com que Halprin se voltasse às disciplinas e 
professores de arquitetura na sua graduação30. Nesse sentido, nota-se que Gropius exercia sua 
influência nos demais cursos, o que se intensificou após Christopher Tunnard, expoente dentre 
os professores da paisagem, retornar ao Canadá para cumprir obrigações militares. Tunnard ha-
via aceitado o convite feito pelo reitor Joseph Hudnut para lecionar em Harvard de 1938 a 1943 
e foi de grande influência para três renomados arquitetos paisagistas modernistas que saíram 

(30) ROSS, 2007,  p. 51

Figura 14 - Anna e Lawrence Halprin na década 
de 1940 
Fonte: Changing Places, cronologia
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de Harvard pouco antes de Halprin entrar: Dan Kiley, James Rose e Garrett Eckbo. 

Quando assumiu o curso de arquitetura, Gropius obteve total autonomia para reformulação do 
currículo vigente, até então derivado das doutrinas da Escola de Belas-Artes”31. Ainda que te-
nha incorporado versões e aspectos da pedagogia desenvolvida na Bauhaus, seria um equívoco 
assumir que Harvard, ou qualquer outra universidade em que seus professores tenham poste-
riormente lecionado, tenha se tornado uma continuidade ou mesmo uma extensão da Bauhaus 
em Weimar ou Dessau. Tal escola não pode ser desvinculada do seu momento histórico preciso 
e inseparável da democracia alemã na República de Weimar e dos programas de reconstrução 
social articuladas num clima de angústia, porém, otimismo, transformação e fé racionalista - um 
“pragmatismo generalizado e normativo”32 oriundo da derrota na Primeira Guerra Mundial. 

Isto porque, ao contrário de uma visão erroneamente disseminada, a Bauhaus não representa 
um estilo ou mesmo uma visão instrumentalista e funcional-racional inovadora do ensino e da 
prática na arquitetura, e também não se trata, enquanto pedagogia, de uma unidade precisa, 
mas sim a soma, por vezes conflitante, de uma diversificada prática pedagógica do conjunto de 
diversos professores, cada qual com sua didática experimental e emancipadora33. Dentre tais 
professores, destacam-se Johannes Itten, Làzlò Moholy-Nagy, Wassily Kandisky, Lyonel Feinin-
ger, Gerhard Markus, Joseph Albers, Paul Klee e Oskar Schlemmer; além dos diretores Walter 
Gropius (1919-1928), Hannes Meyer (1928-1930) e Mies van der Rohe (1930-1933). 

Cabe ressaltar que a Bauhaus nasceu num contexto de reformas curriculares na formação ar-

(31)  TREIB, Marc. Modern Landscape Architecture: a critical review. The MIT Press, 1994, p. 40.
(32)  ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius e a Bauhaus. Editora José Olympo, 1951, p. 11.
(33) WICK, Rainer. A Pedagogia da Bauhaus. Editora Martins Fontes, 1989 (1982),p. 7-9 

Figura 15 - Anna Halprin e Walter Gropius 
Fonte: ROSS, 2007, imagens
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tística europeia34, em oposição às doutrinas classicistas vigentes na Escola de Belas Artes, que 
influenciaram os currículos de diversas escolas de arquitetura, inclusive no Brasil. 

De início, conforme Rainer Wick aponta, a escola não possuía de fato um plano de ensino, mas 
um programa composto por dois objetivos claros, a saber: 

A síntese estética (integração de todos os gêneros artísticos e de todos os tipos 
de artesanato sobre a supremacia da arquitetura) e a síntese social (a orienta-
ção da produção estética segundo as necessidades de uma faixa mais ampla 
da população e não exclusivamente segundo a demanda de uns poucos, privi-
legiados social e economicamente).35

De forma breve, cabe colocar que a Bauhaus, enquanto fundamento pedagógico pretendeu 
restabelecer o contato entre o mundo da arte e o mundo da produção, além de atribuir ao ato 
criativo um caráter livre de excepcionalidade. Desta forma, conforme esclarece Argan36, o ato 
de criar formas seria fruto de uma capacidade em perceber os fatos formais, introduzida no 
processo de aprendizado do aluno como uma “espontânea disposição a enquadrar todo dado 
de experiência num nítido contorno formal”. Experiência esta não como um patrimônio, mas 
como habilidade adquirida num “modo lucido de estar no mundo”. 

O currículo envolvia um conjunto de experiências técnicas e formais, sem a distinção entre o 
artista e o artesão, para que não houvesse um tom de superioridade da arte em detrimento 
do artesanato. Rainer Wick aponta que o artesanato na visão de Gropius assumiu a posição de 

(34) WICk, 1989, p.71. Conforme explica Wick, “sob o conceito reforma das escolas de Belas Artes, agrupam-se 
aqui todas as tendências antiacadêmicas, que nos primeiros trinta anos deste século objetivaram uma renovação 
teoria e prática da formação artística nas escolas de arte desse novo tipo (...). A arte ‘livre’ das antigas academias 
de arte e os trabalhos criativos ‘aplicados’ das novas das nova escolas de artes e ofícios não apenas deveriam convi-
ver lado a lado e com diretos iguais, como também, e se possível, dever-se-ia chegar a uma síntese. Não há dúvidas 
de que a Bauhaus foi a que mais se aproximou deste objetivo, naturalmente problemático em si. Sendo que essa 
ideia dos reformadores das escolas de belas-artes culminaram na noção de escola de arte unificada”. 
(35)  WICK, 1989, p. 63.
(36) ARGAN, 1951, P. 29, 46 e 47.
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“categoria pedagógica fundamental”37,  considerado a mediação entre a arte - cuja tarefa estava 
em “conferir uma absoluta clareza formal a todos os objetos por meio dos quais se exercem os 
atos da existência organizada”38 - e a indústria, entendida como o mundo concreto da produção. 
Assim, essa junção entre artesanato e indústria possibilitaria uma sociedade organizada por 
diversas funções, porém, sem uma divisão de classes precisa e excludente. 

Esse processo que vai do artesanato à indústria deveria “reduzir-se ao processo que converte a 
experiência individual em experiência coletiva”39, como se o fazer artístico residisse plenamente 
no princípio da colaboração, o que  Wick40 esclarece ser parte da do projeto social e pedagógico 
de Gropius.

Na prática, o programa se dividia em três anos e meio, começando pelo ensino preliminar (pro-
blemas da forma e dos meios de expressão individuais), seguido do curso preparatório (ensino 
técnico: materiais e instrumentos de trabalho, e o ensino formal: observação, representação e 
composição) e, por último, o curso de aperfeiçoamento, baseado no ensino de arquitetura e no 
canteiro de obras. No decorrer dos anos, essa organização foi se modificando e o curso prepa-
ratório, que passou a se chamar curso preliminar e depois básico, tornou-se a base pedagógica 
da Bauhaus. O quadro ilustra a doutrina de ensino na Bauhaus nas três etapas acima descritas. 

No que concerne ao projeto pedagógico instituído em Harvard a partir de 1937, Argan é contun-
dente ao afirmar que não existe ponto de contato entre Harvard e Bauhaus41, apesar de Gropius 
ainda carregar consigo toda a validação da experiência que a unificação das artes proporciona. 

(37)  WICK, 1989, p. 84.
(38)  ARGAN, 1951,  p. 22.
(39) ARGAN, op. Cit., p, 21.
(40)  WICK, 1989, p. 83. 
(41) WICK, Op. Cit., p. 94. O autor coloca que, ao final da história da Bauhaus, antes da escola ser fechada, já não 
existiam indícios dessa unificação das artes, “síntese de todos os gêneros artísticos e tipos de artesanato”, como 
se não houvesse tido a reforma didática no ensino, 
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Ao invés de simples formação profissional, o ensino em Harvard tornou-se uma plataforma co-
laborativa focada inteiramente nos alunos e suas contribuições para o estudo das problemáticas 
advindas da pré-fabricação (standard, tema particular da cultura produtiva norte-americana) e 
na necessidade de solução para o problema habitacional. Na formatação do currículo, Gropius 
mostrou-se interessado no urbanismo como ponto de partida e na exploração das unidades de 
vizinhança como a matriz da organização espacial no planejamento urbano.

Na interpretação de Argan42, Gropius no seu momento pós-Bauhaus já não mais carregava uma 
racionalidade utópica, mas é mais provável que lhe restasse uma racionalidade de princípio. 
Isso porque, ao superar o postulado racionalista da forma geométrica, o arquiteto abre-se para 
a forma e o movimento entendidos “não como princípios, mas como fenômenos”43. E isso re-
velou-se palpável em sua arquitetura através do emprego dos ritmos e variações entre luz e 
sombra como forma de trabalhar a percepção do movimento em relação ao espaço e ao tempo. 

Buscando compreender a nova sociedade na qual decidiu fazer parte permanentemente, Gro-
pius deparou-se com realidades que de tão distintas acabavam por se aproximar nas contradi-
ções que as tornavam dilaceradas44. Quanto às similaridades, o arquiteto comenta que lhe agra-
dou a tendência americana de testar na prática ideias ainda prematuras45, já que a experiência 
prática é “o ponto mais seguro para desenvolver uma síntese de todos os fatores emocionais e 
intelectuais na concepção do estudante”46. Isto porque, “o saber torna-se vivo através da expe-
riência pessoal”47 e a experiência humana faz parte do processo educativo48. 

(42)  ARGAN, 1951, p. 140.
(43) Argan, 1951, p. 140. Argan ainda esclarece: “a espiral que se enrola, os planos que giram são justamente indí-
cios de uma análise fenomenológica sobe o ser da forma”. 
(44)  ARGAN, 1951, p. 147.
(45)  GROPIUS, Walter. Bauhaus: Novarquitetura. Editora Perspectiva, 2004, p. 71
(46)  Ibid, p. 87
(47)  Ibid, p. 94
(48) Ibid, p.8

Figura 16 - Diagrama pedagógico da Bauhaus 
Fonte: WICK, 1989, p.89
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Essa prática foi levada à risca num programa voltado às oficinas (workshops)49 de projeto e ex-
perimentação, totalmente baseados no trabalho em grupo, num sistema  em que o aluno mais 
experiente orienta o aluno principiante, ou seja, alunos de diferentes idades e classes eram 
mesclados. Dentre os colegas de Halprin nessas classes, figuravam os arquitetos Philip Johnson, 
I.M. Pei, Edward Larrabee e Paul Rudolph.

No primeiro ano, as oficinas focavam em praticar o desenho, seguindo a linha de que o design, 
através da habitação e urbanismo, deve melhorar a vida das pessoas. Já no segundo e terceiro 
anos, os ateliês de projeto eram voltados à construção civil e, no último ano, os alunos dedica-
vam-se à história da arte e à arquitetura, bem como à pesquisa. 

Sobre as diferenças na abordagem pedagógica entre Bauhaus e Harvard, Argan ressalta que, 
na primeira, a qualidade do arquiteto e a unidade formal são o ponto de partida, dando lugar 
à forma intuída ou criada na prática do canteiro de obras e visando harmonizar as individuali-
dades, não mais nivelá-las50. Gropius direciona seu olhar à “escala humana como única medida 
do espaço”, capaz de restaurar os conflitos impostos pela mecanicidade, refletida na falta de 
habitabilidade da metrópole, sendo necessário “humanizar a máquina”51. 

Sobre a experiência em Harvard, Halprin comenta:

Eu aprendi que muito do ensino era feito em estúdios de criatividade; que os 
estudantes trabalhavam em equipes; que os professores forneciam criticas; 
que o trabalho de grandes mestres fornecia importante fonte de inspiração; 
e que talento era importante. Logo eu aprendi que existia uma hierarquia vi-
tal no processo de aprendizado em diferentes níveis. Estudantes mais velhos 
treinavam os mais novos que, por sua vez, aprendiam ajudando os mais velhos 

(49) Anna se apropriou das oficinas (workshops) como método pedagógico ao ensinar e coreografar dança e 
movimento, tanto que seu grupo de dança San Francisco Dancer’s Workshop, ao contrário de operar como uma 
companhia de dança, funcionava como um workshop onde todos geravam material para realizar performances. 
Ver ROSS, 2007. 
(50) ARGAN, 1951, p. 146
(51) Ibid,
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com pesquisa, fotografia, desenho e assistência nas apresentações.52

Em outra ocasião, relembrou: 

Bauhaus, para a maioria das pessoas, significa prédios quadrados, cadeiras 
quadradas, formas particulares. Isso não é o que a Bauhaus significa pra mim. 
Para mim, é uma interação coletiva e emocionante entre diferentes artistas 
trabalhando juntos na comunidade.53

Conforme Gropius explica na introdução do livro The Theater of the Bauhaus, a Bauhaus, como 
pedagogia e como ideologia, pretendeu explorar todos os campos das artes atribuindo total 
autônima aos professores, que puderem investigar a arte sob diferentes frentes. Nessa linha 
de pensamento, a escola explorou o campo do teatro baseado em estudos amparados por fa-
tores biológicos sobre a percepção humana e o fenômeno da forma e do espaço.  Chamam-se 
atenção para os experimentos realizados por Oskar Schlemmer e Laszlo Moholy-Nagy nos anos 
1920. Tais experimentos compõem uma coletânea de artigos originalmente em 1925 e sob edi-
ção de Gropius54. 

Para Schlemmer a manipulação do espaço arquitetônico torna visível o valor da cor e da forma 
e é, ao mesmo tempo, objeto e receptáculo ao ser ocupado e consumado pelo organismo vivo 
representado pelo homem55. Em 1922, o autor desenvolveu o Balé Triádico, explorando forma 
em movimento através da abstração do corpo humano em figuras geométricas (fantasias) que, 
ao mover-se, acabava por revelar a forma movimentando-se na própria forma, representada 
pelo espaço cênico ou, como ele descreve, um “organismo arquitetônico-espacial”. Ou seja, 

(52)  HALPRIN. A  life Spent Changing Places, p. 45
(53)  HALPRIN, Lawrence.  Process Architecture. N. 04.  Tokyo, 1978, p. 247.
(54) Sibyl Moholy-Nagy, em seu artigo “Modern art and modern dance”, reflete sobre a contribuição da arte mo-
derna e dos experimentos específicos do teatro na Bauhaus no campo da dança moderna. Ver MOHOLY-NAGY, 
Sibyl. Modern art and modern dance. Impulse, 1951, p. 3-5.  
(55) SCHLEMMER, Oskar. “Man and Art Figure”. In: GROPIUS, Walter. The Theather of the Bauhaus, Weslevan Uni-
versity Press, Connecticut, 1961, p. 17-48.

Figura 17 - Bauhaus, Balé Triádico 
Fonte: www.thecharnelhouse.org
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ambas as formas tomam vida pelo corpo humano em movimento. 

Já Moholy-Nagy abordou o teatro na sua versatilidade cenográfica e na sua limitação como 
mecanismo midiático, uma vez que as mídias emergentes do cinema e da televisão o tornavam 
obsoleto. Ele acreditava que se fazia necessário investigar a natureza inerente do teatro, “o 
mundo humano e a ação humana, e, ao mesmo tempo, considerar as infinitas possibilidades abertas 

ao seu criador – o homem”56. A partir dessa perspectiva, desenvolveu a ideia do teatro como um 
organismo, ou “teatro da totalidade”, que opera a partir de todas as possiblidades de variação 
e combinação entre os complexos elementos da luz, espaço, planos, forma, movimento, som e 
humano57. Ele defendeu a eliminação do isolamento entre placo e espectador, ou seja, a disso-
lução da relação entre ativo e passivo, ao atribuir novas interpretações do espaço cênico utili-
zando dispositivos mecânicos cenográficos que se movem entre placo e audiência58. 

No caso de Anna Halprin, a experiência em Harvard abriu novas perspectivas entre arte e dança, 
já que, até então, não havia refletido sobre a “concepção do escopo total da dança numa rela-
ção com teatro, espaço, arquitetura e todas as outras formas de arte”59.

Na descrição de Janice Ross60, Anna, no seu início de carreira como professora, dava aulas para 
crianças carentes e estudantes de arquitetura. Para tal, desenvolveu uma abordagem pedagógi-
ca baseada nas reflexões que fez nas aulas assistidas junto a Halprin em Harvard. Numa ocasião, 
escolheu aprofundar-se no tema do espaço, que é um conceito intimamente ligado à dança. 
Nesta abordagem, ela solicitava aos alunos para saírem em busca de objetos da natureza que 
considerassem interessantes na forma (pedaços de madeiras e folhas) e depois lhes pedia que 

(56) MOHOLY-NAGY, Laszlo. “Theater, Circus, Variety”. In: In: GROPIUS, Walter. The Theather of the Bauhaus, 
Weslevan University Press, Connecticut, 1961, p. 54
(57) MOHOLY-NAGY, 1961, p. 60
(58) MOHOLY-NAGY, 1961, p 67
(59)  Anna em entrevista com Steinberg em 1988, citado em ROSS, 2007, p. 53.
(60)  ROSS, 2007, p. 31.

Figura 18 - Desenho de Oskar Schlemmer entre 
parenteses desmaterialização 
Fonte: GROPIUS, 1961, p. 27
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dançassem e se movimentassem inspirados nesses objetos. Ao observar os movimentos dos 
alunos na sua relação com o espaço circundante, Anna começou a entender o ambiente como 
um fenômeno capaz de evocar sentimentos e sensações expressados tanto de maneira física 
quando psicológica. 

De forma geral, o pensamento de Gropius e da Bauhaus encontrou ressonâncias na maneira 
de Halprin pensar o projeto, ou o design, principalmente no que se relaciona à visão social de 
Gropius sobre a integração das artes e a validação da interdisciplinaridade nas investigações 
acerca da produção da forma e das teorias sobre criação e criatividade levadas em diferentes 
frentes pelos professores da Bauhaus. Em específico, as teorias de Moholy-Nagy descritas no 
livro Vision in Motion (1947) e de Oskar Schlemmer sobre teatro e notação do movimento, são 
frequentemente referenciadas no ideário conceitual de Halprin. 

Ross reforça a relevância dos aprendizados de Anna e Lawrence durante o período em Harvard, 
dando um acento maior ao ambiente experimental proporcionado tanto pela pedagogia inova-
dora de Gropius quanto pela confluência de artistas e intelectuais no ambiente universitário: 

[...] Pela primeira vez, junto com Larry [Halprin], [Anna] se encontrava perten-
cendo a uma comunidade mixada de artistas trabalhando em diversas mídias 
e disciplinas. Este teria sido o tipo de comunidade artística no qual eles conti-
nuaram a prosperar. [...] A arquitetura apareceu como uma arena na qual ele 
poderia discutir temas sociais, estéticos e comunitários. [...] Enquanto Larry 
[Lawrence Halprin] descobriu que problemas sociais e arquitetura estavam co-
nectados,  Anna descobriu que dança também poderia ser uma importante 
arena para trazer transformação social [...], fundindo a prática da dança com 
a vida das pessoas a quem se quer ajudar a transformar. Larry aprendeu que 
espaço e forma estão ligados e Anna descobriu como usar o espaço em relação 
ao movimento de forma crítica, tanto no ambiente externo como nos espaços 
fechados. Para Larry, o objeto não mais seria um objeto, este teria de fazer par-
te da paisagem. Para Anna todos os objetos em sua dança vieram a ter um sig-
nificado [...] ambos reconheceram que as artes não mais eram segmentadas. 
Ele descobriu que não havia separação entre o artesão e o pintor ou entre o 
pintor e o objeto pintado. Ela descobriu que todos têm uma dança, todo corpo 

Figura 19 - Desenho de Oskar Schlemmer entre 
parenteses organismo técnico 
Fonte: GROPIUS, 1961, p. 27
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(everybody, que,aliá , tem o duplo sentido de “todos” e “todo corpo”) possui 
uma dança – tanto crianças quanto adultos, dançarinos e não dançarinos.61

A Segunda Guerra Mundial foi responsável pelo encurtamento da graduação de Halprin que, 
obrigado a condensar seu currículo, se formou- em dezembro de 1943. No cumprimento de 
seus deveres militares, decidiu juntar-se à marinha norte-americana e partiu para treinamento 
militar na Flórida. Habilitado a manusear radares e outros equipamentos de navegação, embar-
cou rumo à Califórnia para então prosseguir às Filipinas, local de sua primeira missão. 

Nos seus relatos sobre a guerra, Halprin esclarece que esteve em poucos combates, passando 
a maior parte do tempo em deslocamentos a bordo do navio, cuja principal tarefa era proteger 
a retaguarda de outros navios e aviões durante desembarque em terras ocupadas pelo exército 
rival. 

No final da Segunda Guerra Mundial, o contratorpedeiro no qual Halprin servia foi atacado por 
um avião kamikaze e afundou no oceano Pacífico, próximo à ilha de Okinawa. Enviado de volta 
à base naval na cidade de São Francisco, logo foi liberado dos deveres militares, em 194562. 

2.4. Ares Californianos 

Após o fim da guerra, o casal Halprin mudou-se definitivamente para a região da Baía de São 
Francisco (BayArea), localizada no centro do estado da Califórnia, banhada pelo Oceano Pacífi-
co, a sudoeste da fronteira norte-americana.

No imaginário norte-americano, povoado por regionalismos e notadamente difundido além-
fronteiras pelo cinema, música e literatura, a costa oeste, em especial a Califórnia, representa 
a última fronteira na expansão do território nacional, conhecida como a “conquista do oeste”, 

(61) ROSS, 2007, p, 64-66.
(62)  HALPRIN, L. A life Spent Changing Places, 2011.

Figura 20 - Croqui de Halprin durante a guerra 
Fonte: HALPRIN, A life spent changing places
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já que o país originalmente se constituía apenas da porção nordeste do atual limite político-
territorial.

Antes de ser incorporado definitivamente aos Estados Unidos, em 1848, o estado da Califórnia 
era ocupado por populações indígenas nativas e, a partir do século XV, foi alvo de disputas 
territoriais por nações europeias, tendo feito parte da colônia espanhola e pertencido ao 
México. Os legados culturais destas distintas ocupações dialogam com as sucessivas gerações 
e seguem impressas na concretude das cidades, na população miscigenada e num certo cli-
ma místico e folclórico que paira sobre a região, provável herança dos nativos indígenas. Os 
primeiros núcleos de ocupação de São Francisco, por exemplo, foram fundados pelas missões 
franciscanas de evangelização da população indígena nativa durante as expedições mexicanas 
de exploração da costa oeste. 

Nas frentes econômicas, sociopolíticas e culturais, a Califórnia destacou-se no pós-guerra como 
um ambiente liberal e autônomo na forma de pensar, contrapondo-se ao status quo firmado 
pela tradição da costa leste. A região foi palco das primeiras manifestações sociais da revolução 
cultural dos anos 1960 e 1970, como o Movimento Estudantil e Movimento pelos Direitos Hu-
manos, e berço da contracultura.

Sob o ponto de vista da produção profissional de ambos os Halprin, a Califórnia e a região de 
São Franciscoabriu a possibilidade de autonomia criativa frente ao pensamento tradicionalista 
vigente na costa leste e proporcionou-lhes um início de carreira inserido no momento histórico 
capturado pelo clima otimista do pós-guerra, num território permeado por promessas de pro-
gresso, no qual muito estava por fazer e desenvolver. 

Anna mudou-se para São Francisco após um período em Nova York, época em que trabalhou 
em peças da Broadway. Apesar de se afastar do centro da dança moderna norte-americana, a 
costa oeste representava a possibilidade de desenvolvimento de sua própria expressão artística 
e a libertação dos preceitos dos modelos pré-estabelecidos das companhias de dança da costa 
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leste. Esta experiência prévia não lhe agradou e ela relata o cenário nova-iorquino como “neu-
rótico, excêntrico e em muitos casos, obsoleto; na maioria dos casos sem inspiração ”63.

Diante das novas paisagens cultural, histórica e natural, os Halprin alimentaram-se de um con-
texto distinto e sua evolução ao longo das décadas tornou-se visível nos rumos tomados em 
suas explorações. Em oposição à Nova York e à costa leste, com seus arranha-céus, concreto e 
um cotidiano urbano, já na época intenso e caótico, a Califórnia representava a antítese desse 
cenário. Os horizontes repletos de colinas e vistas do mar incitavam à contemplação e o clima 
ameno e a brisa fresca do Pacífico convidavam ao deleite do espaço livre, das trilhas nas flores-
tas e nas praias. 

Sobre os atributos do relevo e vegetação que a paisagem local oferecia, em especial a porção 
central desde a Baia de São Francisco até as formações rochosas das Serras Nevadas, Halprin 
recorda suas primeiras impressões, sugerindo um senso de admiração e comoção pela natureza 
particular da região: 

[...] Eu estava extraordinariamente ciente de estar à beira do oceano. Estava 
incrivelmente consciente das montanhas ao redor do Monte Tamalpais. As en-
costas de Marin County, a folhagem, as redwoods [espécie de sequoia]. Tudo 
era inacreditável. Não consigo lembrar-me de nenhum outro lugar que fosse 
tão bonito no seu ambiente natural.64

Em 1957, o arquiteto paisagista faz uso da descrição dessa mesma região para ilustrar a tese de 
que o entendimento da paisagem em si, sua morfologia e ecologia, é o primeiro dado de entra-
da do projeto paisagístico. Nessa descrição, Halprin reconhece novamente a particularidade da 
paisagem natural da Califórnia, atribuindo-lhe os adjetivos de “rica e variada”, e continua:

[...]Começa na costa do Pacífico com enormes penhascos de rochas esculpidas 

(63) HALPRIN, A. apud HIRSCH, Alison Bick. Lawrence Halprin: Choreographing Urban Experience. Tese de Dou-
torado (Doctor of Philosophy), University of Pennsylvania, 2008, p. 17
(64) HALPRIN, L. APUD Ross, 2007, p. 72.

Figura 21 - Lagos glaciares nas Serras Nevadas 
Fonte: www.vagabondjeff.com
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[...] E então se direciona ao interior atravessando uma faixa costeira de colinas 
cobertas por carvalhos [liveoak] e arbustos espinhosos nas faces expostas e 
redwoods, madronese louros [bay] nas encostas protegidas dos vales. No inte-
rior, a faixa costeira aplaina-se nos amplos alcances dos nossos vales agrícolas 
com seus solos profundos, carvalhos decíduos dispersos e campos irrigados, 
para, finalmente, subir vertiginosamente no espectro da luz – aqueles enor-
mes e afiados picos rochosos, seus pequenos lagos e prados de montanha 
conhecidos como Serra Nevada. Toda essa variação [na geografia] ocorre num 
espaço comparativamente curto [em extensão], o que faz com que estejamos 
particularmente conscientes da transformação da paisagem no ambiente que 
nos circunda.65

A natureza selvagem da região central da Califórnia, vislumbrada por Halprin a partir de 1940, 
inspirou, décadas antes, um histórico pioneiro e paradigmático de valorização e proteção da 
paisagem e das riquezas naturais em contraponto à cultura extrativista e exploratória ainda 
hoje comum em muitos lugares do mundo. Duas figuras protagonizaram o início dessa inflexão: 
o ativista John Muir e o paisagista Frederick Law Olmstead. Este último foi responsável por 
elaborar um relatório para o governo federal, no qual concluiu a necessidade de preservação 
da região conhecida como Vale do Yosemite, fronteira oeste das Serras Nevadas, influencian-
do a decisão do Congresso Nacional de passar a área ao controle e administração do Estado 
da Califórnia em 1864. Anos mais tarde, em 1890, Jonh Muir, naturalista e ativista ambiental, 
“estimulado por um profundo amor e compreensão da natureza e descontente pela destruição 
das terras e bacias hidrográficas”66, mobilizou a sociedade em ligas e associações de proteção 
ambiental e articulou politicamente a compra de 12 mil acres de florestas de redwoods, que 
posteriormente foram anexadas ao Vale do Yosemite, instituído parque nacional em 1927. Essa 
conquista, que se deve aos esforços de Olmstead e Muir, serviu de modelo para criação de ou-

(65)  Manuscrito da palestra “Art and life in California” para University of CaliforniaExtension, São Francisco, de 
10 a 12 de dez de 1957. Architectural Archive of University of Pensylvannia.
(66) LAURIE, Michael. The California Influence on Contemporary Landscape Architecture. Landscape Architec-
ture. Julho 1966, p. 293. 

Figura 22 - Vista aérea da baía de São Francisco 
Fonte: www.wikipidia.com
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tros parques quando, em 1916, se criou um órgão nacional para tal fim. 

Para o casal Halprin, a paisagem particular da Califórnia proporcionou o retorno do cotidiano 
familiar e, principalmente, do início de carreira num território ainda pouco explorado e aberto 
a novas possiblidades de crescimento individual e profissional. Para Halprin, São Francisco era 
uma cidade “incompleta, que causava a impressão de uma floresta com mudas ainda jovens 
germinando sob a vegetação rasteira, e muitas mudanças estavam por vir”, a cidade “parecia 
pronta para crescer, pronta para oportunidades”67.

A filha de Halprin, Daria, reflete sobre a experiência de seus pais na costa oeste: 

[...]Eles vieram e fizeram parte da criação do que hoje conhecemos como Ca-
lifórnia. Ambos os seus aspectos bons como também dos modismos. Eu acre-
dito que a Califórnia os permitiu livre controle para criar um cenário a partir 
do zero. [...] Ambos precisavam disso. Eles são pessoas de forte personalidade. 
Eles precisavam desse espaço [...] para criar seus próprios palcos. A Califórnia 
era uma “terra virgem68.

Essa “terra virgem” e todo o seu significado dialogaram com a narrativa de Lawrence e Anna 
Halprin, que nas próximas décadas “explorariam as tensões entre liberdade individual, natureza 
e obrigações sociais, investigando as negociações do corpo em movimento com o espaço”69. 

Para Anna, São Francisco, que não abrigava um movimento de dança que sugerisse tradição 
estilística e uniforme70, abriu espaço para o desenvolvimento de uma expressão própria e autô-
noma. Nesse cenário, a relação com a paisagem local refletiu-se numa nova abordagem entre 
espaço e dança. Conforme Ross sugere, as longínquas vistas do mar e das montanhas, o ato de 
estar cercado pela natureza, seriam primordiais para “o uso do corpo menos como um veículo 

(67)  HALPRIN, L.  apud ROSS, p. 72 
(68)  Daria Halprin em entrevista com Janice Ross, em ROSS, 2007, p. 71.
(69) ROSS, 2007, p. 74
(70)  ROSS, 2007, p. 73

Figura 23 - Point Rayes Seashore National Park 
Fonte: www.offmetro.com
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de representação e razão discursiva e mais como uma presença no ambiente”71. Os contex-
tos históricos da contracultura, temas relacionados ao preconceito racial e às manifestações 
sociais, levaram Anna a desenvolver em seu trabalho o corpo e a coreografia como forma de 
protesto e crítica social, bem como sua antítese, a cura individual por meio das manifestações 
coletivas da sociabilidade humana. 

Para Halprin, a natureza selvagem e as paisagens exuberantes dos picos rochosos, vales e lagos 
cristalinos oferecidos pelas Serras Nevadas serviriam como suporte da reflexão que mudaria 
sua visão sobre a concepção da forma urbana em paralelo à produção da forma na natureza, 
observando as forças que a constrói e a modifica ciclicamente e traduzido esse processo para 
um novo modo de pensar o significado, a estética e a ecologia no projeto urbano. 

2.5. Do jardim à cidade, do privado ao público

Após ser liberado de seus deveres militares, Halprin, que ainda não havia iniciado sua carreira 
profissional, teve de decidir se gostaria de seguir como arquiteto de residências ou como arqui-
teto paisagista, uma vez que lhe foram oferecidas as duas posições. A primeira como arquiteto 
no escritório de Willian Wurster (amigo dos tempos de Harvard) e a segunda, proposta aceita, 
como arquiteto paisagista trabalhando para Thomas D. Church. Ambos os escritórios localiza-
vam-se no mesmo edifício e Church tomou conhecimento de Halprin por meio de Wurster72, 
arquiteto de muitas das residências das quais projetou os jardins.

Thomas D. Church atuava como arquiteto paisagista quase exclusivamente voltado à produ-
ção de jardins residenciais, autor de diversos artigos sobre o assunto em periódicos populares, 
como a revista House Beautiful e Sunset, alguns dos quais Halprin foi co-autor. Essas revistas 

(71) ROSS, 2007, p. 73.
(72) HALPRIN, L. A life spent changing places, p. 64 e 69.
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ofereciam frequentemente dicas de “faça você mesmo”, estilo vigente na época. Os moradores 
poderiam transformar seus quintais em ambientes confortáveis para o lazer, integrando exte-
rior e interior a partir de princípios de design e materiais de fácil apreensão e manuseio. 

No entanto, foi com a publicação Gardens are for people (Jardins são para pessoas), em 1955, 
que Church assinalou seu legado. O livro apresenta uma coletânea de seus principais jardins e 
discorre sobre princípios de design e elementos que interferem no projeto paisagístico, como 
as características do terreno, o reflexo do projeto da residência e dos moradores e o uso de 
diferentes materiais, papel da vegetação, das formas, cores e texturas. O próprio título, “os jar-
dins são para as pessoas”, reflete a intenção da publicação de servir ao público geral, ainda que 
tenha influenciado uma geração de paisagistas para a estética modernista, conforme aponta 
Laurie73. 

A partir dessa perspectiva, segundo Laurie, Church merece destaque por empreender uma 
abordagem inovadora e adequada, cujas principais qualidades se apoiam na sua habilidade 
em agir sobre as especificidades e características do terreno, além de estabelecer um efetivo 
diálogo entre o jardim e a casa enquanto arquitetura e também no seu histórico de interlocução 
com clientes, entendendo suas necessidades, preferências e personalidade74. Ele foi o pioneiro 
na transição de um modelo de projeto dito clássico, tradicional e conservador75, para uma abor-
dagem modernista, em forma e princípios, cujas primeiras experimentações datam de 1937, 
inspiradas no trabalho de Le Corbusier, Alvar Aalto, pintura e escultura moderna, em especial 

(73) LAURIE, Michael. The History and Future of Landscape Architecture in the United States. SD Space Design, 
n.235, Abril 1984, v.4, p. 125-127.
(74) LAURIE, Michael. Prefácio. In: CHURCH, Thomas, D., Gardens are for people. University of California Press, 
1995. 
(75)  Michael Laurie descreve que, no início, os jardins nos Estados Unidos possuíam um layout geométrico e 
formal. Ao norte, os jardins eram modelados no estilo inglês “Tudor”, enquanto os do sul eram mais elaborados a 
partir de uma óbvia influência francesa. No sudeste, o pátio de origem espanhola formava o coração do estabele-
cimento doméstico. Ver também Michael Laurie no prefácio de Gardens are for people.
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obras do cubismo e expressionismo europeu76. Church soube, ainda, evocar as qualidades esté-
ticas e as particularidades da paisagem californiana, em especial o uso da vegetação nativa nos 
projetos.  

O direcionamento do jardim para o bem-estar doméstico fez parte de uma tendência burguesa 
surgida nos Estados Unidos a partir dos anos 1950, de forma mais contundente na Califórnia, 
por conta do clima ameno, das colinas que proporcionam vistas do horizonte e, do ponto de 
vista arquitetônico, da herança espanhola e mexicana, responsável por introduzir os pátios e 
arcos no vocabulário vernacular californiano.

Num contexto mais amplo, os anos 1940, período no qual o país se recuperava economicamente 
da “grande recessão” (como ficou conhecida a década de 1930), foram seguidos de um contun-
dente crescimento econômico, que acabou por aumentar o extrato da classe média, marcando 
o início de um novo paradigma de consumo na sociedade norte-americana. Do ponto de vista 
espacial, isso representou de maneira relevante o aumento do crédito habitacional, resultando 
na rápida expansão das cidades em direção aos subúrbios, enquanto políticas públicas incenti-
varam o automóvel como meio de transporte individual em detrimento do transporte coletivo. 

Na opinião de Treib e Laurie, os lotes construídos nos novos subúrbios possuíam dimensões 
reduzidas pensadas para a classe média emergente, o que possibilitou a expansão da profissão 
do paisagista, cujo escopo passou a incluir o projeto de pequenos quintais residenciais, ao invés 
de, exclusivamente, atender a grandes propriedades e clientes de alto poder econômico, con-
forme aponta Halprin:

 [...] o surgimento de um pequeno universo onde famílias podem agora se sen-
tir livres, fazerem churrascos e brincarem com seus filhos, e possuírem suas 
próprias piscinas. A ideia do “jardim como paraíso” poderia, de repente, ser 
apreendida pela massa populacional e não mais somente pela classe média 

(76) LAURIE, 1995, prefácio.
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alta.77

Hirsch comenta ainda que, “ao invés de um jardim frontal às vistas do publico e duas tiras 
inúteis de recuo lateral, os arquitetos da região da Baia de São Francisco dedicaram cada po-
legada dos lotes para o trabalho, a diversão e a vida ao ar livre”78. O pleno uso da capacidade 
e adaptabilidade do lote às funções da vida doméstica cotidiana serviu também como campo 
experimental, que possibilitou aos paisagistas testarem novas formas, materiais e conceitos, 
conforme assinala Halprin:

O jardim do quintal proporcionou uma pequena tela em branco para a pintura 
(em esboço) das ideias para paisagens mais extensas. Eram como experimen-
tos em ação, rapidamente projetados e rapidamente realizados. Eram lugares 
onde ideias poderiam ser testadas e seu sucesso avaliado frente a projetos 
maiores, o que era apropriado79.

Se o jardim fornece a sala de aula e local de ensaio aos arquitetos paisagistas80, então Halprin 
bebeu de fonte particularmente relevante e notadamente “intuitiva” e “sensível” tanto na lei-
tura quanto no agir sobre o território. Ao “quebrar a simetria do jardim francês e do design 
axial”81,Church introduziu Halprin nos princípios de uma nova estética, cujo ápice foi alcançado 
no projeto para o jardim da família Donnell, em Sonoma (Califórnia), finalizado em 1948. 

Situado num rancho de aproximadamente 25 km², o jardim foi construído antes da residência, 

(77) HALPRIN, Lawrence. The last 40 years: A personal overview of Landscape Architecture in America. S D Space 
Design, n.235, Abril 1984, v. 4, p. 118-121
(78) HIRSCH, Alison Bick. Lawrence Halprin: Choreographing Urban Experience. Tese de Doutorado (Doctor of 
Philosophy), University of Pennsylvania, 2008,  p. 24
(79) HALPRIN, Lawrence. The last 40 years: A personal overview of Landscape Architecture in America. S D Space 
Design, n.235, Abril 1984, v. 4, p. 118-121
(80) ECKBO, Garret. APUD Treib, 2012. TREIB, Marc. From the Garden: Lawrence Halprinand the Modern Land-
scape. Landscape Journal, n.31, 2012, p.5 (special issue). Original em: ECBKO, Garret. Small Gardens in the City. 
Pencil Points, September 1937. 
(81)  HALPRIN, L. The last 40 years. 1984, P. 118-121 

Figura 24 e 25 - Donel Garden 
Fontes: www.oac.cdlib.org e www.tlcf.org
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posteriormente projetada. Na descrição de Halprin82, Thomas Church escolheu um carvalho 
localizado no platô de uma colina (possivelmente a mais alta do terreno tendo em vista as ima-
gens do projeto) como elemento orientador, por onde passa a estrada curvilínea que dá acesso 
à área. O local escolhido era usado pela família proprietária do sítio como ponto preferido para 
piqueniques. Nessa área, foi construída uma casa de apoio com vestiários, seguida por grande 
área pavimentada, onde centralmente foi colocada a piscina, em formato de feijão (incomum 
para a época), abrindo a vista das longínquas colinas que caracterizam a linha do horizonte.

A notável simplicidade empregada no projeto de Donnell enquanto princípio do agir na paisa-
gem representou, para Halprin83, o início de um design ecológico [ecological design], que tem na 
configuração da paisagem natural o ponto de partida e equilíbrio do projeto. 

Donnell Garden merece destaque por sua icônica representatividade do gênero modernista no 
jardim e na paisagem pensada para um novo estilo de vida, ou ao menos seu “mais extremo e 
compreensivo” exemplo84. O projeto é frequentemente associado a Halprin em função de sua 
colaboração, especialmente no desenho dos caminhos e da piscina, onde foi colocada, como 
uma ilha, a escultura da artista Adeline Kent85, idealizada como objeto interativo, sem arestas, 
pontas ou quintas que pudessem ferir o banhista.

Motivado a expandir além dos jardins privados e em direção à escala social da produção paisa-
gística, Donnell Garden foi um dos últimos projetos que Halprin desenvolveu com Church, dei-
xando o escritório em 1949 para seguir prática própria focada no que ele chama de “totalidade 
da paisagem”, isto é, poder agir no espaço público e aceitar os desafios postos na produção 

(82)  HALPRIN, L. A life spent changing places, p. 73.
(83)  HALPRIN APUD Ross, p. 79 (entrevista de Halprin para Stephen Steinberg)
(84) TREIB, Marc. From the Garden: Lawrence Halprinand the Modern Landscape. Landscape Journal, n.31, 2012, 
p.5 (special issue), p. 17.
(85)  Originalmente no lugar da escultura seriam colocadas grandes rochas, mas ao Church constatar que a rugo-
sidade da pedra machucaria os banhistas, Halprin então sugeriu a escultura. Ver HALPRIN, A life spent changing 
places, 2011, p. 73

Figura 26 e 27 - Donel Garden 
Fontes: www.tlcf.org e moderndesign.org 
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do ambiente urbano. Tais preocupações não faziam parte do escopo de Church, como sugeriu 
Halprin sem desqualificar seu mentor, ao dizer que esse “não estava interessado nos problemas 
sociais”86 ou na escala projetual da cidade da mesma forma em que ele estava. 

Agir no ambiente urbano foi talvez uma escolha inevitável para Halprin, se observadas suas 
experiências anteriores com os Kibbutzim na Palestina, na visão social que Tunnard imbuia na 
paisagem e que tanto o influenciou a seguir a profissão. E, talvez, de forma mais assertiva, os 
ensinamentos de Gropius em Harvard, notável defensor da função social empenhada pela arte 
na sociedade.

No primeiro ateliê de Lawrence Halprin, aberto em 1949, o escopo de projetos87 consistia em 
jardins residenciais e, gradativamente, surgiram programas de caráter coletivo, ainda que pri-
vado, como o planejamento de habitações coletivas, campi universitários, parques e pátios es-
colares, cuja demanda ascendente tinha relação direta com a ampliação odo tecido urbano nos 

(86)  HALPRIN AUPD Ross, p. 79. (entrevista de Halprin para Ross)
(87)  Sobre a evolução do escopo de trabalho do arquiteto paisagista na Califórnia, Michael Laurie descreve que os 
profissionais da área demonstraram habilidade e aos poucos reivindicaram para si o planejamento espacial de pe-
quena e grande escala. No final do século XIX, os princípios adotados para campi universitários se assemelhavam 
aos de habitação coletiva, cuja organização espacial entre interior e exterior focava no clima local ameno e se ma-
terializou em vias arborizadas para pedestres e espaços livres entre edificações.  Já nos anos da Grande Depressão, 
o modelo urbanístico adotado para habitação coletiva popular e planejamento de vilas militares atendia exigências 
que incluíam baixo custo e rápida construção, formatando um padrão de implantação temporário e semelhante 
aos campi, baseados em grandes espaços livres entre os edifícios, centro de recreação para adultos e parquinhos 
para crianças. Ainda que alguma destas vilas tenham se tornado “favelas” na década de 1950, essa organização 
espacial pretendia subdividir a gleba em lotes, mantendo a qualidade visual do local. Nessa década, com a proble-
mática colocada pelo subúrbio residencial e o automóvel como meio de transporte, o desafio posto aos arquitetos 
paisagistas recaía sobre como manter a qualidade espacial frente ao imediatismo dos prazos nos projetos, a divisão 
do espaço em zonas de uso, os shopping centers, estacionamentos vastos e, principalmente, o cenário de profunda 
especulação do solo, o que, na visão de Laurie, representou uma “tela em branco” para exploração de projetos de 
maior escala, não resultando necessariamente em sucesso. Como salienta Laurie, muito desse planejamento aca-
bou por “desintegrar” e “enfeiar” as cidades e as paisagens. VER LAURIE, Michael.The California Influence on Con-
temporary Landscape Architecture. Landscape Architecture. Julho 1966, p. 292-295. Na cidade norte-americana 
contemporânea, os reflexos dos modelos disseminados nessa época ainda hoje configuram a lógica da organização 
espacial das cidades médias e pequenas, bem como dos subúrbios.   

Figura 28 e 29 - Donel Garden 
Fonte: www.oac.cdlib.org 
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novos bairros suburbanos. 

Sobre a transição do jardim para o espaço urbano e a progressão de escalas e problemáticas 
que encarou, Haprinfaz a seguinte reflexão em 1978:

[...] Para mim, a progressão de problemas que eu venho resolvendo é impor-
tante. Eu iniciei com questões de relacionamento pessoal: - jardins & casas 
– evocativo de necessidades familiares privadas, casas pré-fabricadas & jar-
dins depois da guerra. Depois disso eu tentei vinculá-los: lares coletivos para 
deficientes; vilas suburbanas, shopping-centers. Gradualmente essas questões 
se agregaram em escalas maiores – como pessoas, em regiões, podem viver 
juntas em cidades & vilas sem violentar as terras & destruir o ambiente em 
que elas vivem ... isso me levou a preocupações com o transporte [...] e o 
transporte em massa […] Eventualmente, talvez inevitavelmente, eu fui para 
as cidades das quais centros, ruas & guetos perdiam terreno [no sentido de 
espaço, frente aos investimentos imobiliários nos subúrbios]. Eu senti que as 
cidades poderiam ser reconstituídas [...] e que se nós concebermos cidades 
como lugares de divertimento e criatividade, elas poderiam florescer nova-
mente.88

Foi também na década de1950 que outra tipologia tipicamente norte-americana surgiu como 
resposta do mercado à nova cultura do consumo acompanhado pela expansão dos subúrbios, 
o shopping center89. Ainda que tenha projetado alguns, como o Old Orchard Shopping Center 
em Illinois, e lhe tenha servido como experiência na aproximação de outras escalas urbanas, o 
arquiteto paisagista reflete sobre o significado do shopping num contexto urbano e social maior 
no decorrer da evolução da tipologia desde que tomou conhecimento da sua existência, ainda 
no escritório de Thomas Church, em 1947, quando diz, num artigo publicado em 1984:

[...] Lembro-me que dissemos ‘shopping o quê?’, o que é isso e como proje-
tá-lo? À medida que se tornaram mais populares estes centros foram enten-

(88) “Lawrence Halprin”.PROCESS ARCHITECTURE.Edição Especial.N. 04.  Tokyo, 1978. p. 11 e 12.
(89) Hirsch aponta que essa tipologia foi desenvolvida por Vitor Gruen e que veio representar [ou forjar] as “qua-
lidades magnéticas do centro urbano, ‘a variedade, a individualidade, as luzes, cores, e mesmo as multidões’”, 
HIRSCH, 2008, p.37 (entre aspas simples têm-se citações de Jeffrey Hardwick em Mall Maker: Victor Gruen, 2004).
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didos e projetados como uma série de passeios de pedestres, jardins e praças 
rodeados por lojas, restaurantes e, eventualmente, uma pequena torre de es-
critórios. A mentalidade do shopping center cresceu  [...] até atingir enormes 
complexos que agora começaram a substituir o centro urbano tradicional. [...]. 
Halprin percebeu-os como uma nova forma cujas implicações iam além dos 
subúrbios e consumismo. Pensou-os nos termos de tornarem-se os centros 
urbanos que não estavam sendo construídos [...]. Esses sintetizaram para Hal-
prin o tipo de ambiente que as pessoas queriam, mas não estavam conse-
guindo [...]. Enquanto configuravam uma nova forma estética e inovadora e 
possuíam a virtude de separar carros de pedestres, os shoppings centers foram 
vitimas de certa esterilidade e uniformidade social. Na Inglaterra e na Escan-
dinávia, entretanto, novas cidades [...] estavam sendo construídas livres de 
carros no centro [em função da conjuntura econômica e demográfica nos Es-
tados Unidos]. A população [do centro urbano] mudou-se, seguidos das lojas 
e lojas de departamentos. As ruas principais tornaram-se vazias [...]. Todas as 
conveniências que faltavam no centro apareciam nos shoppings suburbanos.90

Em outra ocasião, anos antes, sua critica foi mais assertiva, entendendo que o molde de produ-
ção destes espaços não proporcionavam “ambientes estimulantes” e nem evocava a “qualida-
de” presente nos centros urbanos:

[Shoppings centers] não oferecem variedade suficiente. O shopping comum é 
muito unilateral. Proporciona compras, um ambiente agradável, mas não pro-
videncia o tipo de qualidade urbana que muitos de nós apreciamos. Por isso 
eles tendem a tornar-se estéreis. Tendem a fornecer o tipo de uniformidade de 
renda e uniformidade de pessoas. Pessoas da classe média.91.  

No decorrer da prática profissional de Halprin na década seguinte, suas respostas às problemá-
ticas do abandono das ruas centrais e de modelos de complexos de compras mais integrados 
ao tecido da cidade provaram-se eficientes e inovadoras e serviram como antídoto ao cará-
ter “estéril” que a vida urbana passou a representar nos shoppings centers. Dois projetos em 

(90) HALPRIN, The Last 40 Years, 1984, p. 118-121. Em alguns momentos o artigo Halprin se coloca na terceira 
pessoa, e optou-se por traduzir mantendo o sentido intencionado pelo autor. 
(91) HALPIN apud HIRSCH, 2008, p. 38 (Retirado da brochure Lawrence Halprin & Associates: Our Office, Our 
Work, c. 1972, disponível no Architectural Archives Of University Of Pennsylvania). 
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particular dialogam muito bem com essas questões: Nicollet Mall, em Minneapolis, de 1968, 
exemplo de revitalização de ruas centrais, e Ghirardelli Square, em São Francisco, completado 
em 1965, exemplo da reutilização do patrimônio industrial transformado em centro de serviços 
e compras permeados por praças, fontes e caminhos, que opera semelhante ao tipo galeria 
comercial. 

Lawrence Halprin não foi o único arquiteto paisagista do pós-guerra cujos interesses se expan-
diram além do jardim. Em função de um cenário em que a renovação urbana e a expansão dos 
subúrbios caracterizava uma política urbana, conforme esclarece Walker92, pequenos ateliês de 
arquitetos e arquitetos paisagistas transformaram-se em grandes corporações. Acompanhando 
essa tendência, o escritório de Halprin expandiu-se, sócios foram admitidos e, em 1960, passou 
a chamar-se Lawrence Halprin & Associates. Os projetos de espaços públicos abertos e planeja-
mento urbano de larga escala tornaram-se o foco de sua produção.

2.6. Arquitetura da Paisagem nos Estados Unidos e o Modernismo 

Na leitura acadêmica disponível sobre a paisagem produzida nos Estados Unidos nos anos pos-
teriores à Segunda Guerra Mundial, encontrou-se um esforço de pesquisadores, em especial de 
Marc Treib e Peter Walker, em estabelecer os moldes da arquitetura da paisagem inserida no 
Modernismo, que invariavelmente começou no jardim e serviu de base para os projetos urba-
nos que vieram em grande escala a partir dos anos 1960.

Sobre o Modernismo, em todo o âmbito da arte, que inclui arquitetura e arquitetura da paisa-
gem, tem-se a definição de Argan:

Sob o nome genérico de Modernismo resumem-se as correntes artísticas que, 
na ultima década do século XIX e na primeira do século XX, propõem-se a in-

(92) Peter Walker in: TREIB, Marc (org.). Modern Landscape Architecture: a critical review. The MIT Press, 1994. 
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terpretar, apoiar e acompanhar o esforço progressista, econômico-tecnológico 
da civilização industrial. São comuns às tendências modernistas: (1) a delibe-
ração de fazer uma arte em conformidade com sua época e a renuncia à invo-
cação de modelos clássicos, tanto na temática como no estilo; (2) o desejo de 
diminuir a distância entre as artes “maiores” (arquitetura, pintura e escultura) 
e as aplicações aos diversos campos da produção econômica (construção civil 
corrente, decoração, vestuário, etc.); (3) a busca de uma funcionalidade de-
corativa; (4) a aspiração a um estilo ou linguagem internacional ou europeia; 
(5) o esforço em interpretar a espiritualidade que se dizia inspirar e redimir o 
industrialismo. Por volta de 1910, quando o entusiasmo pelo progresso indus-
trial sucede-se consciência da transformação em curso nas próprias estruturas 
da vida e da atividade social, formar-se-ão no interior do Modernismo as van-
guardas artísticas preocupadas não mais apenas em modernizar ou atualizar, 
e sim em revolucionar radicalmente as modalidades e finalidades da arte. 93

Se tomadas as tendências modernistas descritas por Argan no âmbito da paisagem, reconhece-
se o esforço de Thomas Church e Christopher Tunnard em delinear jardins que ofereçam não 
uma renuncia à invocação de modelos clássicos, o que, no caso do paisagismo norte-ameri-
cano, seriam os dogmas das Belas Artes, nem tampouco aspiração a um estilo internacional, 
mas certamente um esforço conjunto em desenvolver uma arte dos jardins “em acordo com as 
condições sociais e tecnológicas da vida contemporânea”94, utilizando para tal uma inspiração 
formal em diversos campos da arte. 

Treib95 esclarece que, ao contrário do que frequentemente acontece na arte e na arquitetura, o 
paisagismo norte-americano não produziu uma obra emblemática reconhecida por inaugurar 
o modernismo no país, a exemplo do que o Ministério da Educação e Saúde, em 1936, repre-
sentou para a arquitetura modernista no Brasil ou Picasso representou ao Cubismo. Tampouco 
esteve na vanguarda do movimento, já que os primeiros ensaios datam da segunda metade da 

(93) ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Companhia das letras, 1992, p. 185.
(94)  TREIB, Marc, Axioms for a modern landscape architecture. In TREIB, Marc (org.). Modern Landscape Archi-
tecture: a critical review. The MIT Press, 1994, p. 36.
(95) Ibid, p. 37
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década de 1930, enquanto os jardins modernos já haviam sido postos em evidência na França 
ainda na década de 1920. Isto ocorreu porque os currículos nas faculdades norte-americanas 
ainda reproduziam o neoclássico e não havia ainda arquitetos paisagistas nem arquitetos for-
mados com o viés moderno, o que somente aconteceu depois que os arquitetos da Bauhaus 
vieram a ocupar papéis de comando nas escolas de arquitetura. 

Gardens in the Modern Landscape de Tunnard, publicado em 1938, é identificado por Marc 
Treib e Michael Laurie como a primeira manifestação de uma abordagem conceitual e a intro-
dução de um vocabulário moderno.  Outro nome que figura como precursor é o paisagista e 
crítico Fletcher Steele96, que estabeleceu correspondência na década de 1930 entre obras de 
paisagistas franceses como Gabriel Guevrekians e o público norte-americano. 

No caso dos Estados Unidos, segundo Treib97, o modernismo na paisagem não produziu uma 
corrente doutrinária coerente, nem representou um tipo distinguível. Ainda assim, o autor re-
conhece nos escritos e nas obras de diversos paisagistas, principalmente de Garrett Eckbo, Ja-
mes Rose e Thomas Chuch, o que ele chama de “axiomas”, que representam a emergência de 
um paradigma para a paisagem moderna. Partindo disso, reúne seis características e qualida-
des que sumarizam um “manifesto implícito” e cita o Jardim Donnell, colocado como “ícone 
máximo”. Este reúne todos os elementos descritos: nega influências históricas; aceita no seu 
vocabulário a influencia da arte moderna, não como padrão, mas como parte de um espaço 
unificado; revela preocupação com o espaço tridimensional através de uma composição dinâ-
mica98; define que a vegetação combina adequação botânica com propriedades esculturais; in-
tegra interior e exterior, e, por fim, o autor destaca “o jardim existe para pessoas, foi projetado 
para ser usado”. 

(96) Autor de Contemporary Landscape Architecture and its Sources, de 1937.
(97) TREIB, Op. Cit, p. 37-64
(98)  Princípio brilhantemente exemplificado na citação de Eckbo “Projeto deve ser tri-dimensional” e “pessoas 
moram em volumes, não em planos”. ECKBO apud TREIB, “Small Gardens in the City: A Study of Their Design Pos-
sibilities”. Pencil Points, September 1937, p. 573.

Figura 30 - Jardin de la villa noailles de 
Guevrekian 
Fonte: www.design-design.fr
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Nas visões de Peter Walker e Melanie Simo no livro Invisible Garden: The Search for Modernism 
in the American Landscape, de 1994, que busca o moderno na paisagem americana, as conquis-
tas da paisagem moderna como campo experimental que “redescobriu espaço como meio uni-
ficador”99 escaparam aos historiadores de arte. Os autores acentuam a contribuição de Ecbko 
que, segundo eles, centra a definição do paisagismo modernista tanto na tríade de princípios 
“espaço, materiais, pessoas”, quanto na visão social atribuída ao jardim, ou da relação direta 
dos jardins com a vida das pessoas, o que também é compartilhado por outros paisagistas como 
Halprin e Church. 

Hirsch100 alega existir uma frequente associação entre o trabalho de Halprin e de Eckbo no âm-
bito acadêmico norte-americano, no que relaciona o interesse social na paisagem, caraterísti-
ca atribuída a ambos os profissionais. Porém, a pesquisadora esclarece que a abordagem de 
Halprin atuou no sentido de vincular prazeres emocionais, psicológicos e sensoriais do homem 
aplicados a uma prática empática e intuitiva101, ao passo que Eckbo, autor de Landscape for 
Living (1950), permaneceu ligado ao funcionalismo e as técnicas composicionais da pintura 
moderna. Este pode ser considerado muito mais ciente da sua inserção no moderno, já que en-
fatiza volume, forma e materiais. Hirsch ainda coloca que, em entrevista não publicada, Halprin 
critica o trabalho de Ecbko por ser “decorativo” e “formalístico” e “muito derivado da pintura”, 
e estende essa mesma crítica a Roberto Burle Marx. Quando lhe perguntam se este o influen-
ciou, Halprin rebate dizendo que foi influenciado pelos mesmos artistas que Burle Marx (Miró, 
Picasso), mas acredita que “Burle Marx levou isso às últimas instâncias, ou seja, usou como uma 
paleta, e numa espécie de plantio no chão [dessa paleta]. O que ele estava fazendo é pintar a 
paisagem... Embora eu adore isso, não é o mesmo que eu faço”. 

Convém posicionar que o enquadramento de Halprin no movimento moderno é aberto a inter-

(99)  WALKER e SIMO, 1996, passim.
(100)  HIRSCH, 2008, p.26
(101)  HIRSCH, 2008, p 26
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pretações. Hirsch102 argumenta que, por ter estudado sob os preceitos da Bauhaus em Harvard, 
Halprin seria, consequentemente, um modernista, ao passo que ele próprio se considera um e, 
inclusive, repudia a associação ao pós-modernismo103. Entretanto, ainda que tenha derivações 
artísticas e pedagógicas oriundas da Bauhaus, sua exposição ao contexto da contracultura e 
aos princípios ecológicos do design (na linha Lewis Munford e Ian Mcharg) e sua defesa de uma 
abordagem holística no projeto paisagístico representam experiências que o colocam numa 
posição difícil de categorizar104.  Em que pese, enquadrar Halprin numa corrente ou doutrina 
precisa seria minar as possiblidades de olhar sobre suas contribuições. 

Partindo do pressuposto que o modernismo não configura um movimento uniforme e cada 
país, ou pessoa, se engajou de forma particular, Halprin assumiu uma postura modernista em 
alguns de seus projetos e textos, especialmente nos jardins, ainda que todas as suas definições 
do que é o movimento sejam frutos de sua prática e reflexões pessoais e não necessariamente 
corroboram com as acepções definidas pela literatura especialista ou por artistas mais pragmá-
ticos. 

Mesmo na acepção de dois grandes fomentadores do ideário moderno, Le Corbusier e Wal-
ter Gropius, encontram-se dissonâncias, conforme explica Argan sobre as diferentes acepções 
entre os dois pensadores. Para Le Corbusier, a racionalidade vem como um sistema que traça 
grandes planos destinados a eliminar qualquer problema; já Gropius assume a racionalidade 
como um método que permite localizar e resolver problemas que a existência vai continuamen-
te apresentando105. 

(102)  HIRSCH, 2008, p. 363-366.
(103)  Em carta endereçada a Peter Walker, Halprin comenta: “Novos aspectos do ‘modernismo’ surgiram desde os 
anos 1930, quando talvez isso tenha se iniciado… Algumas pessoas falam sobre pós-modernismo, claro, como her-
deiro e usurpador num sentido de modernismo. Pessoalmente, eu rejeito essa ideia porque ela viola algumas das 
características essenciais do modernismo”. Documento disponível no acervo de Halprin mantido pelo Architectural 
Archives of University of Pennsylvania. Ver também a citação da nota 99. 
(104) HIRSCH, 2008, p. 363-366.
(105)  ARGAN, 1951, p. 12.
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Tanto Hirsch quanto Walker e Simo chamam atenção para as definições por vezes imprecisas de 
Halprin sobre o modernismo. Essa afirmação fica evidente na troca de cartas com Peter Walker 
durante a realização de Invisble Gardens, no qual contém um capítulo inteiro dedicado ao tra-
balho de Halprin. Nessa carta, datada 22 de abril de 1992, o arquiteto paisagista encaminha a 
Walker suas impressões sobre manuscrito do livro106, acompanhadas de uma lista de comentá-
rios implicando que o modernismo, nas suas palavras:

[...] Lida existencialmente com as questões da nossa época; coloca função e 
programa e necessidades como incentivadores vitais do projeto; demanda 
que forma [...] se suporte sem decoração; visa questões sociais e comunitárias 
como foco do design; não possui soluções preconcebidas para o design; crie 
ligações entre arquitetura e o exterior em todas as escalas; enfoque pessoas 
e seu uso e fruição como objetivo principal do design; inclua todas as pessoas 
como meio para o design – design é não-elitista; aceitar e antecipar mudanças; 
tenha visão que incorpore problema nas suas diferentes escalas: casa/jardim, 
bairro, rua, região, país, etc.; veja a paisagem (bem como a arquitetura) como 
uma forma de arte interativa e influenciada por outras formas de arte.107

Em outra ocasião, ao rebater o artigo Cubist Space, Volumetric Space108 (Espaço cubista, espaço 
volumétrico), escrito por Patrick Condon e publicado pelo Landscape Jornal em 1988, Halprin 
foi mais assertivo ao definir e defender-se como modernista:

(106) Halprin conforta Walker sobre os rumores de que o manuscrito não foi bem aceito pelos editores do MIT 
Press, dizendo que sua impressão é que o livro não é acadêmico e continua: “talvez a ‘máfia’ Costa Leste, que estão 
fazendo carreira a partir de um discurso intelectual ambíguo, [doubletalk] se ressentem por essa razão! Quando 
eles dizem que tem um B.S. [titulo] em Landscape Architecture , é claro que B.S. significa B....Sh....! [besteira]”. O 
desabafo de Halprin indica tanto sua aversão ao academicismo intelectual, frequentemente lembrado por Hirsch 
como forma de justificara falta de rigor acadêmico de Halprin na elaboração de suas teorias e reflexões. Ver HIRS-
CH, 2008, p. 363-366.
(107)  Carta escrita à mão, disponível na coleção de Halprin mantida pelo Architecturel Archives of the University 
of Pennsylvania.
(108)  Patrick Condon defende nesse artigo que existem dois tipos de espaço na paisagem construída: o espaço 
que é cercado e, portanto, subordinado aos sólidos (espaço cubista) e o espaço feito como forma explicita pelos 
sólidos e com o solido subordinando-se ao espaço pretendido (espaço volumétrico). Ver CONDON, Patrick. “Cub-
ist Space, Volumetric Space, and Landscape Architecture”. Landscape Jornal7, n. 1, Spring 1988. 14 páginas. 
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[...] Para ser propriamente entendido, Modernismo não é somente uma ques-
tão de espaço cubista, mas de toda a apreciação do desenho ambiental como 
uma abordagem holística a problemática de se fazer espaços para pessoas vi-
verem. Eu incluí ecologia, psicologia e valores sociais no meu processo como 
parte de uma abordagem moderna. O que é mais importante é que você des-
creve modernismo como uma rejeição ao ambiente holístico. Isso é muito in-
correto. Talvez pós-modernismo! Mas modernismo, como eu defino e pratico, 
inclui e é baseado no arquétipo vital da necessidade humana como indivíduos 
bem como em grupos sociais. Isso é muito mais importante para mim do que 
qualquer fórmula para projetar espaços.109

Figura neste campo impreciso do modernismo o arquiteto Frank Lloyd Wrigth, sobre o qual 
Halprin afirma ser um “cowboy solitário”110 da arquitetura, que não foi apresentado e discutido 
pelos docentes de Harvard durante sua graduação, mas que em muito se aproxima na forma 
como ambos encaram o projeto, a partir de uma acepção menos racionalista e mais naturalista. 
No caso de Wrigth, o argumento pode ser demonstrado nas palavras de Àlvarez:

[...]Wright procurou buscar em todos os seus projetos um equilíbrio entre o 
mundo natural e as abstrações plásticas próprias da arquitetura. Nesse con-
tínuo diálogo, o seu jardim converteu-se em protagonista, e serviu-se deste 
para estender a arquitetura da casa a paisagem e fundir ambos os organismos 
em um sistema espacial único.111

Ainda que existam similaridades entre Wrigth, outros exemplos modernistas e Halprin, ele pró-
prio aponta suas discordâncias quanto a uma das características do movimento moderno na 
arquitetura, que seria a idealização de um modo de vida baseado em valores estéticos e figura-
tivos, idealizado pelo arquiteto e imposto ao morador ou usuário112. Conforme argumenta em 

(109)  Comentário de Halprin em referência ao artigo de Condon.  Ver HALPRIN, Lawrence. Commentary. Land-
scape Jornal. Landscape Journal 8, n.2, Fall 1988, p. 151
(110)  HALPRIN, A life spent changing places, 2011, p. ?
(111) ÁLVAREZ, 2007, p. 189.
(112) Halprin não está sozinho neste aspecto crítico da arquitetura moderna autocrática. Filmes como Mon Uncle, 
de 1958, dirigido por Jaques Tati, discorrem sobre a hostilidade da casa moderna onde vive uma família, impondo 
um estilo de vida na qual ambos o tio e o sobrinho parecem não se encaixar. 
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uma palestra ministrada à AIA Northern California, em 1954, Halprin encontrou resistências por 
parte de clientes em aceitar o jardim moderno por ele proposto, com seus “planos flutuantes” 
e “cores vibrantes”, e especula sobre a possível causa:

[...] Num sentido amplo, todos os nomes com quem associamos o movimento 
moderno creem num ambiente compulsivo e assim o projeta. De fato, para 
conseguir o que eles conseguiram, isso foi necessário. Wrigth, Corbusier e 
Mies, todos cuidadosamente e fortemente regulam a vida das pessoas que 
moram nos suas edificações. Wrigth, não menos que Mies, deixa nada ao aca-
so, nada àquele que habita. O ambiente na sua totalidade foi projetado. Tudo 
é fixo e dentro do ambiente o humano se move como uma figura em escala113.  
(grifos no original)

Já na concepção de Halprin, a intenção do projeto (design) deveria ser inclusiva e instigar a 
apropriação:

[...] O grande truque seria induzir, de fato instigar as pessoas dentro das casas 
a serem criativas e a terem vidas criativas. Isso é o que eu cunharia como um 
ambiente inclusivo. Um ambiente inclusivo é uma ferramenta – não um fim 
em si mesmo. Estimularia atividade em vez de satisfazê-la. A coisa importan-
te é a coisa contida – não o container [involucro], ao não ser como um meio 
para o contido expressar sua vida. Nesses termos do ambiente inclusivo, casa 
e jardim, música e pintura, dança e poesia, tudo se torna parte de um todo, em 
cuja variedade e origens da criatividade estabelecem uma existência profusa. 
114 (grifos no original)

 
2.7. Os anos 1960

No imaginário da civilização ocidental, a década de 1960 configura um período particularmente 

(113)  Transcrição da palestra “The Inclusive Environment”, ministrada por Halprin em 1954 para a AIA Northen 
California Chapter and Junior Associates. Disponível na Coleção de Halprin no Architectural Achives [014.I.A.5130]. 
No mesmo ano, Halprin retomou o tema “ambiente inclusivo” e acrescenta que a habilidade em desenvolver esse 
pensamento resulta no que ele chama de “arte do ambiente”. 
(114)  Trecho retirado da mesma referência citada anteriormente. [ArchitecturalAchives -014.I.A.5130].
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emblemático, no qual muito do status quo da primeira metade do século XX foi questionado 
e a vida foi transformada nos diversos campos dos saberes e, sobretudo, no âmbito cotidiano 
e doméstico. Ainda que tenha ocorrido de forma e intensidade diferentes em cada país, essa 
época deixou legados transcontinentais na música, literatura, arte, política, direitos civis e hu-
manos, ciência e tecnologia, o que, em conjunto, significou uma revolução cultural, marcando 
profundas mudanças nas relações sociais como são entendidas hoje. 

De maneira geral, a década pode ser compreendida em dois momentos. O primeiro é marcado 
pelo clima de descontentamento da geração jovem e a vontade por mudanças, seguidos, na 
segunda metade da década, por um cenário mais contundente de envolvimento de diversas ca-
madas da população, experimentação, protestos, confrontos e violência. Os países da América 
Latina, em particular, sofreram com o início de violentos regimes ditatoriais115. 

Sob a perspectiva da narrativa de Lawrence e Anna Halprin, o recorte temporal da década enfo-
ca o contexto norte-americano e principalmente o cenário californiano, berço da contracultura 
e palco dos episódios mais representativos do movimento estudantil e da revolução comporta-
mental. 

Sobre o termo contracultura116, cabe relembrar que foi popularizado pelo historiador norte-a-
mericano Theodor Roszakem em um artigo publicado pelo jornal The Nation, em 1968, sob o 
título Youth and the Great Refusal (Juventude e a grande recusa) e posteriormente incorporado 
a outros artigos na forma de um livro, cujo título “A contracultura, reflexões sobre a sociedade 

(115)  Arthur Marwick comenta que havia pessoas na época, inclusive estudantes ativistas, “que diriam que as 
mudanças nos padrões e estilo de vida das pessoas na América do Norte e Europa Ocidental são de pouca impor-
tância se comparados aos movimentos do Terceiro Mundo por libertação do colonialismo e regimes ditatoriais”. 
Ver MARVWICK, Arthur. The  Sixties, Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States, Oxford 
University Press, 1998, p. 16.
(116)  O termo em si foi cunhado pelo sociólogo J. Milton Yinger, em 1960. Ver Elissa Auther. Adam Lerner. Julia 
Bryan-Wilson. West of Center: Art and the Counterculture Experiment in America, 1965–1977. University of Min-
nesota Press, 2011, p. xix
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tecnocrática e a oposição juvenil”117 difundiu o termo e as ditas causas e características da re-
beldia juvenil. 

Na interpretação de Rosvak118, a juventude119 da época tornou-se efetivamente ciente da aliena-
ção120 instituída pela tecnocracia e, num conflito de gerações exacerbado121, questionou e ma-
nifestou seu inconformismo, contrariando contundentemente os dogmas correntes. Ao jovem, 
então, coube o papel, por excelência, de ser a audiência receptiva da crítica social, pois  “cresce 
o consenso de que é aos jovens que compete agir, provocar acontecimentos, correr os riscos e, 
de forma geral, proporcionar os estímulos”122. 

Tal crítica fazia frente à organização política e social vigente na sociedade norte-americana, 
baseada na supremacia da técnica e da especialização, ao qual se dá o nome de “tecnocracia” 
ou ainda:

[...] aquela forma social na qual uma sociedade industrial atinge o ápice de sua 
integração organizacional. É o ideal que geralmente as pessoas têm em men-
te quando falam de modernização, atualização, racionalização, planejamento. 

(117) ROSZVAK, Theodore. A Contracultura: Reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição juvenil. Edi-
tora Vozes, 1972 (1969).
(118)  O impacto da interpretação de Roszvak tanto na época como na atualidade é inquestionável. No entanto, 
cabe ressaltar que o autor estava inserido no momento histórico, já que sua análise se pauta nos anos anteriores 
à data de publicação do livro, o que significa que não houve um distanciamento temporal para que se pudesse 
compreender e avaliar o período na sua totalidade. 
(119)  Conforme a análise de Roszvak, a contracultura abrangeu, ao menos no período por ele analisado (até 1968), 
uma “estrita minoria dos jovens e um punhado de seus mentores adultos”, enquanto a grande maioria dos jovens 
permaneceu aliada aos papéis estabelecidos pela geração anterior e que acabara de ganhar folego com a vitória 
do presidente Kennedy. 
(120)  Trata-se de uma alienação não somente a institucional, dos modos de produção e da política “apática de 
consenso e coalização” da geração anterior (burguesa), mas, sobretudo, daquela alienação responsável pelo 
“amortecimento da sensibilidade do homem para com o homem”. Ver ROSZVAK, 1972, P.16 e 68
(121)  Exacerbado, pois, o conflito entre gerações não era novidade, mas para o autor, tratava-se da “nossa mais 
importante fonte contemporânea de inconformismo radical e de inovação cultural”. Ver ROSZVAK, 1972, p. 15.
(122)  ROSZVAK, 1972, p. 15. Ver também MARWICK (1998) com a mesma interpretação da juventude como “a 
menos monolítica e menos estável dentre as categorias em que a sociedade pode ser dividida”, p. 42-43.
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Com base em imperativos incontestáveis como a procura de eficiência, a se-
gurança social, a coordenação em grande escala de homens e recursos, níveis 
cada vez maiores de opulência e manifestações crescentes de força humana 
coletiva, a tecnocracia age no sentido de eliminar as brechas e as fissuras ana-
crônicas da sociedade industrial123.  

Duas frentes bem distinguíveis entre as novas ideologias de expressão individual e critica so-
cial são a “Geração Beat” e os movimentos políticos e sociais da “Nova Esquerda” (New Left). 
Além disso, assistiu-se a outras formas de manifestação, como os existencialistas, o movimento 
Hippie, movimentos ambientalistas, movimentos pelos direitos dos homossexuais e feminis-
mo, diversas experimentações na arte e na arquitetura, na moda e nos padrões de beleza,por 
exemplo. 

As origens da Geração Beat124 são comumente relacionadas ao grupo de poetas e escritores Jack 
Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Burroughs, que se conheceram na Universidade de Co-
lumbia e habitaram a Califórnia entre a década de 1950 e 1960. Conhecidos pelo estilo de vida 
notadamente boêmio e por idealizar um gênero literário realista, experimental, provocativo e 
crítico, recheado de sexualidade, apologia às drogas e ao álcool, foram frequentemente critica-
dos e censurados na época por sua forte conotação de liberdade em relação às convenções e 
conservadorismo da sociedade norte-americana. 

(123)  MARWICK, 1998, p. 19
(124)  O termo em si foi cunhado por Jack Kerouac em 1948 e está associada à gíria “beat” usada por traficantes 
para designar sua clientela e o estado de “exaustão exacerbada” que o vício lhes causava. Já o termo Beatnik, foi 
criado pelo jornalista de humor Herb Caen em 1957, numa sátira ao estereótipo pelos quais os primeiros seguido-
res da atitude Beat eram visualmente reconhecidos. Ver MARWICK, 1998, p. 32-33.

Figura 31 - Capa livro de poemas Howl, de Allen 
Ginsberg 
Fonte: www.london-boutiques.com
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Enquanto a Geração Beat125e pensamentos afins influenciaram e fizeram parte da revolução no 
comportamento e no modo de vida, refletido na literatura, no teatro, cinema, música e artes 
(em todas as suas instâncias), as correntes esquerdistas do ativismo político estudantil, conhe-
cidas como Nova Esquerda (New Left), buscavam mudanças significativas de ordem social, com 
a intenção de implementar reformas numa gama variada de questões relacionadas a justiça 
social. Dentre as organizações mais simbólicas da Nova Esquerda têm-se os Estudantes por uma 
Sociedade Democrática (Students for a Democratic Society - SDS), o Movimento pelos Direitos 
Civis (dos afrodescendentes), o Movimento por Liberdade de Expressão (Free Speech), movi-
mentos anti-guerra do Vietnã (e da Coréia), dentre outros. 

Ainda que pareça coesa ao ponto de receber um nome que implica um conjunto, Arthur Marwi-
ck adverte que, na realidade, o que se conhece como contracultura é uma “cadeia ou totalidade 
das posturas, valores e práticas de um grupo particular de seres humanos”126, representados sob 
diversas subculturas e movimentos não uniformes entre si. Nesse ponto, o autor é contundente 
ao afirmar que “não houve uma contracultura unificada, integrada e consistente em oposição à 
cultura convencional [... sendo que as subculturas e movimentos da época] não confrontaram, 
propriamente, a sociedade, mas a permearam e a transformaram”127. 

(125)  Segundo Ross, Anna Halprin, apesar de ter sido citada por Steven Watson na exposição “Beat Culture and 
the New America 1950-1965”, em 1996, junto com Merce Cunningham e James Waring, não esteve “consciente-
mente” envolvida com a cultura Beat, mas aproxima-se da noção Beat de pluralidade da expressão artística e no 
uso do corpo como meio de expressão e como sujeito da arte (seja performática ou literária) ao “rejeitar a ideia do 
desenvolvimento de um ‘estilo’, enfraquecendo a crença de que o artista tem apenas uma única voz ou visão”. Na 
reflexão de Anna: “o que todos buscávamos era que nossa arte refletisse mais uma herança das questões da vida 
real [...] e, como movimento era o meu meio de expressão, e a partir disso surgiu um novo tipo de realismo”. Ross 
comenta ainda que Anna e alguns artistas Beats encontraram na improvisação a espontaneidade da experiência 
individual como guia da realidade, em contraponto às convenções sociais, e cita o exemplo de Allen Ginsberg que 
relatou seu interesse em improvisação emocional na poesia como compreensão direta da menta, em contraponto 
a poesia oriunda da reflexão racional. Ver ROSS, 2007, p. 121 a 126.
(126) MARWICK, Arthur. The Sixties, Cultural Revolution in Britain, France, Italy and the United States. Oxford 
University Press, 1998, p. 13 e p. 16. (grifos do autor)
(127) Ibid, p.13 (itálico no original)
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Já Roszvak128 defende que a oposição à tecnocracia é o tema que confere harmonia ao leque 
de atitudes e ideologias veiculadas nas subculturas e movimentos sociais emergentes da épo-
ca, tão diversos e divergentes entre si. O denominador comum representado pelo desejo de 
intervir e transformar a realidade instituiu um sentimento de aliança capaz de assegurar uma 
unidade geral que, fundamentalmente, serviria a “descobrir novos tipos de comunidade, novos 
padrões familiares, novas maneiras de ganhar a vida, novas formas estéticas e novas identida-
des pessoais no lado oculto da política do poder, no lar burguês e na sociedade de consumo”129. 

Roszvak, além disso, faz referência ao contexto das influências no pensamento da nova geração, 
fundamentados nas mesmas ideias, conforme sumariza:

[...] pode-se discernir entre os jovens um continuum de pensamento e expe-
riência que liga a sociologia da Nova Esquerda de Mills, o marxismo freudiano 
de Herbert Marcuse, o anarquismo gestáltico de Paul Goodman, o apocalíptico 
misticismo corporal de Norman Brown, a psicoterapia Zen de Alan Watts, e, 
finalmente, o narcisismo impenetravelmente oculto de Timothy Leary, em que 
o mundo e seus sofrimentos se podem reduzir por fim à dimensão de um grão 
de poeira no caos psicodélico particular de uma pessoa”130

Ao adentrar mais no cenário histórico da época, num contexto que se revelou instigante aos 
jovens e mesmo às correntes mais conservadoras da sociedade, Marwick observa o avanço de 
novas tecnologias de comunicação em massa, em especial a televisão, que contribuiu de forma 
efetiva para a difusão das subculturas e, do ponto de vista da mídia, influenciou o consumo 

(128) ROSZVAK, 1972, p. 66 e 67.
(129) Ibid, p. 75. Vale esclarecer que, na leitura de Marwick, Roszvak parece exagerar em determinados momentos 
do seu discurso, articulado um livro pensado para se tornar um “bestseller”. A critica é feita quando Roszvak pre-
coniza que a contracultura poderia, “nas próximas quatro gerações”, “transformar essa nossa civilização desorien-
tada em algo que um ser humano possa identificar como lar”. Ver MARWICK, 1998, P. 12.
(130) ROSZVAK, 1972, p. 73.

Figura 32 - Mídia e espetáculo 
Fonte: Livro Arquitetura e Urbanismo 
Revisitados pela Internacional Situacionista, 
2006
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da subculturas, movimentos e confrontos como espetáculo131. Não só houve uma revisão das 
formas de expressão que levaram à revolução dos conceitos de beleza e de moda, como tam-
bém um período de “melhoria da vida material” doméstica. E, de maneira combinada, as ten-
dências surgidas com as novas atitudes culturais configuraram um novo mercado muito sedutor 
à indústria, em particular do entretenimento e da moda, o que levou os jovens ao consumo 
exacerbado de bares, clubes, revistas, lojas de discos, boutiques ,galerias de arte132, livrarias, 
dentre outros133. 

Cabe ressaltar, no contexto das transformações ocorridas ou intensificadas na década de 1960, 
que figurou certa disposição de parcelas especificas da população em lutar por seus direitos de 
participação na produção e consumo do espaço urbano ou em aceitar o próximo e suas reivin-
dicações. Em particular, chama-se à atenção para o Movimento dos Diretos Civis dos afrodes-
cendentes e as manifestações sociais de cunho urbano. 

A começar pelos Direitos Civis, historicamente, a segregação racial no contexto norte-ameri-
cano sempre se apoiou nos polos antagônicos do “norte” abolicionista e o “sul” escravocrata, 

(131) Acepção semelhante à defendida por Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo de 1967, que colocou em 
pauta o consumismo, alienação e passividade das massas. O livro posiciona-se num conjunto de pequenas teses, 
como as seguintes: (tese 3) “o espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu ins-
trumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a consciência. 
Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação que realiza não é outra coisa 
senão a linguagem oficial da separação generalizada”; (tese 4) “ o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas 
uma relação social entre as pessoas, mediatizada por imagens”. DEBORD, Guy.  A Sociedade do Espetáculo. Projeto 
periferia, 2003, p. 14 (ebook disponível para downloadem:<www.ebooksbrasil.org/adobeebook/socespetaculo.
pdf>)
(132) Algumas resistências à extrema mercantilização da arte pelas galerias foram colocadas por artistas da Land 
Art, como Robert Smithson e Robert Morris, cujos trabalhos artísticos eram realizados em ambientes naturais e 
utilizavam ferramentas de grande porte, além de serem, essencialmente, efêmeros. A dimensão e a imperma-
nência destes trabalhos apresentou-se como um desafio para galerias, que já que não tinham o controle sobre o 
objeto da arte e o artista, e, dessa forma, não poderia expor e comercializar Land Art como obras de arte de forma 
convencional. Ver WALLIS, Brian. KESTNER, Jeffrey. Land and Environmental Art. London: Phaidon Press, 1998.
(133) MARWICK, 1998, introdução. 
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ainda que essa divisão geopolítica não seja precisa. De forma geral, as leis libertárias começa-
ram a ser aplicadas ainda no século XVIII e foram praticamente acatadas por completo ao final 
da Guerra Civil, em 1865. Isso não significou o fim do preconceito racial, já que a população 
afrodescendente foi marginalizada, permanecendo no sul agrícola ou ocupando posições tra-
balhistas no âmbito domésticoe de serviços, condicionadas a jornadas de trabalho injustas e 
diferenciadas e conformadas a bairros ou guetos exclusivamente étnicos. 

Entretanto, a conjuntura de crescimento econômico após a segunda guerra prosperou no ramo 
industrial, atingindo principalmente os estados já industrializados e a Califórnia, o que também 
impactou na mecanização da agricultura no sul do país eliminando grande parte da força de 
trabalho rural. Conforme tendência em todo o ocidente, os centros urbanos cresceram rapi-
damente para abrigar as novas classes proletárias. Com a nova lógica de produção do espaço 
baseada nos subúrbios, os centros urbanos se esvaziaram, dando lugar aos migrantes do campo 
em direção às cidades em busca de oportunidades de emprego. Uma vez que essa população 
consistia de negros e outros grupos étnicos homogêneos, em grande parcela economicamente 
desfavorecidos, os conflitos com a população urbana caucasiana intensificaram o contexto já 
enraizado de segregação espacial, exclusão e desigualdade social. 

O consenso dominante da população caucasiana foi desafiado pela resistência da população 
afrodescendente, que uniu forças contra discriminação, cuja proporção tomava rumos cada vez 
mais irracionais, e organizou o que ficou conhecido como Movimento pelos Direitos Civis, que, 
na verdade, se posicionou na dianteira de outros movimentos sociais, formando-se ainda na 
primeira metade dos anos 1950. É importante frisar que o movimento tinha na figura do reve-
rendo Martin Luther King Jr. seu principal líder e articulador, reconhecido por sua abordagem 
pacifista e pelo discurso conhecido como “I have a dream” (Eu tenho um sonho), pronunciado 
para a multidão que acompanhava a “Marcha em Washington”, em agosto de 1963134. 

(134)  Discurso na integra disponível em: http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm>
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No contexto da produção do espaço urbano, a cidade norte-americana vinha sofrendo drásticas 
transformações. O cenário conformava-se basicamente numa cidade dividida entre os subúr-
bios e o centro urbano, caracterizado pela degradação física e social e definida pela manifes-
tação espacial da segregação étnica, pobreza generalizada, alienação política e discriminação 
econômica135. Sob a pressão dos movimentos populares, o governo instituiu um programa co-
nhecido como “War on Poverty” (Guerra à pobreza), atuante a partir de 1964, focado em poli-
ticas públicas de assistência social. 

Ao passo que a condição de degradação urbana se intensificava, o nível de opressão e espe-
culação imobiliária resultante dos programas de renovação urbana, fortemente ativos desde a 
década anterior, piorava. Com a consolidação da indústria automobilística136 e a criação dos sis-
temas de trânsito rápido e suas consequentes obras infraestruturais, o tecido urbano consolida-
do foi abruptamente rasgado, sem considerar questões sociais e culturais do local, instituindo 
barreiras físicas, descaracterizando bairros, segregando populações e alterando a configuração 
urbana de toda a cidade. 

Se os anos 1950 simbolizaram a decadência do centro urbano, os anos 1960 representaram a 
tentativa de sua salvação. Nesta década, as cidades norte-americanas viram surgir as primeiras 
críticas contundentes e protestos generalizados sobre a qualidade do ambiente urbano pro-
duzido. Um exemplo de crítica bastante difundido e que se tornou, de certa forma, o hino da 
resistência urbana, foi a publicação da jornalista Jane Jacobs “Morte e vida de grandes cidades”, 
de 1961. O texto retrata a desavença de Jacobs, que utilizou sua vizinhança como estudo de 

(135)  CASTELLS, Manuel. The City and the Grassroots. University of California Press, 1983, p. 49
(136)  Ver YAGO, Glenn. The Decline of Transit: Urban transportation in German and U.S. Cities 1900 – 1970. 
Cambridge University Press, 1984. Em meados dos anos 1930 as indústrias dos automóveis, óleo e borracha pro-
moveram seus produtos através de estratégias corporativas e políticas estatais que eliminaram a competição de 
outras tecnologias de transporte. No final da década de 1950, a indústria automobilística estava forte e deu início 
ao lobby que informalmente desenvolveu uma política nacional de transportes, a Federal Highway Program, que 
paulatinamente instituiu programas de incentivo e financiamento para construção de highways (vias de transito 
rápido também conhecidas como freeways na costa oeste) por todo o país.
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caso, com o tipo de planejamento urbano praticado na época137, embasado no conceito de ta-
bula rasa, onde comunidades inteiras eram retiradas para dar lugar a projetos de reurbanização 
acompanhados de obras de arquitetura monumentais desprovidas de identificação com o local 
onde se inseriam. 

A partir da segunda metade da década de 1960, os protestos contra as renovações urbanas e a 
segregação sócioespacial da cidade americana pós-industrial tomaram proporções categóricas 
e violentas e, como Castells comenta, “literalmente explodiram”. Diversas camadas da socieda-
de manifestaram-se, principalmente as comunidades organizadas, mas a forma mais expressiva 
de protesto social nesses anos foram os Riots138 nos guetos afro-americanos, que não tinham 
ligação direta com o Movimento pelos Direitos Civis notadamente pacifista. Os Riots simboli-
zaram, em essência, a resposta truculenta e preconceituosa das forças do poder institucional 
frente ao “Black Power” ou “a prática de uma comunidade excluída [dos guetos] que transfor-
mou as paredes de sua própria prisão nos limites da sua cidade livre”139. Aos excluídos e mar-
ginalizados da sociedade restou reivindicar, ainda que de forma espontânea e desorganizada, 
diretos básicos de emprego e habitação e por sua liberdade de expressão individual e coletiva.

Na interpretação de Castells140, a revolta dos centros urbanos teve sua própria estrutura e re-
presentou a destruição do postulado de uma sociedade pós-industrial livre de conflitos e con-
tradições e que, através dos movimentos sociais urbanos, cuja diversidade de organização e 
alto índice de militância e consciência social devem ser notados, teve sua manifestação espacial 

(137)  O planejador urbano de Nova Iorque, Robert Moses, figura como símbolo supremo do pensamento de-
senvolvimentista da época e conhecido adversário de Jane Jacobs. Moses notadamente privilegiava o automóvel 
como principal meio de locomoção em detrimento do transporte publica e ajudou a idealizar, em nível federal, o 
programa de implantação das highways.
(138)  A palavra Riot pode ser traduzida da língua inglesa para a portuguesa como “tumulto, conflito, desordem e 
manifestação”. Entretanto, a palavra na língua inglesa ganhou conotação que caracteriza o contexto histórico da 
década de 1960 e optou-se por não traduzi-la. 
(139) CASTELLS, 1983, p. 49 e 69.
(140) Ibid, p. 153.
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contra a discriminação econômica, a segregação racial, a pobreza urbana e a alienação politica. 

O clima generalizado de protestos tomou conta das cidades norte-americanas na segunda me-
tade da década e a resposta institucional foi violenta, não somente com a população negra dos 
guetos, mas também com movimentos estudantis e comunitários. Episódios particularmente 
marcantes de brutalidade policial são o Riots, no bairro Watts, em Los Angeles141 (1965) e De-
troit (1967), além de inúmeros eventos estudantis que culminaram em confronto com policiais, 
como o ocorrido na manifestação “Stop the draft week”, em 1967, em crítica à Guerra do Viet-
nã142 e que tomou lugar em diversas universidades do país simultaneamente. 

O ápice da efervescência dos protestos e manifestações deu-se no ano de 1968, marcado por 
confrontos e violência exacerbada, indicando uma provável continuação dos conflitos na déca-
da seguinte. Nesse ano, simbólico também na Itália, França e Inglaterra143, os Estados Unidos 
presenciaram o assassinato do líder negro Martin Luther King Jr., o que causou revolta generali-
zada. Assistiram-se também a episódios em diversas universidades no país, principalmente em 
Columbia (Nova York) e na Universidade da Califórnia em Berkeley, conhecida por ser a fonte 
mentora do ativismo político estudantil no país e que, no ano seguinte, chegou a ser ocupada 

(141)  A onda de violência generalizada característica deste episódio foi causado pelo desentendimento entre um 
policial e uma família de origem afro-americana envolvendo um incidente de trânsito. A situação saiu do controle 
quando a população do bairro se revoltou com a ação policial e o confronto entre as autoridades e moradores du-
rou dias. De acordo com Marwick, “a violência cataclísmica e destruição que teve lugar em Watts [...] foi percebido, 
na época, e claramente se destaca hoje, como o começo de uma nova fase nas relações raciais. Ainda assim suas 
implicações não são propriamente francas”, isto porque, em 1993, episódio semelhante aconteceu. Ver MARWICK, 
1998, P. 563.
(142)  O Movimento pela Liberdade de Expressão, intimamente ligado às ideologias contrárias à Guerra do Vietnã, 
foi introduzido ao público num conhecido discurso na Universidade da Califórnia em Berkeley em 1964. A partir 
dessa data, as manifestações e propostas anti-guerra e de livre expressão tornaram-se corriqueiras em diversas 
universidades do país e muitos desses eventos terminaram em confrontos violentos. Ver MARWICK, 1998, p.533-
546.
(143) Além de outros países com governos repressivos e totalitários, como Espanha e México (continuação da 
frase?). Cita-se brevemente, como exemplo, o ocorrido em maio de 1968 na França, quando as greves sindicais 
saíram do controle do estado, momento expressivo da opressão policial em resposta aos grevistas e estudantes. 
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pelo exército militar na tentativa de minar a ação dos ativistas. 

Não somente por circunscrever espacialmente o nascimento de diversas subculturas, como a 
Beat e a Hippie, ou pela pungência ativista da cidade de Berkeley (situada na região da Baía), 
a cidade de São Francisco carrega uma simbologia particular no cenário das transformações 
sociais urbanas no contexto da década de 1960, por estabelecer alguns dos marcos da consciên-
cia ambientalista. A conjuntura particular da cidade, com riquezas naturais que vinham sendo 
preservadas desde Olmstead e Muir ainda no século XIX, somadas à política devastadora do 
espraiamento demográfico do subúrbio, do automóvel e das renovações urbanas, configuraram 
o cenário no qual ambientalistas da classe média californiana fundaram o Bay Conservation and 
Development Comission. Sua intenção era a de “se tornar um catalizador, estimulando esforços, 
aqui e em outros lugares, para transformar o caos do espraiamento metropolitano em planeja-
mento racional e compreensivo de um ambiente humano ordenado, eficiente e belo”144.

Ao final da década de 1960 outras minorias oprimidas levantaram suas vozes e manifestaram 
seus direitos. Em especial, tem-se o início do movimento feminista e dos diretos da mulher, 
reivindicando pautas sociais e pessoais como o aborto e o divórcio, bem como de movimentos 
relacionados à liberação homossexual. 

Hirsch estabelece que, em função do contexto da contracultura, os Halprin:

[...] assim como muitos dos envolvidos entre os anos 1950 e 1970, procuraram 
restabelecer a unidade orgânica entre vida, arte, política, economia, filosofia 
e assim por diante [e, assim,] dissolver a estrutura de poder que provocou 
profunda alienação na sociedade.145

Em particular, os temas com os quais Halprin lidou na construção da sua abordagem compreen-
siva são frutos diretos dos eventos e correntes ideológicas vigentes na época, como o culto ao 

(144)  MARWICK, 1998, p. 442.
(145) HIRSCH, 2008, p. 45-46.
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misticismo oriental, o estudo do I-Ching, o interesse pela psicologia Jungianae da Gestalt e a 
busca do autoconhecimento, que levaram diversos artistas a redefinirem os modos de enten-
der e fazer arte. Halprin bebeu destas fontes diversas e formulou suas próprias sínteses para 
entender e produzir paisagens. 

Muitos dos projetos realizados pelo escritório Lawrence Halprin & Associates estavam asso-
ciados a grandes obras de renovação ou revitalização urbana e obras infraestrutuais viárias 
(freeways/highways). Estes beneficiaram-se da possibilidade de transformação e experimenta-
ção proporcionada pela tela em branco decorrente desses processos radicais de reurbanização, 
mas que ao mesmo tempo caracteriza um forte traço da autocracia no planejamento urbano e 
figura como responsável pela descaracterização de muitas cidades e bairros tanto nos Estados 
Unidos, como em exemplos mais recentes no Brasil. A partir desse cenário, vale assinalar que 
a visão do escritório de Halprin e dele próprio caminhou no sentido de “curar” e restabelecer a 
qualidade do espaço urbano, realização palpável nos projetos Nicollet Mall, Ghirardelli Square, 
Seattle Freeway Park, Portland Open Spaces Sequence, dentre outros. 

No próximo capítulo, serão abordadas algumas das sínteses de Halprin que emergiram entre a 
segunda metade dos anos 1950 e a primeira metade dos anos 1960, decorrentes dos temas por 
ele desenvolvidos nessa época que se configuram frutos de suas origens e influências e estão 
intimamente relacionados com os contextos históricos que presenciou e com as pessoas com 
quem se relacionou. 
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3. Uma abordagem compreensiva 
“O mundo cotidiano é a inspiração mais surpreendentemente concebí-
vel. Uma caminhada na rua 14º é mais incrível que qualquer obra-prima 
de arte”

Allan Kaprow146

“Na natureza, forma não é estática. Ela convida a coreografia... Mo-
ver-se por uma cidade é muito similar a mover-se por uma magnífica 
floresta”

Lawrence Halprin147

 

3.1. Percorrendo o processo de design

Uma possível abordagem ao processo de design148, ou ao ato da criação artística, é entendê-lo 
como algo pessoal e intransferível, característico de cada pessoa e fruto de suas próprias refle-

(146) Citação de Allan Kaprow, retirado de Where the Heart Beats, de Kay Larson. Original: “The everyday world is 
the most astonishing inspiration conceivable. A walk down 14th Street is more amazing than any masterpiece of 
art ”
(147)  Citação de Halprin no artigo de Carol Nuchkols “Halprin discuss Forth Worth design ideas”, de 1978. Retirado 
de Hirsch, 2009, p. 60. Original: “In nature, form is not static. It invites choreography...Moving through a city is very 
similar to moving through a magnificent forest”
(148)  Em seus textos, Halprin refere-se ao processo de design como processo criativo. Todavia, este trabalho opta 
por utilizar o termo “processo de design” por enfatizar a prática da arquitetura da paisagem. Quanto à palavra 
design, optou-se por utilizá-la em detrimento de projeto por abranger uma gama de significados mais ampla, tanto 
na língua inglesa, quanto na acepção que emprega ao seu entendimento na língua portuguesa, e principalmente, 
por que a palavra remete diretamente à ideologia da Bauhaus de integração das artes. Conforme Giulio Carlo Ar-
gan comenta, o termo design “abrange em geral toda a orbita daquilo que nos circunda e que se deve a mão do 
homem, desde o simples utensílio cotidiano ao complexo traçado de uma cidade inteira”. (ARGAN, 1961, p. 156.)
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xões e percepções do mundo. Todavia, alguns escolhem mantê-lo privado, o que enfraquece a 
interpretação do produto final, já que se desassocia do resultado toda a sua dor e conflito, bem 
como oculta a alegria e a satisfação da descoberta e da superação. Ao se optar por externar e 
expressar o processo da criação quem ganha são os outros. É um ato generoso, pois permite ao 
outro incorporar e internalizar experiências que não fora vividas por ele, mas que lhe indicam 
caminhos possíveis de se entender o mundo. É um processo didático, já que é no processo que 
reside o cerne de todo aprendizado. 

O processo de design de Halprin foi caracterizado pela interdisciplinaridade de influências e 
inspirações, que o levaram a investigar os problemas inerentes à arquitetura da paisagem sob 
diferentes perspectivas. Tendo em vista esse cenário, procurou manter-se o foco nas caracterís-
ticas do processo de design que lhe conferem uma abordagem compreensiva e,ao mesmo tem-
po, correspondem aos subsídios necessários à discussão e ao entendimento de dois dos seus 
principais projetos: o condomínio de veraneio SeaRanch, no condado de Sonoma (Califórnia), e 
a Sequência de Espaços Abertos de Portland (Oregon), ambos na costa oeste, paisagens com as 
quais o arquiteto era consideravelmente familiarizado. A escolha destas obras reside no seu ca-
ráter experimental e inovador. Em Portland, Halprin e sua equipe, em especial Charles Moore e 
Angela Danadjieva, colocaram em prática suas teorias sobre forma e processo na natureza, bem 
como a transmutação da “equivalência da experiência” entre o ambiente natural e o construído 
pelos humanos. No caso de Sea  Ranch, o arquiteto paisagista demonstrou uma compreensão 
empírica do ato de projetar com a natureza, numa analogia a Ian McHarg, de quem se tornou 
amigo e colaborador e que reconheceu nesse projeto a aplicação prática de suas teorias descri-
tas no livro Design With Nature149. 

Analisando as abordagens de Halprin na produção dos ambientes humanos, viu-se que os te-
mas característicos do seu processo de criação emergiram no campo experimental do jardim e 

(149)  Ver documentário Inner Landscape, com trechos da entrevista do diretor com Ian McHarg.  
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se estenderam ao ambiente urbano.  Duas fontes de inspiração são primordiais no entendimen-
to desse processo: a parceria com sua esposa coreógrafa avant garde e sua própria empatia 
com a natureza. 

Assim como jardins são para pessoas, as cidades também são. Halprin propõe a quebra do pa-
radigma do uso na arquitetura, cuja acepção funcional não responde ao seu questionamento 
quando diz: “Eu quero saber [quanto ao design] é se realmente expande a vida das pessoas, se 
muda a vidas das pessoas e torna o lugar um local onde as coisas [eventos, atividades] acon-
tecem”150. Ele defende que o processo de design tem como propósito tornar a vida holística151 
possível152.  

As colaborações mútuas entre o casal Halprin sempre foram muito explícitas no desenrolar de 
suas vidas profissionais, a ponto de Anna afirmar: “meu marido, Lawrence Halprin, me impac-
tou de tantas maneiras que eu perdi a noção das nossas fronteiras mútuas”153. Da parte dele, o 
arquiteto afirmou que Anna o levou a explorar muitos dos conceitos do seu trabalho e várias 
de suas sínteses derivaram dessa parceria.  Ela, de forma geral, conduziu-o a explorar o corpo 
através da experiência cinestésica e da expressão do “eu”; inseriu-o no mundo da improvisação, 
do constante experimentalismo e da noção de coreografia. 

Entre os anos 1950 até a primeira metade dos anos 1960, Halprin demonstrou, através da aná-
lise de seus livros e artigos publicados, dos projetos realizados, de anotações e de croquis, um 
crescente interesse em relacionar as experiências de Anna na esfera do corpo, da expressão e 
da dança com o projeto paisagístico. Aplicou o raciocínio da dança, que é o movimento cons-

(150) HALPRIN, Lawrence, Process architecture. Edição Especial. N. 04.  Tokyo, 1978,.p. 241.
(151)  Definição de Holismo pelo dicionário Houaiss: “Abordagem, no campo das ciências humanas e naturais, que 
prioriza o entendimento integral dos fenômenos, em oposição ao procedimento analítico em que seus componen-
tes são tomados isoladamente”. 
(152) HALPRIN, Lawrence. Commentary. Landscape Jornal,8, n.2, Fall 1988, p.151.
(153)  Anna Halprin em entrevista com Rachel Kaplan. In: KAPLAN, Rachel (ed.). Moving Toward Life: Five decades 
of transformational dance.Wesleyan University Press e University Press of New England, 1995, p. 246
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ciente do corpo no espaço, no pensar do design como coreografia, ou como Hirsch coloca, 
“coreografar experiência urbana”. Isso porque o intuito é projetar a experiência cinestésica do 
corpo no espaço, estimulando e orientando as impressões sensoriais humanas. Ao contrário de 
uma percepção puramente visual, a intenção é fornecer um total envolvimento do corpo em 
interação com o ambiente, seus elementos, formas, sons, cores, cheiros, e assim por diante. 

Sob essa influência, Halprin comenta:

[...] movimento e coreografia sempre foram uma consistente influência em 
mim e no meu trabalho. Os movimentos naturais caracterizados pela água e 
pelas forças naturais e a evidência da transformação da natureza ao longo do 
tempo levaram-me a uma fascinação contínua pelos processos naturais. O mo-
vimento humano, em particular no teatro e na dança, através do trabalho em 
conjunto com minha esposa, a dançarina Anna Halprin, levou-me a investiga-
ções sobre maneiras de se projetar e projetar para o movimento.154

Como componente determinante do projeto, o movimento155 entra no seu trabalho sob três 
frentes e todas implicam pensar o projeto como coreografia. A primeira, já abordada, entende 
o movimento como algo inerente aos processos naturais, que pressupõe constante mudança. A 

(154)  HALPRIN, Lawrence. Lawrence Halprin notebooks: 1959-1971. Cambridge, MA: MIT press, 1972, p. 10.
(155) A ideia do movimento como elemento indissociável da arquitetura não foi introduzida por Halprin, embora 
sua concepção de espaço, tempo e movimento passe pelo filtro dos fenômenos naturais e pela cinética do corpo. 
Muitos pensadores da primeira metade do século XX chamaram a atenção para a criação da quarta dimensão re-
presentada pelo “tempo-espaço” e para maneira pela qual essa alteração de perspectiva se refletia na construção 
do espaço. Em especial, e pela proximidade com o objeto de pesquisa, citam-se os comentários de Walter Gropius 
no seu livro “Novarquitetura”, publicado em inglês pela primeira em 1956. Gropius argumenta que a acepção de 
um mundo tridimensional derivada de Newton ainda era ideia corrente, mas que, no entanto, insuficiente para o 
conhecimento vigente “pois a ciência e a filosofia substituíram a interpretação estática do nosso mundo-ambien-
te por relações dinâmicas sempre cambiantes”, constatando a “relatividade de todos os valores humanos e sua 
incessante transformação”. E continua: “Essa mudança na concepção básica do nosso mundo, distanciando-se da 
ideia de um espaço estático rumo a um sistema de relações que se transforma continuamente, põe em movimen-
to nossas capacidades de percepção intelectual e sensorial”. Se o movimento conota deslocamento e constante 
transformação e ação, ele reflete a dimensão tempo-espaço. A introdução do pensamento “temporal na compo-
sição espacial reforça a intensidade da vivência do observador”. Ver WALTER, Gropius. Novarquitetura. Editora 
Perspectiva, 2004, p. 66-74.
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segunda adota o corpo em movimento no espaço e o princípio da cinestesia. E, numa terceira 
acepção, compreende o movimento, implícito na vida urbana, transformado pela tecnologia, 
cujo fenômeno da velocidade se torna uma nova categoria de percepção do espaço. A caracte-
rística da percepção sentida pela velocidade do pedestre difere da velocidade do automóvel, 
bem como de outros meios de transportes, especialmente com relação ao foco, e que tais 
condicionantes devem ser levados em consideração ao se projetar os diferentes espaços que 
compõe a cidade.  

No vocabulário de Halprin, as investigações do corpo e do movimento interferiram na sua no-
ção sobre participação, que somente a partir da segunda metade dos anos 1960 ganhou um 
contorno político e de envolvimento das pessoas no processo de design. Primeiro, a participa-
ção foi encarada como o uso pleno do espaço pelas pessoas, no sentido corporal, cuja interação 
fornece a oportunidade de experimentar, sentir e responder156:

[...] A cidade toma vida (somente) por meio do movimento e sua estrutura 
rítmica. Os elementos não mais são meramente inanimados. Eles atuam num 
papel vital, eles se tornam moduladores de atividade e são vistos em justapo-
sição com outros objetos em movimento. Junto do espaço, o movimento flui; 
pisos e rampas tornam-se plataformas de ação; o mobiliário urbano é usado; 
a escultura na rua é vista e apreciada; e toda a paisagem da cidade toma vida 
por meio do movimento como um ambiente em sua totalidade a favor do pro-
cesso criativo que é viver.157

Outro fundamento essencial no seu trabalho reside no desejo de entender o mundo pelo viés 
do processo. A “natureza é puro processo feito visível”158. Processo é a “força biológica geradora 
da forma”159. Ele implica continuação da mesma forma que implica mudança. Conota movi-

(156)  Museu de Arte Moderna de São Francisco, a primeira, entre fevereiro e março de 1976, foi intitulada Creati-
veProcess in the Human Enviromen. Cartaz no architectural archives.
(157) HALPRIN, Lawrence. CITIES. New York: Reinhold Publishing Co. 1963. Prólogo. (tradução livre)
(158) HALPRIN, Lawrence. Nature into landscape into art. Ekistics, n.333, nov/dez 1988, p. 349-354
(159)  HALPRIN, Notebooks, 1972, p. 14
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mento, ação, dinâmica. É um método ou modo de se fazer ou pensar algo. No que se aplica ao 
design em si, o processo é entendido, além de um meio para se chegar a um fim, como possibi-
lidade constante de incorporação de novos dados, novas interpretações do problema. Aceita a 
imprevisibilidade e as reviravoltas. Na concepção de Halprin: “o processo de ser fazer algo é tão 
enfatizado quanto os resultados, pois ambos estão inextricavelmente unidos [...] um não é mais 
importante do que o outro”160.

A convergência da forma particular de entender processo e movimento culminou em inves-
tigações do “processo ao longo do tempo”, expressado no conceito das scores161. Esse termo, 
que no vocabulário de Halprin significa “simbolizações do processo que se estendem ao longo 
do tempo-espaço“ e cuja abrangência de significado não encontra correspondência na língua 
portuguesa, foi emprestado da função que desempenha na música e na coreografia e teve seu 
sentido estendido para servir como um modo de se pensar o design sob o prisma da ação, de se 
explorar as causas e os porquês da criatividade e como o processo opera nos resultados.  Scores 
entraram na sua trajetória como um “ingrediente essencial do design”, capaz não somente de 
transmitir o processo, mas de energizá-lo. 

Ao explorar soluções para expressar graficamente o movimento, como uma ferramenta proje-
tual, o arquiteto procurou métodos consagrados de notação do movimento desenvolvidos pela 
música e coreografia até desenvolver sua própria fórmula, ou score de notação do movimento, 
num sistema que ele chamou de “motation”, nome derivado da contração das palavras move-

(160)  Texto do cartaz da exposição Creative process in the huma nenvironment, realizada no San Francisco Mu-
seum of Modern Art entre 4 de fevereiro e 21 de março de 1976. Disponível na coleção de Halprin mantida pelo 
Architectural Archives. 
(161) Em outras palavras, scores descrevem e comunicam a ação como processo no espaço-tempo, como um 
veículo da ação (performance); na música as scores representam a partitura; na dança as scores são notações 
do movimento coreografado. Para Halprin, scores podem ser aplicadas na vida cotidiana e na arte, permitindo 
organizar ou projetar ação e o movimento. As peças gráficas de um projeto arquitetônico são scores, da mesma 
forma que uma lista de compras. Optou-se por não traduzir a palavra, já que a língua portuguesa não possui termo 
correspondente que assegure todas as conotações da palavra na língua inglesa.
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ment (movimento) e notation (notação).

Quanto à natureza, alegou: “Minha empatia com a natureza é intensa e eu derivei sustentação 
emocional e psicológica do contato com a natureza”162. Esse comentário revela as origens pes-
soais de um dos temas mais significativos no seu trabalho, referido por ele como “percepções 
da natureza”. A partir da observação de como as forças e os processos da natureza dão forma 
ao ambiente natural, ele articulou um modo próprio de ver e projetar o ambiente construído, 
que refere como “ecologia da forma” e “equivalência da experiência”. Sua constatação de que a 
sensibilidade estética humana é derivada da natureza formou uma das bases fundamentais da 
sua abordagem compreensiva. 

Na sua interpretação, a empatia com a natureza, da qual deriva o senso estético humano, não 
é vista numa abordagem romântica, mas num nível biológico, conforme ele elucida.  Essa talvez 
seja a aproximação que Halprin realiza entre dois campos dos saberes dos quais possui familia-
ridade, as ciências naturais e arquitetura da paisagem, e defende duas sínteses: que as comuni-
dades humanas são ecossistemas operando inseridos em outros ecossistemas e que os proces-
sos naturais podem servir como padrões de crescimento e desenvolvimento de comunidades 
humanas, de forma que a dicotomia entre ciências naturais e humanas possa ser superada. 

Nessa perspectiva, o elemento “água” figura como tema protagonista nas suas obras, como 
expressão de suas teorias sobre “equivalência da experiência”, e representa a necessidade bio-
lógica e emocional do homem com a natureza. Conota movimento, percurso, origem. Instiga a 
percepção sensorial de formas variadas. 

Os subcapítulos seguintes sugerem alguns desdobramentos referentes aos temas citados, que 

(162)  HALPRIN, Nature into landscape into arte, 1988,, p. 350
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se relacionam com a abordagem característica do arquiteto163. Porém, ainda se faz necessário 
esclarecer o que Halprin diz sobre sua própria profissão, a arquitetura da paisagem, em dois 
momentos distintos, em 1960 e em 1989. Em ambas as avaliações tanto a problemática quanto 
sua visão da profissão conotam sensibilidade. Os anos não lhe tiraram a atualidade; suas inter-
pretações ainda se fazem inovadoras. 

Na palestra ministrada no congresso da IFLA (Federação Internacional de Arquitetura da Paisa-
gem) em 1960, Halprin tenta responder à pergunta “qual é o papel do arquiteto paisagista na 
equipe de planejadores do século XX?”. Em sua resposta ele coloca que a arquitetura pensa o 
espaço como definido pelos edifícios ou que aquilo que ocorre entre edificações e os espaços 

(163) É interessante notar que o próprio Halprin, com a ajuda de sua equipe, identificou um conjunto de temas 
recorrentes e característicos do seu processo criativo. Ainda que deixasse de fora alguns aspectos e que mesmo os 
temas elencados estivessem em constante reinterpretação, a seleção abre a perspectiva do paisagista sobre suas 
próprias inspirações e aspirações ao longo de sua trajetória profissional.  Em 1985, Halprin foi convidado pelo Mu-
seu de Arte Moderna de São Francisco a realizar uma exposição em retrospectiva sobre seu trabalho. Com título 
Lawrence Halprin: Changing Places (transformando lugares),curadoria de Helene Fried e instalação projetada por 
Frank O. Gehry e Greg Walsh, a exposição aconteceu entre os dias 3 de julho e 24 de agosto de 1986. Durante a 
preparação do material a ser exposto ele e sua equipe, identificaram-se sete temas recorrentes do seu processo de 
criação: (1) percepções da natureza: parte da empatia com a natureza e da apropriação das suas qualidades bioló-
gicas e emocionais; (2) água: representa a necessidade biológica e emocional do homem com a natureza, implica 
movimento, percurso, instiga a percepção sensorial; (3) movimento e coreografia: coreografar o movimento das 
pessoas no espaço construído, orientando a percepção sensorial do corpo; (4) redes (networking): assim como na 
natureza se manifesta numa série de processos e elementos interacionados, a cidade deve ser articulada de forma 
a oferecer integração holística entre os vários elementos que a constituem; (5) ecologia da forma: providenciando 
o que Halprin chama de “equivalência da experiência”; (6) scores: “simbolizações do processo que se estendem pelo tempo”, guiam atividades no es-

paço-tempo; (7) workshops: de participação e criatividade coletiva – tanto Experiments in Environment quanto os TakingPart Workshops. Já na mesma exposição realizada no mesmo ano em Floren-

ça (Itália), os temas foram reorganizados: mantiveram-se-se percepções da natureza, água, movimento e coreografia; agruparam-se os wokshops 
sob o tema participação; substituiu-se o tema networking por “Articulação urbana e sequência de espaços”, rela-
cionado à integração holística; e, por fim, foi inseriu o tema “Mitos e Rituais”, que trata como principio de design o 
contexto emocional e histórico do lugar, cuja intenção é disseminar a cultura local e manter a comunidade saldável.  
Ver A life Spent Changing Places (2011) e Lawrence Halprin: Changing Places (dois catálogos – EUA e Italia). 
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abertos são apenas panos de fundo sem significado próprio164. Nessa perspectiva, o trabalho 
do arquiteto paisagista reside na reversão desse pensamento limitador enfatizando os espaços 
abertos da cidade como a “matriz da vida”165, como parte dominante do ambiente e como um 
meio onde a vida acontece.  A qualidade do design como arte reside na sua capacidade de criar 
experiências, o que requer novas atitudes frente ao movimento no espaço: “ver o espaço como 
não estático e não fixo, mas com um meio para o movimento”166. A profissão deve também 
aprender a expressar qualidades intangíveis e primordiais do espaço, como o som, a brisa, a 
luz, “enfatizando a necessidade de se trabalhar com os fenômenos naturais dados ao invés de 
impor uma ordem preconcebida sobre a natureza”167, o que significa que o espaço construído 
deve permitir a improvisação, o acaso, o inusitado. E, finalmente, reforça que a profissão deve 
estar preparada para incorporar o conhecimento das ciências naturais no projeto, reconhecen-
do a empatia pela natureza e os relacionamentos ecológicos168. “Se falharmos nisso, eu acredito, 
falhamos em tudo”169. 

Em 1989, Halprin escreveu um artigo na revista Places no qual descreve o cenário da época, um 
tanto quanto pessimista, mas que se parece com o estado atual, e lança a luz sobre o significado 
do projeto da paisagem, ou do design, como um sistema de valores:

[...] Eu quero descrever design não no seu sentido usual, mas como um siste-

(164)  “The Role of the Twentieth Century Landscape Architect”. Discurso de Lawrence Halprin ao International 
Federation of Landscape Architects, Amsterdan (Holanda), em junho de 1960. Transcrição disponível no acervo de 
Halprin no Architectural Archives. 
(165)  Ibid, sem página.  
(166)  Ibid, sem página.  
(167)  Ibid, sem página. (grifo no original)
(168) Halprin também comenta sobre a diferença de perspectiva entre arquitetos e arquitetos paisagistas, dizendo 
que muitos arquitetos querem ‘passar por cima da natureza’ ao invés de trabalhar com ela. Em Point of view, p.78 
landsc arch 
(169) “The Role of the Twentieth Century Landscape Architect”. Discurso de Lawrence Halprin ao International 
Federation of Landscape Architects, Amsterdan (Holanda), em junho de 1960. Transcrição disponível no acervo de 
Halprin no Architectural Archives.
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ma de valores.  Estamos claramente na iminência de um dilema real referente 
aos objetivos e metas na nossa sociedade, se não em todo mundo. Certamen-
te estamos na nossa profissão. Por um lado, existe uma grande afluência. Ma-
terialismo é excessivo; fazer dinheiro é a motivação principal […]. Em função 
da primazia da televisão como fonte de informação estamos rodeados por fal-
sas experiências e não experiências da vida real, e é difícil dizer o que é real e 
o que é irreal. [...] nesses tempos tudo parece ser projetado para evocar uma 
série de imagens que tem muito pouco a ver com as reais atividades que acon-
tecem nos edifícios e na paisagem. Em todos os lugares os empresários contra-
tam arquitetos e arquitetos paisagistas para legitimar seus ideais fazendo edi-
fícios e espaços abertos que, como propaganda, chamam a atenção. [...] Estão 
cheios de som e furor, mas não caracterizam nada socialmente relevante. Do 
outro lado da escala, como aponta Randolph Hester, estão os desabrigados, os 
em desvantagem, os socialmente onerosos; o equilíbrio ecológico do planeta 
está ameaçado. Comunidades reais e pequenos bairros estão se desintegran-
do frente aos shopping centers. [...] O que o projeto [design] é realmente? 
Projeto, em especial desenho ambiental [environmental design], possui uma 
profunda responsabilidade. É, nesse sentido, portador do sistema de valores 
de uma comunidade. [...] vai muito além do visual [...] Lida com fatores cultu-
rais, econômicos e sociais; tem profundas ramificações ecológicas e influência 
no futuro do planeta [...] contribui com a ecologia humana e, nesse sentido, 
deve ser multissensorial e holística. E, eu acho, holístico é a palavra-chave. 
Talvez, mais importante, arquitetura da paisagem deve ir muito mais fundo 
do que simples reprodução de imagens, o que simplesmente a trivializa. [...] o 
que não tem nada a ver com mudança de estilo [...] arquitetura da paisagem 
é sobre relevância social [...] pode articular os valores espirituais da cultura. 
Desta maneira, é como alquimia. É isso que a faz uma forma de arte, e é por 
isso que se torna digna para nós buscarmos essa profissão.170

3.2. A coreografia dos jardins

A perspectiva apresentada tanto por Ecbko como Halprin de que o jardim é o campo experi-

(170)  HALPRIN, Lawrence. “Design as a value system”. Places 6, n.1, fall 1989, 60-67.
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mental do arquiteto paisagista, onde se torna possível explorar e testar, numa escala bastante 
reduzida, ideias e teorias da produção do espaço.  Halprin, ao se aventurar no projeto do jar-
dim, oferece a primeira de suas perspectivas sobre o que deve ser levado em consideração no 
ato de projetar ambientes para pessoas, em qualquer escala, de forma a enriquecer e estimular, 
física e emocionalmente, suas vidas. 

Durante o período em que trabalhou com Thomas Churh e nos primeiros dez anos de seu escri-
tório, durante os anos de 1950, o arquiteto abordou como ponto de partida a ideia das formas 
e elementos contidos no jardim como guia para a experiência cinestésica, ancorado no pressu-
posto de que uma das qualidades primordiais do espaço é servir de suporte à movimentação 
do corpo, oferecendo-lhe interação e riqueza sensorial. 

A primeira elaboração em que encarou o projeto dessa forma é vislumbrada na sua associação 
do jardim com o palco de um teatro, descrito no artigo “Good Theater in the Garden” (Bom Tea-
tro no Jardim), publicado em julho de 1947 pela revista Sunset: The Magazine of Western Living, 
ainda quando trabalhava com Thomas Church.  No artigo, ele descreve a linha de pensamento 
adotada no projeto de um quintal situado num lote de aproximadamente 15x45m, defendendo 
que “ao montar a cena para o entretenimento no jardim – ou simplesmente para a vida – não 
há nada de desonesto em seguir alguns bons conceitos aplicados ao teatro”171, ou seja:

[...] usar a vegetação de forma dramática, realçar aspectos excepcionais com 
iluminação e introduzir obras de arte são algumas das técnicas de um bom 
teatro. Pode-se trazer musica para o palco-jardim utilizando o gotejar da água, 
o cantar dos pássaros, o tilintar dos sinos. Pode-se trazer ação com fontes, com 
o vôo dos pássaros ou com uma lareira à noite172.

Nessa associação os elementos e materiais que compõe o projeto são utilizados a fim de trans-

(171)  HALPRIN apud ROSS, p. 78. HALPRIN, Lawrence. “Good Theater in the Garden”.Sunset: The Magazine of 
Western Living (July 1947). 
(172) HALPRIN apud HIRSCH, p.32. HALPRIN, Lawrence. “Good Theater in the Garden”.Sunset: The Magazine of 
Western Living (July 1947).
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formar um ambiente monótono em um estimulante e convidativo refúgio para a expressão 
pessoal, o deleite e o entretenimento. 

Três anos mais tarde, Halprin publicou outro artigo na revista anual de dança contemporânea 
Impulse173, intitulado The Choreography of Gardens, (A Coreografia dos Jardins), no qual intro-
duz o jardim como palco para a dança ou propositalmente pensado com a finalidade de “de-
terminar o movimento” do corpo no espaço174. Para sustentar sua tese de que o jardim pode 
servir de suporte para atividades que envolvam movimento, ele rebate o modelo dos jardins 
“do passado” baseados no ponto de vista da contemplação perspectivada, destinados à exibi-
ção social da realeza, o que teria produzido um tipo de espaço “terrivelmente estático”175. Se os 
tempos modernos introduziram um novo estilo de vida, haveria necessidade de revisão dessa 
concepção estática tendo em mente a “pessoa que se move” numa série de novas atividades 
atribuídas ao cotidiano no quintal, como, por exemplo, churrascos, caminhadas, brincadeiras, 
descanso e uso da piscina.

De acordo com o arquiteto, um “fino senso de dança” pode ser traduzido para o jardim se pen-
sado numa confluência harmônica e rítmica dos elementos de composição, como assimetria, 
formas inusitadas, planos diferentes e texturas variadas no piso e na vegetação. A intenção é 
a de liberar as experiências cinestésicas, que, se permanecessem “estáticas, unidirecionais e 

(173) Impulse é um periódico anual sobre dança moderna vigente entre 1948 e 1970 por Anna Halprin e o estúdio 
de dança Halprin-Lathrop Studio. Parte da coleção foi disponibilizada pela Temple University Libraries para visuali-
zação digital e pode ser acessado através do seguinte endereço eletrônico:

<http://digital.library.temple.edu/cdm/landingpage/collection/p15037coll4 >
(174) HALPRIN, Lawrence. “The Choreography of Gardens”.Impulse: Annual of Contemporary Dance, 1949, p. 30-
34.
(175)  Numa clara referência ao jardim renascentista, Hisch ainda comenta que a concepção de Halprin não é 
totalmente correta, mas que encontra semelhanças na crítica de Tunnard e Eckbo em relação à tendência norte
-americana em preferir ou simpatizar pelo ”jardim ‘vitoriano’ sentimental”, considerado por eles “culturalmente 
irrelevante”. Ver HIRSCH, 2009, p.

Figura 33 - A, B, C e D The coreography of 
gardens 
Fonte: HALPRIN, 1949 
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puramente decorativas”176, minariam muitas das possibilidades de fruição corporal e sensitiva 
do espaço construído. 

Tais aspectos subjetivos do jardim, como a assimetria, o “gotejar da água” e o “tilintar dos 
sinos”, são claras referências ao jardim oriental, em especial ao japonês. Tunnard177 já havia 
introduzido a experiência do jardim japonês citando a exaustiva reprodução das lanternas de 
pedras, pórticos e santuários dos jardins cerimoniais do chá considerado por ele “elementos 
de menor importância”. A contribuição da experiência oriental reside no equilíbrio oculto 
oferecido pelas possibilidades de composição entre “primeiro e segundo plano, altura e 
profundidade, movimento e descanso” e da habilidade em atribuir “qualidade espiritual aos 
objetos inanimados”178. A nova técnica formal proposta por Tunnard encontra na assimetria 
oriental o antídoto necessário para quebrar o sistema axial excessivamente simétrico, encarado 
por ele como uma atitude antagônica em relação à natureza, para que então o paisagista possa 
se dedicar a reconhecer, sem imitar ou copiar, as qualidades espaciais fundamentais da arte 
japonesa dos jardins, como a compreensão do ritmo e do realce da vegetação179. 

Na publicação de Halprin intitulada Cities, de 1963, o jardim japonês de pequena escala é nota-
do pela sua habilidade composicional e no fato de pode ser entendido como “uma série de sím-
bolos cuja caligrafia é culturalmente entendida através de convenções amplamente aceitas”180, 
o que lhe confere um senso de tradição cultural. Em anotações de 1968, Halprin descreve a ha-
bilidade do jardim oriental no direcionamento do olhar na composição, feita propositalmente 
voltada ao chão, de modo que a percepção do jardim foque na altura do observador sentado, 
ou a meditar. O acento aos padrões horizontais em detrimento do vertical serve também como 

(176) HALPRIN, 1949, p.
(177)  TUNNARD, 1938,  passim. p. 81-92
(178) TUNNARD, 1938, p. 89.
(179) TUNNARD, 1938, p. 91
(180) HALPRIN, Cities, 1972, p. 37 (primeira edição de 1963)
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mecanismo de distração da sensação de confinamento imposta pelos muros altos181. 

Um dos exemplos mais significativos das experiências coreográficas como estratégia projetual 
realizadas pelo arquiteto e que serviram com base para os seus primeiros projetos em escala 
urbana é o jardim residencial conhecido como McIntyre Garden, finalizado em 1960. A residên-
cia foi projetada por Joseph Easterick e fica próximo a um bosque de eucaliptos, aos pés de uma 
colina ao sul de São Francisco. A composição estética segue referências provenientes do jardim 
espanhol no estilo moresco, indicação dos moradores. 

O jardim é formado por ambientes em diferentes planos horizontais, acessados por escadas 
e conformados por muros baixos. No centro do jardim há uma ilha com árvores ornamentais 
cercadas por um canal de água corrente que dá a volta no jardim e retorna à ilha. Ao subir os 
diferentes platôs superiores o canal forma pequenas cascatas. A origem da água – uma peque-
na fonte - se situa no nível mais alto dos platôs, atrás dos muros. Para encontrar a fonte deve-se 
percorrer todo o canal. Essa divisão arquitetônica do espaço caracterizada pelo muro tem como 
propósito esconder o percurso do estreito canal de água, conforme explica Halprin: “já que a 
fonte da água fica do outro lado, eu queria desenvolver algo que, para ser experimentado, seria 
necessário dar a volta aos muros. Pelo lado de fora está-se ciente da existência de pequenas 
cascatas por conta do som, mas o muro força o andar porque, ao contrário, não seria possível 
ver a fonte”182.

Os artifícios projetuais utilizados para orientar e direcionar a experiência do usuário, em es-
pecial o elemento água, que informa os sons e os percursos, constituem a base característica 
do seu processo de design para guiar a percepção cinestésica do corpo e que continuou a ser 
explorada nos projetos urbanos. 

(181) HALPRIN, Notebooks, 1972, p. 226-227.
(182)  “Lawrence Halprin”. Process Architecture. Edição Especial. N. 04.  Tokyo, 1978., p. 99

Figura 34 e 35 - McIntyre Garden 
Fonte: Process Architecture n. 4
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O movimento das pessoas no espaço urbano é, para o arquiteto, um tipo de participação. Pes-
soas constroem sua experiência da cidade através do corpo, participando da vida urbana. A 
qualidade dessa experiência, a rigor, do pedestre, é fatalmente influenciada pela “coreografia 
das formas”, ou seja, pelo design pensado sob o prisma das performances cotidianas:

[...] é somente quando as pessoas estão dentro dos meus designs e se movem 
por eles que eles assumem um sentido. Não estou interessado na aparência 
final do design, e sim o que ele desempenha para quem o utiliza – de que for-
ma ele interage. Como parte do processo, eu projeto com todas as atividades 
do espaço em mente; por esse motivo, já que esse é um ingrediente essencial 
do design, e, já que, afinal, é semelhante ao que acontece no teatro, eu posso 
prognosticar o que as pessoas vão fazer nesses espaços.183

Para ele, a representação simbólica do ambiente teatral se assemelha ao espaço urbano como 
um veículo composicional de pessoas, sons, sentimentos, memória, movimento e dança. É re-
corrente em seus textos e entrevistas esta associação entre design e teatro, que ao invés de 
atores é apropriado pelo citadino, que no lugar da música tem os sons do ambiente, e assim por 
diante. Mas a verdadeira união entre jardim e palco, no sentido literal, foi realizada em 1953, 
quando Anna Halprin, que mantinha um estúdio de dança no centro de São Francisco, planejou 
conciliar a vida profissional com a vida doméstica, montando um estúdio em sua residência a 
fim de estar mais próxima das duas filhas do casal, Daria e Rana. 

Em conjunto com Arch Lauterer, cenógrafo especialista em iluminação, Lawrence Halprin pro-
jetou um estúdio externo de dança formado por um deque de madeira de ângulos obtusos, 
ancorado no terreno vertiginoso de sua propriedade em Kentfield, região a norte da baía de 

(183)  Process Architecture, p. 241. A afirmação de Halprin que a aparência final do design não lhe importa pode 
indicar um possível equívoco na interpretação. É possível argumentar que a intenção colocada por ele é a de 
indicar que o desempenho do projeto possui tanta relevância quando sua qualidade estética. E quando diz que 
pode prognosticar o movimento do corpo quer dizer que observando o movimento do corpo no espaço é possível 
estabelecer percursos e direcionamentos, do olhar, por exemplo, mas ele admite que não é possível prever ou 
determinar todos os movimentos ou todas as formas de uso daquele espaço, e sim, programar alguns aspectos da 
experiência do corpo nesse espaço. 

Figura 36 - Implantação geral da propriedade 
do casal Halprin, em Kentfield 
Fonte: HALPRIN, A life spent changing places
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São Francisco. Conhecido como Dance Deck, o palco a céu aberto recebeu frequentadores reco-
nhecidos no mundo artístico, como Robert Morris, Jonh Cage, Martha Graham e Merce Cunnin-
gham, e criou um “espaço teatral em meio à natureza bruta”184.

A casa do casal, projetada por Willian Wurster, situa-se na encosta de uma colina que tem como 
vista o topo do monte Tamalpais e, bem longínqua, a vista da baía. O deque foi posicionado 
bem abaixo do nível da casa, de onde é possível visualizá-lo. Posteriormente foi construído um 
estúdio de dança fechado, adjacente ao deque. O lugar, assim como Halprin e Anna comentam 
nas citações que seguem, proporciona uma rica experiência sensorial que deriva do contato 
com a natureza. Os sons dos pássaros e das folhas das árvores são constantes, e alternância 
entre luz e sombra e os reflexos solares mudam constantemente e informam o movimento ine-
rente do ambiente. O relevo extremamente acidentado dá uma outra perspectiva aos terraços, 
atribuindo-lhes uma sensação de privacidade ao mesmo tempo que abrem vistas do horizonte 
por dentre as árvores. Estar no deque causa uma sensação de pertencimento àquele ambiente 
tanto no tempo presente quanto no passado impresso na trajetória histórica que o lugar pre-
senciou, palco de inúmeras danças e experimentações há mais de sessenta anos. 

O acesso entre a casa e o deque se dá por meio de uma escada curvilínea feita com tábuas de 
madeira encaixadas na terra, que desce suavemente por entre árvores das espécies madrone, 
redwood185 e carvalho (oaktree). Construído com a madeira do pinheiro redwood, a estrutura 
do deque originalmente apoiava-se nas três árvores que penetravam a plataforma de madeira. 
No entanto, agora ela é sustentada por pilares de madeira fixados em pilaretes de concreto. 
Pelo fato do deque não tocar diretamente o chão, o observador posicionado nos bancos, que 
formam uma pequena arquibancada de seis lances, visualiza um plano horizontal entre dois ho-
rizontes, o inferior entre o chão e o deque, onde se podem ver as árvores crescendo ao fundo, 

(184)  ROOS, 2007, p. 
(185) A espécie de pinheiros Redwoode e madrone são típica da paisagm californiana. Redwoods pretence ao 
subgênero das sequoias.

Figura 37 - Dance deck planta 
Fonte: HALPRIN, Dance deck in the woods

Figura 38 - Dance Deck 
Fonte: Acervo Pessoal
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e entre o deque e o céu, com a continuação da floresta de redwoods e tudo mais que os olhos 
podem alcançar na paisagem, o que cria, nas palavras de Halprin “uma plataforma que flutua 
acima do chão”186

Sobre a concepção da forma e inserção do deque no terreno, Halprin comenta:

[...] A forma do deque responde ao sítio: serpenteia para evitar um amon-
toado de árvores, estende para alcançar os espaços abertos, se alonga para 
incluir as árvores como pontos de apoio e finalmente retorna ao morro. O 
deque é uma plataforma com desníveis que flutuam acima do chão, onde 
quase toca a terra. Fica a meio pé (15 cm) do nível do chão – e, no seu ponto 
mais alto, 30 pés (10 m) acima do terreno em declive [...]. O deque foi con-
cebido como um plano no qual a dança pode ser realizada com ou sem se 
apropriar das árvores existentes. Além disso, pequenas diferenças no nível do 
deck foram construídas para sugerir variadas funções. O espaço da orquestra 
é ligeiramente elevado – uma passarela para entradas mais abaixo atrás do 
palco principal foi elevado novamente. [...] Finalmente, o deque foi projeta-
do especificamente para a experiência do movimento. O espaço em si é vivo 
e cinestésico, é intercambiável e convida ao movimento, desafiando-o pelo 
próprio senso do movimento, uma vez que sua forma não retangular gera di-
ferentes influências na dança do que um espaço baseado em ângulos retos187.

Sobre as formas não retangulares, Lauterer explica:

[...] Virtualmente, todos os teatros desde o século XV tem sido opacos, apre-
sentando uma série de imagens estreitas num palco tipo caixa preta, cercado 
por cenários. Nesse teatro, não estamos tentando apresentar imagens. Esta-
mos tentando criar imagens dramáticas a partir do movimento188.

O arquiteto também oferece uma descrição poética das interferências climáticas e dos arredo-
res no deque, configurando um pequeno microcosmo:

[...] Há uma grande mudança no deque. A luz move-se através das árvores e 

(186)  HALPRIN, L. Dance deck in the woods, p. 21
(187)  HALPRIN, L. Dance deck in the woods, p 23 
(188) LAUTERER apud ROSS, 1997, p. 105.

Figura 39 - Dance Deck em 2012 
Fonte: Acervo Pessoal 
 
Figura 40 - Perspectiva da residància de 
Lawrence Halprin, projeto de William Wurster 
em 1954 
Fonte: Process Architecture
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várias partes do deque alternam de sol para sombra oscilante e para sombra 
profunda. As estações mudam e as madrones lançam primeiro suas cascas e 
em seguida suas flores para finalmente disparar suas frutas pelas tábuas. Há 
diferentes sons no ar – os pássaros ao redor, pombas, bluejays, whippoorwills, 
gritos penetrantes dos falcões. A mudança da luz sobre o deque e os vários 
graus de calor e frescor no ar dão outra dimensão ao movimento no palco. O 
amanhecer é frio – ao meio dia a luz do sol traz o calor que é sentido como 
uma influência viva, e novamente à noite sob o luar pálido e com uso de ilu-
minação o espaço se torna vivo de uma forma totalmente diferente, numa 
maneira mais arquitetônica. Dança, aqui, é mais uma das muitas formas de 
elementos em movimento189. 

As reflexões de Anna sobre o impacto do deque na sua dança e coreografia em contraste com 
um estúdio ou palco tradicional:

[...] Acredito que minhas danças foram fortemente influenciadas pela natureza 
específica do deque. Isso tem importância, acredito, uma vez que tendemos 
a enfatizar a influência da paisagem mais ampla no artista, e minimizar a in-
fluência dos arredores imediatos na qual ela opera [a paisagem]. [...] o ar está 
em constante movimento, e o cheiro fresco da folhagem e o profundo odor 
doce das folhas mofadas estão por toda parte. Como estar do lado de fora me 
afeta? Em primeiro lugar, no que concerne ao acompanhamento musical, eu 
encontro muito menos necessidade de ter ao fundo um som constante e estou 
muito mais satisfeita com o silêncio. Sons simples funcionam bem dentro des-
te enquadramento. [...] Uma vez que há sempre uma transformação de forma, 
textura e luz ao seu redor, certa unidade se desenvolve em direção a constan-
tes experimentações e mudanças na dança propriamente dita. Lá se desenvol-
ve um certo sentido de troca entre si mesmo e o seu ambiente e movimento 
se desenvolve a partir do orgânico ou então parece falso. [...] A segunda mu-
dança é a estrutura espacial em si. [...] A forma não retangular do deque força 
uma completa reorientação no dançarino. Os pontos de referencia usuais de-
sapareceram e no lugar de um espaço cubico confinado em ângulos retos com 
frente, lados, fundo e teto – uma caixa na qual se move – o espaço explodiu 
e se tornou móvel. Movimentar-se dentro de um espaço em movimento, eu 

(189) HALPRIN, Anna.Dance deck in the woods, pág. 24
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descobri, é diferente de movimentar-se dentro de um cubo estático190.

Segundo Anna191, a história do deque acompanhou os ritmos de transformações da família e do 
ambiente. Originalmente, na descrição de Ross192, o deque foi situado entre as árvores do ter-
reno, de modo que um par de árvores madrone193 formassem “um proscênio”194 naturalmente 
arqueado para o deque, onde também outras três madrones atravessam as tábuas do deque e 
alcançam a superfície. As árvores madrone, existentes no terreno e cuja madeira atrai pássaros 
chamados blue jay195, morreram sem explicação e com a ausência das árvores os blue jays foram 
embora. No lugar, outros carvalhos (oaktree) cresceram espontaneamente e com eles vieram 
os corvos. Para Anna, os corvos são considerados companhia e fazem parte da plateia, uma vez 
que podem reconhecer rostos humanos. Isso sumariza “o processo próprio da natureza”, onde 
o ambiente, as pessoas, os animais e os elementos da natureza são afetados um pelo outro, no 
sentido de afetividade.  Atrás do deque já existia um bosque de redwoods, e com o clarão aber-
to com a morte das madrones, outras redwoods foram plantadas no lugar, para que a sensação 
de estar rodeado de árvores permanecesse. 

3.3. A experiência do corpo

James Hillman, em seu livro Cidade e Alma196, considera que a cidade precisa de um lugar para 
corpo, um lugar para o toque, para o encontro, que o corpo na cidade é uma das conexões ca-

(190) HALPRIN, A. Dance deck in the woods, p. 24
(191)  Informação coletadas durante conversas informais entre a autora e Anna Halprin, em junho e julho de 2012. 
(192)  ROSS, Janice. Anna Halprin: Experience as Dance. Berkeley: University of California Press, 2007. p. 106.
(193) Madrone é uma espécie de árvore nativas das áreas de costa do pacífico norte, desde a Columbia Britânica 
até a Califórnia. 
(194) Proscêncio é a espaço entre o palco e a plateia, ou, compreende desde a boca de cena até o seu limite com 
o espaço da plateia. 
(195)  Blue Jays (Cyanocittacristata) são pássaros cujas penas possuem diferentes tons de azul.
(196)  HILLMAN, James. Cidade e Alma. Studio Nobel, 1993, p. 38 e 39.

Figura 41 - Dance Deck antes das árvores 
Madrone morrerem 
Fonte: HALPRIN, Dance deck in the woods p. 22
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pazes de reafirmar a ligação entre alma e cidade. A cidade que oferece ao corpo lugares para 
alimentar a alma é uma cidade saudável. 

Frequentemente a arquitetura e o urbanismo negligenciam ao corpo um ambiente urbano ca-
paz de oferecer a experiência, a interação e os estímulos necessários a uma vivência plena, que 
evoca memória emotiva, afetividade, imaginação e criatividade. A objetividade dos projetos, 
cada vez mais assolados pelos prazos impossíveis da imposição econômica, retira a complexida-
de e a riqueza do processo projetual e consequentemente diminui a qualidade do produto final, 
enfraquecendo também a qualidade dos espaços urbanos. 

Em seu livro Cities de 1963, Halprin aborda as qualidades físicas do ambiente urbano tomando 
os espaços abertos como matriz da paisagem urbana. Ele elabora a tese de que o propósito 
das cidades está em oferecer o “ambiente criativo para as pessoas viverem”197, o que significa 
criar oportunidades de interação, diversidade e escolha: “gerar o máximo de interação entre as 
pessoas e os seus arredores” ou ainda, “fazer possível uma vida rica e biologicamente satisfa-
tória a todos”198. Na procura daquilo que é capaz de estimular um ambiente ao viver criativo, o 
autor abre seu repertório sensível dos elementos que compõem, na visão dele, a “forma ideal 
da cidade”. Alerta que é preciso reconhecer a impermanência como parte do tempo da cidade 
e que também a história impregnada nos edifícios deve manter-se viva, ou seja, um pouco do 
novo e um pouco do velho. A cidade vital é democrática e além de oferecer variedade daquilo 
que é bonito também dá lugar ao feio.  Deve ser provocativa e, além de providenciar a riqueza 
perceptiva, deve deixar algo ao acaso, ao espontâneo do citadino, ao benefício da imprevisibili-
dade.  Essa cidade que ele descreve só se torna viva quando o corpo participa do espaço através 
do movimento. E mais uma vez a ideia da coreografia é reafirmada:

[...] Participação e atividade são fatores essenciais na cidade. Pode-se ser um 

(197) HALPRIN, Cities, 1963, p. 7
(198) Ibid, p. 7.
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espectador passivo na apreciação da outras artes, mas a característica es-
sencial da cidade como uma forma de arte é que ela demanda participação; 
requer movimento pelo espaço. A cidade é uma elaboração de estruturas e 
espaços complexos e multidimensionais organizados numa justaposição rít-
mica onde eventos acontecem. E a cidade deve ser experimentada através do 
movimento para se tornar viva na sua forma mais única.199

Sobre o movimentar-se pela cidade, Hillman coloca que o caminhar é parte essencial da vida 
urbana, embora a tecnologia do deslocamento tenha praticamente eliminado a necessidade 
de tal atividade200. O caminhar acalma a alma e existe até uma “cura arquetípica” que se dá ao 
caminhar, algo que afeta o “substrato mítico das nossas vidas”201. Na sua descrição do caminhar, 
ele atribui ao jeito de andar do homem características animais, comparando-o ao andar de rit-
mo desajeitado do pato ou saltitante do coelho. 

Como lição aos urbanistas, que no passado eram movidos pela estética e hoje são movidos por 
razoes econômicas, Hillman alerta:

[...] Há uma história da propriedade e do desenvolvimento da terra que de-
veria ser parte da consciência de todo urbanista. Na arte da jardinagem, era 
essencial que olhos e pés ficassem satisfeitos; os olhos para ver, os pés para 
atravessar, os olhos para abarcar e conhecer o todo, os pés para permanecer 
nele e vivenciá-lo. Era igualmente essencial nessa ‘estética da dissociação’, 
como descreve Robert Dupree, que o olho e o pé não percorressem o mesmo 
caminho. 202

Olhos e pés, mãos e ouvidos. O corpo como um organismo complexo que sente a cidade – 
sentimento este que também passa pelo filtro da cultura, da história, dos medos e desejos, 
da vivência individual e convivência social – deve concretizar-se como dimensão fundamental 

(199)  HALPRIN, Cities, p. 6
(200)  HILLMAN, 1993, p. 51
(201)  HILLMAN, 1993, p. 53
(202)  HILLMAN, 1993, p. 54
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do projeto para os urbanistas e os paisagistas contemporâneos. Se para Halprin a participação 
do corpo no espaço é aquilo que confere vitalidade à cidade e lhe atribui sentido, coloca-se a 
questão primordial de como esse corpo sente o espaço e quais seriam as formas possíveis de 
estimulá-lo. 

Partindo dessa perspectiva, José Antônio Aldrete-Haas, amparado por estudos fisiológicos, es-
clarece que os sentidos humanos são apreendidos pelo corpo todo: “a mente viaja pelo corpo 
em caravanas de hormônios e enzimas, dando-lhes um significado ao conjunto de maravilhas 
que catalogamos como tato, gosto, olfato, audição e visão”203. E ainda, o sentido do tato, sempre 
é associado às mãos, trata-se, na verdade, de toda a extensão da pele204. Juhani Pallasmma re-
força essa constatação dizendo que todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tato, 
o qual é responsável ainda por integrar nossas experiências do mundo e de nós mesmos 205. 

Partindo de um cenário ideal onde o corpo protagoniza a experiência da cidade, fatalmente se 
esbarra na contradição representada pela predominância de estímulos visuais na cidade, que 
se encarados unilateralmente, empobrecem a qualidade do espaço urbano. Juhani Pallasmaa 
aponta que, desde o fim do século XVIII, a arquitetura operava no ensino, na critica e na prática 
como uma arte visual embasada na geometria e na perspectiva. Ainda que o autor reconhe-
ça uma crescente mudança de atitude perante o que se considera no ato projetivo, a prática 
moderna apenas reforçou o quadro de incoerência206. A prática da arquitetura e urbanismo 
contemporâneo ainda prioriza o ponto de vista da imagem e parece não compreender que des-
perdiça a multiplicidade perceptiva do corpo humano, fato este que pode ser comprovado se 
observados os currículos acadêmicos das universidades brasileiras. 

(203) ALDRETEHAAS, La Reconstruccíon del Paraiso, , p. 38
(204) ALDRETEHAAS, p. 39
(205) PALLASMAA, Juhani. “Arquitectura, hapticidad y laemancipación de la vista”. In: ALDRETE-HAAS, José Anto-
nio. Arquitectura y Percepcíon. UniversidadIberoamericana, 2007 p. 17
(206)  Ibid,  p. 9.



99

O antropólogo Edwart T. Hall, que foi amigo de Halprin e aparece referido em seus textos, não 
só corrobora a acepção de Pallasmaa e Aldrete-Haas de que o tato e a visão são inseparáveis, 
como propõe que o senso do “eu” (self) e o senso do espaço no homem estão intimamente 
relacionados. Isto quer dizer que existe um diálogo entre as sensações próprias do “eu” e os 
estímulos recebidos do ambiente, que podem tanto desenvolver ou inibir as sensações visuais, 
cinestésicas, táteis e térmicas207. 

Hall introduziu a ideia de que a percepção humana do espaço é derivada da relação entre dis-
tância física e sentidos. Olhos, ouvidos e nariz operam como receptores de distância, ao passo 
que a pele e os músculos são receptores imediatos. Nos seus estudos do uso do espaço pelo ho-
mem, o autor concluiu que as pessoas pareciam estar privadas ou limitadas em sua capacidade 
cinestésica. Isso porque, segundo o autor, cada vez menos os habitantes urbanos e suburbanos 
tem em seus corpos ou no espaço que ocupam oportunidades de experiências ativas, o que 
indica que “os espaços urbanos providenciam pouca emoção ou variação visual e, virtualmente, 
nenhuma oportunidade de construir um repertório cinestésico derivados de experiências espa-
ciais”208. E, ainda, especula o automóvel como possível causa da supressão de experiências cau-
sadas pelo movimento do corpo, já que, como colocado por Hillman, o corpo precisa caminhar. 

Paralelo à necessidade multissensorial e cinestésica das experiências providas pela arquitetura 
e o meio urbano, Silvia Valentini209 e Pallasmaa210 observam a hapticidade como possibilidade da 
arquitetura superar a cultura visualmente orientada da sociedade ocidental. No caso, o sistema 
háptico se refere ao “tato ativo”, ou a capacidade do corpo perceber e incorporar formas geo-
métricas. O sistema háptico é importante para a arquitetura porque facilita o entendimento da 
tridimensionalidade211, e “engloba as sensações de pressão, temperatura, dor e sinestesia [...] 

(207)  HALL, The hidden dimension, p. 63
(208)  HALL, p. 62.
(209)  VALENTINI, Silvia. Os Sentidos da Paisagem. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2012.
(210) PALLASMAA, 2007, p. 20
(211)  VALENTINI, 2012, p. 64
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é o único sentido capaz de alterar o meio no processo de percebê-lo, ou seja, une o fazer com 
o sentir”212. 

Por fim, vale ressaltar que, para Pallasmaa, “um trabalho arquitetônico não se experimenta 
como uma série de imagens retinais isoladas, mas através de sua matéria total e integrada, 
de sua essência corporal e espiritual”213. E, através da experiência artística, “a arte realiza uma 
particular troca: eu entrego minhas emoções e associações ao trabalho artístico ou ao espaço e 
eles me fornecem sua aura, que emancipa minhas percepções e pensamentos”214. 

A construção da experiência, portanto, é uma habilidade plural, que se dá tanto no mundo 
consciente quanto no inconsciente e o espaço urbano é um importante meio para o desenvol-
vimento da multiplicidade de possibilidades sensoriais e interação entre corpo, forma e am-
biente. 

A partir do ponto de vista apresentado por Hall de que existe um dialogo e até uma inter-rela-
ção entre o senso do “eu” e a percepção do ambiente, e, em um cenário urbano que oferece 
cada vez menos oportunidade em desenvolver repertório ou aguçar a percepção através dos 
estímulos externos, o quadro que se instala é formado por ambientes urbanos desinteressan-
tes, na mesma medida em que os corpos desaprenderam ou perderam a capacidade de, cons-
cientemente ou sensivelmente, sentir-se e sentir seu ambiente. E, retomando Hillman, uma 
alma que não caminha, ou que não “participa” da cidade, pode ser uma alma não saudável. 

O discurso de Halprin contém muitas das ideias expressadas por Hall em The Hidden Dimen-

(212)  VALENTINI, 2012, p. 205.
(213)  PALLASMAA, 2007, p. 20
(214) Ibid, p. 19.
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sion. Em particular, no artigo não publicado “The Sensous Environment”215, ele discorre sobre a 
interdependência perceptiva das pessoas e do ambiente. Para o autor, “a percepção do mundo 
não começa como um exercício intelectual, mas começa como uma experiência sensorial”. Ele 
rebate a acepção largamente aceita da dominação da visão, explicando que muito do nosso 
senso de espaço se origina biologicamente através do “sentido proprioceptivo”216, localizado 
no ouvido interno. E, ainda, que a predominância da visão interferiu na identificação geral das 
composições estéticas visualmente estáticas, ou ainda “limpas”, como mais aprazíveis do que 
aquelas cujas composições são “não-conformadas” e não seguem critérios visuais. Esta situa-
ção impede a apreciação de ambientes que não têm apelo visual, mas que possuem qualidade 
sensorial217. O autor comenta também sobre a falta de estímulo que a cidade contemporânea 
oferece através da lógica do subúrbio e do shopping center. Como contraponto à “esterilidade” 
da linguagem visual da cidade, a natureza selvagem oferece “uma experiência biologicamente 
satisfatória” que proporciona, ainda, um senso de liberdade em relação à percepção “circuns-
crita” característica do ambiente urbano. 

Sob esta perspectiva, a contribuição do arquiteto e sua equipe reside, ao menos, na conside-

(215)  O artigo “The Sensous Environment” faz parte do manuscrito não publicado “Art of Environment”. Uma ver-
são desses textos está disponível no acervo de Halprin no ArchitecturalArchives [014.I.B.2479]. Aparentemente, 
esse manuscrito de um livro foi organizado por Halprin, em 1974, e chamava-se Environment as Art Experience. 
Um dos artigos (Nature into landscape into art) foi publicado em 1988. A cópia da autora data de junho de 1992 e 
foi adquirida diretamente de Anna Halprin, em 2012. 
(216)  Palavra derivada do latim [etimologia: propri(us) ‘próprio’+ (re)ceptive ‘receptivo’]. Significado: “capaz de re-
ceber estímulos provenientes dos músculos, dos tendões e de outros tecidos internos”. Para Halprin, tanto o senso 
proprioceptivo quando o cinestésico são pouco familiares à maioria das pessoas. No caso, o senso cinestésico re-
laciona-se com o movimento, com a percepção automática do movimento corporal, além da postura e locomoção. 
Já o senso proprioceptivo define a relação com a gravidade e equilíbrio. 
(217) Halprin cita as diferenças étnicas e culturais no uso dos sentidos e na percepção do ambiente como critério 
para um design mais abrangente em termos estéticos do que, necessariamente, voltado ao público “branco e da 
classe média”, que tem no visual as bases do seu sistema de valor ambiental. Sobre isso ele cita, por exemplo, que 
os nativos americanos relacionam expressão artística com a combinação dos sentidos simultaneamente, como em 
alguns rituais de cura em que o ato de pintar com a areia é acompanhado de cânticos e entoações. “The Sensuous 
Environment”.
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ração das capacidades sensoriais do corpo como critério na produção do espaço urbano, cuja 
função é a de não somente prover a oportunidade, mas, inclusive, convidar ao movimento, con-
vidar o corpo a participar do espaço. Outro aspecto importante a ser ressaltado na abordagem 
de ambos os Halprin, Lawrence e Anna, reside na sua busca mútua por formas de despertar nas 
pessoas a consciência sensorial dos seus corpos, principalmente na consciência cinestésica do 
movimento do corpo.  O trabalho de Anna é profundamente baseado nesta premissa de cons-
ciência e sensibilidade corporal e alguns aspectos de seu trabalho que ajudaram a moldar as 
abordagens do marido no campo da arquitetura serão discutidos a seguir. 

3.4. Algumas contribuições de Anna 

Tal como os Halprin, muitos dos artistas do pós-guerra cujas ideias foram amplamente incorpo-
radas e exploradas pela contracultura consideraram uma relação mais próxima e humanizada 
entre arte, vida e cotidiano, que alguns autores chamam de “dissolvendo as fronteiras entre 
arte e vida”218. Este conceito, em linhas gerais, compreende que o processo da arte deve partir 
de experiências totais e contínuas e não mais compartimentadas em teatros e museus, opondo-
se à noção de arte como “não toque, não ultrapasse a linha219 e ao “museu como um templo, ao 
artista como um profeta e o artefato artístico como relíquia e objeto de culto”220.

Anna Halprin manteve uma relação intrigante e, ao mesmo tempo, conflituosa com a linha 
tênue que divide arte e vida. Para Ross, ela fundou sua arte no cotidiano, apropriando-se dos 
fragmentos da vida pessoal como fonte criativa e score, o que implicava uma constante reci-

(218) Ver HIRSH, 2007, p. 195  e no livro  “Essays on the blurring of art and life”, com artigos de Allan Kaprow, ed-
itado por Jeff Kelley (University of California Press ,1993). A própria Bauhaus também compartilha desse conceito 
de aproximar a arte da vida cotidiana, ainda que de forma muito distinta de Kaprow, por exemplo. 
(219)  HUYSSEN, Andreas. Mapping the Postmodern, p.6
(220)  Ibid, p. 6

Figura 42 - Anna Halprin em 2012 
Fonte: Acervo Pessoal
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clagem entre o conteúdo gerado no palco e bastidores da vida íntima221.  Josephine Landor222 
comenta que Anna nunca foi de fato inovadora, mas soube capturar a essência do que havia de 
mais provocativo no momento e imprimir sua visão de mundo única e inimitável223. 

Assim como seu marido, Anna parte do empírico e do sensitivo em oposição ao intelectual e 
sempre comenta que algumas pessoas aprendem com o intelecto e outras com o corpo e com 
a experiência224.  Sua filosofia pedagógica é intimamente derivada de sua professora Margare-
th H’Doubler225 que, por sua vez, foi influenciada pelas teorias de John Dewey que arte não se 
separa da experiência, que o aprendizado artístico vai da tentativa e erro ao entendimento e 
que o corpo e mente trabalham juntos226. H’Doubler formulou um modelo pedagógico baseado 
na construção da confiança no aluno e na sua capacidade de expressão artística individual, ou 
seja, nunca impor um movimento entre um dançarino e o outro227, nem tampouco os instruir 
a imitar228.  Treinava seus alunos no funcionamento dos músculos e tendões e na consciência 
cinestésica do corpo humano. Conforme relata Anna, os estúdios de dança na faculdade não 
possuíam espelhos para que cada um sentisse o corpo mover-se, rastreando esse movimento. 
H’Doubler mantinha um esqueleto humano nas aulas com o qual ela instruía o aluno na cons-
ciência de sua própria anatomia.

(221) ROSS, 2007, p. 119.
(222)  Artista e cenógrafa, serviu como diretora artística para o Dancer’s Workshop. Também era sócia de seu mari-
do na empresa Landor Associates, responsável pela criação de logos como os da Coca-Cola, General Electric, Shell 
Oil, British Airways, dentre outros. 
(223)  ROSS, 2007, p. 119
(224) Pallasma diz “O mundo é refletido no corpo e o corpo é projetado no mundo. Nós lembramos através do 
corpo tanto quanto através do nosso sistema nervoso”.  PALLASMA, Juhani. The eyesoftheskin, p. 45
(225) H’Doubler, formada em biologia, ajudou a formular o primeiro currículo voltado a formação de professores 
de dança nos Estados Unidos, em 1932, na Universidade de Wisconsin.
(226)  ROSS, 2007, p. 29. 
(227) Ressonâncias dos métodos de H’Doubler e Anna com a Bauhaus, já que um de seus fundamentos pedagógi-
cos residia na abordagem não impositiva entre professor e aluno, desencorajando-o a qualquer imitação e incen-
tivando-o e estimulando-o a encontrar seu caminho próprio.  
(228)  ROSS, 2007, p. 31.

Figura 43 - Anna Halprin na década 1950 
Fonte: ROSS, 2007, imagens
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Em 1959, quando fundou o San Francisco Dancer’s Workshop, seu interesse residia na impro-
visação como um método legítimo de expressão artística, em como “gerar movimento a partir 
de uma fonte que está além da consciência e do controle deliberado e ainda assim permanecer 
verdadeira à lógica física do corpo”229. Para ela, entre o final dos anos 1950 e os anos 1960, as 
artes estavam interessadas em “encontrar o autêntico, o que era real, em oposição ao aceita-
mento daquilo que era conformidade para a época”230. 

Quando questionada por Nancy Smith sobre de que modo estava desafiando a tradição, Anna 
respondeu que, naquele momento, a dança moderna já havia sido aceita e o “estilo [Martha] 
Grahan havia se tornado uma conformidade”231. E continua:

[...] tínhamos que encontrar novas formas de composição bem como um novo 
movimento. Assim surgiu a ideia de se usar movimento  orientado por des-
crições (task-oriented)[...] Eu estava interessada em voltar às minhas raízes, 
voltar-me aos ensinamentos de Margareth H’Doubler, quando encarávamos  o 
movimento sob o ponto de vista da anatomia e cinestesia com uma forte ên-
fase em criatividade. Então eu comecei a fazer improvisação como uma forma 
de me afastar do a-b-c da forma232. 

O ato de improvisar requer um alto grau de sensibilidade cinestésica e um corpo treinado para 
“explorar as tendências naturais de movimentação do corpo”233. É necessário que não se tenha 
um material ou forma previamente determinados. A improvisação emerge da consciência do 

(229)  ROSS, 2007, p. 136
(230)  HALPRIN, Anna. P. 5.Movingtowardlife.
(231)  Anna refere a constante imitação do estilo de dança moderna desenvolvida por Graham. 
(232)  HALPRIN, A. Moving toward life, p. 6
(233) ROSS, Janice. Anna Halprin: Experience as Dance. Berkeley: University of California Press, 2007. p. 86
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corpo234 e “de uma união intuitiva entre sentimentos e ações”235.  Após a construção do Dance 
Deck, em 1955, Anna ampliou o leque de possibilidades experimentais em sua dança, trazendo 
um profundo senso de pertencimento ao ambiente e à natureza conforme ela “trouxe a cons-
ciência do ambiente como um possível jeito de desdobrar uma dança baseada somente na 
intuição”236. Ela estava interessada na forma como a natureza opera, não como estética, mas 
como espontaneidade e processo237. 

No início da década de 1960, o músico John Cage238, familiarizado com o trabalho de Anna, ins-
truiu um jovem compositor chamado La Monte Young a procurá-la e uma parceria foi iniciada 
já naquele ano, no workshop experimental oferecido no verão239.  Conforme relembrou Simone 
Forti, a presença de Young no workshop orientou as explorações na direção das ideias de John 
Cage: “o aleatório, a descrição (task), sons e ações fora do nexo tradicional da arte, a separação 

(234) Um dos métodos utilizados no despertar da consciência é o chamado “Movement Ritual” (Ritual do Movi-
mento), desenvolvido por Anna e muito semelhante a alguns dos movimentos do pilates e da yoga. Este método 
é formado por uma série de exercícios, muitos deles derivados da pedagogia de Margaret H’Doubler, para evocar 
a concentração da mente no corpo, de forma que se inicie um processo de relaxamento e consciência cinestésica 
dos movimentos.
(235)  Ibid. p. 89
(236)  Ibidem, p. 126
(237)  ROSS, p. 135 (nota 62 beat)
(238)  John Cage foi um compositor e artista conhecido por utilizar instrumentos, tecnologias e mídias não conven-
cionais e de formas inusitadas na composição da música. Seu trabalho é altamente controverso e experimentalista. 
É frequentemente citado por suas teorias sobre o silêncio e a composição para piano “4:33”. Colaborou com di-
versos artistas, em particular seu parceiro Merce Cunningham, com quem, a partir de 1940, explorou técnicas de 
improvisação baseadas em indeterminância e acaso, conceitos derivados do contato destes artistas com a tradu-
ção para o inglês do  IChing (complexo texto milenar chinês que opera como um oráculo, livro da sabedoria e livro 
sagrado. Vários artistas basearam-se na forma utilizada para consulta oracular, na qual elementos conformados 
de forma aleatória geram hexagramas combinatórios que podem ser lidos e interpretados). Cunningham usou o 
método do acaso inspirado de forma literal no IChing para determinar sequências coreográficas em algo que está 
fora do controle do performer  ou daquele que atua, ou seja, é indeterminado e imprevisível. 
(239)  Participaram do workshop jovens dançarinos que viriam a tornar-se referência na dança contemporânea 
norte-americana, como Trisha Brown, Simone Forti e seu marido Robert Morris (artista da Land Art, não partici-
pou, mas observou a oficina), Yvone Rainer e John Grahan.

Figura 44 - Anotações de Halprin das aulas de 
Anna 
Fonte: HALPRIN, Notebooks, 1972
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Figura 45 - Notação de Halprin 
(score) para The Five Legged Stool 
Fonte: HALPRIN, RSVP, Cycles, 1969.
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entre arte e vida, o que ficou depois conhecido como Fluxus”240.  A score ou estrutura prepa-
rada por Young determinava a ação dos atores e da música sem impor a interpretação. Robert 
Morris comentou que os participantes exploraram improvisações surpreendentes surgidas na 
intersecção entre linguagem, som, objetos e movimentos241. É um conceito de estruturas não 
impositivas que guiam sem ditar o “como” do desempenho, que fica ao acaso da interpretação 
e do contexto dado do ambiente e outros fatores e que, por esse motivo, nunca se repetirá, já 
que as condições não são controladas. Esse conceito de score “aberta” é o oposto da scores que 
determinam as partituras da música clássica. 

Conforme Hisch esclarece, score ou a estrutura de uma composição musical foi concebida para 
ditar e informar precisamente qual seria a ação do músico ou daquele que o desempenha242. E, 
ao citar Umberto Eco, a autora explica que a arte nos anos 1950 buscava romper com o controle 
e a imposição da score sobre a performance, de forma que o resultado desse desempenho fosse 
estruturado, mas ao mesmo tempo, permitisse a livre e variada interpretação do performer e 
das circunstâncias ou condições do contexto243. 

Segundo Ross, as colaborações entre Anna, Young e Terry Riley, músico que se juntou ao grupo, 
desenrolaram-se de forma a reinterpretar as interfaces entre dança e os sons que acompanham 
o ato artístico244. Enquanto os músicos caminharam para um tom minimalista nessa relação, 
Ross esclarece que Anna:

[...] estava desequilibrando a narrativa lógica da dança tradicional, não tanto 
em busca do minimalismo livre e de um realismo funcional. Ela estava tentan-

(240)  Simone Forti em entrevista com Janice Ross, 2007, p. 144. Fluxus é o nome dado a um manifesto de artistas 
que buscavam formas não convencionais e interdisciplinares de fazer “anti arte”, ou seja, arte não comercial e 
altamente conceitual. 
(241)  ROSS, 2009, p. 147
(242)  HIRSCH, 2009, p. 52. 
(243)  HIRSCH, 2008, p. 52.
(244)  ROSS, 2008, p. 146.
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do se libertar da rígida relação entre causa e efeito e da lógica previsível nos 
gestos da dança e nas situações, bem como nos sons de acompanhamento.245

Essa forma de entender a coreografia da dança é conhecida como improvisação estruturada246 
e task-oriented performance, que pode ser traduzida como orientada por tarefa ou exercício. 

O método da improvisação estruturada foi utilizado em uma mescla de dança e teatro chamado 
The Five Legged Stool (o banco de cinco pernas), estreado em 1961. Conforme a descrição de 
Ross, a coreografia foi desenhada como uma experiência sensorial sem sentido ou continuidade 
deliberada e o conteúdo era qualquer coisa a que a audiência assistisse247. A inspiração emergiu 
da experimentação do Dancer’s Workshop em “como sequenciar uma série de exercícios físicos 
desconexos enquanto estes iam se acumulando em camadas no espaço utilizado de forma que 
criasse uma teatralidade inerente”248.

Em termos gerais, as scores indicavam ações aparentemente desconexas e repetitivas. As im-
provisações utilizavam vários recursos materiais além do movimento do corpo, como o espaço 
teatral como um todo – palco, corredores, audiência – e música, figurinos, luz, elementos como 
penas e objetos feitos de papel. Na intepretação de Ross, em The Five Legged Stool a narrativa 
desconexa apresentava um ritual doméstico de alienação e absurdo muito próximo à realida-
de e ao clima político e social do país no início dos anos 1960.249. Ainda segundo Ross, Anna 
introduziu uma nova perspectiva do uso do ritual na dança moderna, ritualizando as ações dos 
dançarinos para “iniciar o despertar perceptual ao mundano para ambos os dançarinos e es-

(245)  ROSS, 2008, p. 146.
(246)  Nota-se que alguns participantes dos workshops de improvisação reconhecem que mesmo esse método 
aparentemente libertário também encontra limitações, conflitos e contradições entre quem define a score e seu 
grau de autoridade e controle exercido e, por vezes, pode tornar-se repetitivo e inconclusivo, já que a coreografia 
necessita de uma forma final para ser formalmente apresentada. Ver ROSS, 2007, p. 147-153.
(247)  ROSS, 2007, p. 155.
(248)  ROSS, 2007, p. 155.
(249)  ROSS, 2007 ,p. 157

Figura 46 - Merce Cunningham no Dance Deck 
na década de 1950 
fonte: ROSS, 2007
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pectadores”250, inaugurando uma nova relação entre arte e espectador a partir da intenção de 
“readmitir o vocabulário gestual da vida cotidiana como arte para escalar o espectador como 
um participante mais ativo”251. 

Ross aponta que a definição da coreógrafa sobre ritual ao mesmo tempo incorpora e contradiz 
as noções tradicionais do termo entendidas pela antropologia. Em uma comparação entre ela 
e o antropólogo Roy Rappaport, tanto para Anna como para a antropologia o “ritual é perfor-
mance”. “Nas performances dos rituais quem transmite está sempre entre os mais importantes 
receptores de suas próprias mensagens; no ritual o transmissor, o receptor e a mensagem se 
fundem no participante”252. 

No entanto, como continua Ross, dois aspectos descritos na antropologia não fazem parte do 
seu entendimento: “ritual é uma forma ou estrutura”; e “ritual é a performance de mais ou 
menos sequências invariáveis de atos formais e expressões vocais não codificados por quem 
executa” 253. Nestes dois atributos do ritual, Anna entende que quem executa a dança essen-
cialmente se codifica, uma vez que para ela, “o símbolo dos mitos de uma pessoa está em seu 
próprio corpo, e como as pessoas experimentam é a sua história”. A revisão da interpretação do 
papel do espectador na estética da dança explora mecanismos de transmissão de significados 
através dos mitos e rituais254. O espectador passa a exercer um papel na coreografia, apoiando 
a apresentação ao invés de simplesmente assisti-la como entretenimento. 

Na primeira metade da década de 1960, as sua investigações direcionaram-se para as múltiplas 
possibilidades da improvisação como método para liberar os impulsos físicos e em como o cor-

(250)  ROSS, 2007, P. 157. 
(251)  ROSS, 2007 p. 161
(252)  ROSS, 2007, p. 158
(253)  ROSS, 2007, p. 158
(254)  ROSS, 2007, p, .

Figura 47 e 48 - Summer Workshop e San 
Francisco Dancers Workshop 
Fonte: ROOS, 2007
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po faz escolhas baseadas na conexão entre rotina cotidiana e moção espontânea255. Todavia, em 
1964, a partir do estreito contato com Fritz Pearls256, importante teórico da terapia da Gestalt, 
o seu trabalho tomou o rumo da improvisação e o movimento voltados ao autoconhecimento 
e à exploração da emoção na dança. Antes de focar inteiramente nessa linha, Ross aponta que 
seu último trabalho na coreografia da improvisação task-oriented foi o controverso Paredes&-
Changes. 

Em Paredes &Changes, Anna introduziu uma nova lógica para a score, que deveria estabelecer 
uma linha temporal e guiar a ação dos dançarinos como resposta a objetos no palco. Ela “ritua-
lizou a espontaneidade”257 nesse trabalho, conforme aponta Ross. 

A peça já havia estreado em São Francisco com repercussão variada de críticas, já que envol-
via cenas de nudismo, e foi novamente apresentada no Festival de Música Contemporânea de 
Stockholm em 1965. A versatilidade e flexibilidade da coreografia improvisatória permitiu-lhe 
compor scores específicas, levando em consideração as características únicas do ambiente em 
que iriam se apresentar. A complexidade da coreografia idealizada por Anna e a dificuldade em 
comunicá-la aos dançarinos envolveu Halprin no desenvolvimento de diagramas que simboliza-
vam as scores graficamente, como uma notação coreográfica. Para ele, o método coreográfico 
da esposa estabelece no ambiente uma linha de ação, mas não a forma final da dança, que 
emerge como resposta entre o desempenho da score e a interação entre os diferentes elemen-
tos do contexto, como o dançarino, o ambiente e a música258. Na problemática específica de 

(255)  ROSS, 2007, p. 176
(256)  Fritz Pearls foi um psicoterapeuta que, entre os anos 1950 e 1960, desenvolveu sua abordagem na terapia 
da Gestalt baseada na leitura dos sentimentos através dos corpos e seus movimentos. Ross explica que a influência 
desse pensamento esgotou emocionalmente tanto Anna quanto seus dançarinos como uma maneira de gerar ima-
gens que dão forma ao movimento na busca de um novo realismo na dança teatral. A autora alerta ainda que essa 
busca do autoconhecimento na arte se transformou hoje num clichê terapêutico, mas que na época representava 
um campo radical e perigoso como campo criativo. ROSS, 2009, p. 154-155. 
(257)  ROSS, 2009, p. 183.
(258)  HALPRIN, 1969, p. 35. 

Figura 49 - Parades & Changes 
Fonte: ROOS, 2007
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Figura 50 - A, B e C Anotações de Halprin para 
score de Parades & Changes 
Fonte: HALPRIN, Notebooks, 1972
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Paredes & Changes, Halprin comenta que estavam preocupados em achar um modo de todos 
os colaboradores (coreógrafo, músico, iluminador, cenógrafo, etc.) trabalharem coletivamente 
e ainda assim responderem espontaneamente à score utilizando sua capacidade individual. A 
solução encontrada foi chamada de Cell-block e baseou-se nas ações de todos os elementos 
envolvidos, organizados em temas que poderiam ser intercambiados como uma estrutura com-
binatória semelhante à matemática, o que gera inúmeras possibilidades de permutação e, por-
tanto, inúmeras “formas” na dança. 

As experiências de Anna no campo da dança influenciaram constantemente as interpretações 
de Halprin sobre o papel e as possibilidades da score aplicadas ao pensar o design. Ao partici-
par informalmente dos ensaios da esposa, Halprin interessou-se pela representação gráfica das 
notações do movimento e dos sons nas coreografias baseadas em improvisação estruturada, o 
que posteriormente o levou a desenvolver um método de notação que servisse ao campo da 
arquitetura. 

3.5. Scores, Movimento e Representação

 O envolvimento no mundo coreográfico e dos experimentos artísticos inovadores realizados 
em diferentes mídias, como a composição de John Cage, as improvisações de Anna na dança 
e as improvisações na arte dos famosos Happenings259de Allan Kaprow, instigaram Halprin a 
investigar os modos da criação artística explorando como os processos afetam os resultados 

(259)  Happenings foram eventos de experiência artística cujo caráter espontâneo e efêmero tinha como intenção 
a anti-arte ou a arte realizada como uma interação entre espectador e artista, de forma que todos se tornam parte, 
inclusive o observador. O primeiro Happening, chamado “Eighteen Happenings in SixParts” aconteceu em Nova 
York em 1961 e consistia basicamente de um evento marcado em determinado lugar, onde se juntavam artistas 
e espectadores. Estes, ao executarem juntos seis scores relacionadas a acontecimentos efêmeros e ordinários 
- como o tema Charity (caridade) cujas ações envolviam 1) comprar pilhas de roupas usadas, 2) lavá-las em lavan-
derias 24h, 3)Devolvê-las aos brechós – compartilhavam sensações e interações derivadas do processo artístico. 



113

aplicados a qualquer área do design.

Assim como estes artistas não concebem previamente a forma, mas criam situações e estrutu-
ras que tem como princípio derivar a forma a partir de um processo, as scores que dão forma a 
uma performance artística260 poderiam ser adaptadas para servirem como principio do design 
urbano e matriz do planejamento do ambiente. A partir dessa perspectiva, o arquiteto comen-
ta: 

[...] eu vi scores como uma forma de descrever processo em todos os cam-
pos da arte, tornando o processo visível e desse modo projetar com processo 
através das scores. [...] a qualidade essencial da score é que se trata de um 
sistema de símbolos que podem transmitir, guiar, controlar a interação entre 
elementos como tempo, espaço, ritmo, sequência, pessoas e suas atividades e 
as inúmeras combinações resultantes.261

Jim Burns reflete sobre o significado da score para Halprin ao “confiscar sua imaginação”, já que 
scores podem ser as “matrizes organizacionais para uma série de atividades que vão desde o 
planejamento do dia a dia até eventos que incorporam fantasia e celebração”262.  De forma ge-
ral, a ideia da score foi emprestada da sua acepção na música, onde pode ser entendida como 
partitura. O termo relacionado à performance, reconhece Halprin263, já fora utilizado por Walter 
Gropius quando ensinava na Bauhaus. Halprin, notadamente, sempre se colocou num papel 
de experimentador de novas formas de aproximação do processo de design e desde os seus 
primeiros projetos de jardins ele explorou a possibilidade coreográfica das formas que, apesar 
de estática, têm a capacidade de organizar, instruir, permitir ou limitar o movimento no espaço. 

Ele, então, expandiu o significado do termo score para “incluí-lo em todos os campos do es-

(260)  BURNS, Jim. Changing places.
(261)  HALRIN, L, RSVP Cycles: Creative Process and Human Environment. New York: G. Braziller, 1969, p. 1 e 7, 
(262)  BURNS, Jim.  Changing places,p. 49.
(263)  Nos agradecimentos HALPRIN, RSVP CYCLES, 1969. 

Figura 51 - Fonte em Seattle 
Fonte: HALPRIN, RSVP Cycles, 1969 
 
Figura 52 - Score para fonte em Seattle 
Fonte: HALPRIN, RSVP Cycles, 1969 
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forço humano” e das artes, cuja criação acontece num processo. Nessa acepção, scores são 
“simbolizações do processo que se estendem no tempo”. Segundo Halprin, listas de compras, 
calendários, palavras, poesia, pintura, peças gráficas de arquitetura, movimento, tarot e i-ching 
são scores.

No caso do ato de criar scores, no sentido do verbo, de se fazer scoring, esclarece:

Planejar eventos futuros é o propósito essencial de um mecanismo de sco-
ring. Score são notações que usam símbolos para descrever processo ao longo 
de um período de tempo. Scores geralmente empregam símbolos gráficos, 
mas também podem usar palavras ou sons, ambos escritos ou falados (...). 
São dispositivos usados para controlar eventos ou influenciar o que está para 
acontecer (...).  Scores descrevem, iniciam ou energizam o processo (…). Elas 
são um meio de convidar o inesperado; de expandir a percepção, encorajando 
espontaneidade e interação 264

Cabe esclarecer que scores como um método do pensamento estruturado em processo pos-
suem características que as tornam um mecanismo de controle e, por isso, podem ser cha-
madas de “fechadas” ou “abertas”. Isto significa que quem idealizou a score providencia uma 
instrução mínima e deixa a interpretação e a imprevisibilidade da criatividade de quem desem-
penhar a ação. Foi atribuída uma escala de intensidade de 1 a 10 para o quão aberto ou fechado 
o processo pode ser transmitido, respectivamente. O grau de controle exercido, para Burns, é 
uma qualidade do método score que permite ao designer estabelecer o nível mais apropriado 
para diversas situações nas quais scores podem ser empregadas. 

O interesse pela notação do movimento surgiu nas coreografias de Anna e, no campo do design, 
foi utilizado embrionariamente no desenho de fontes. Na fonte projetada para o Seattle Center, 
de 1964, o elemento água mostrou-se muito apto a explorações no processo de scoring, que 
envolve o controle de aspectos predeterminados da performance, como pressão, direção, altu-

(264)  HALPRIN, RSVP, 1969, p. 4 e 195. 
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ra, intensidade do som, entre outros. Um exemplo de como Halprin utilizou a score para guiar 
a performance no projeto urbano.

Nesse projeto, Halprin empregou uma série de jatos de metal utilizados na irrigação de agri-
cultura, posicionados em arcos e hastes horizontais e verticais de diferentes alturas e onde a 
cabeça de cada jato era desmembrada das grandes hastes, de forma a que pudessem mudar de 
direção à medida que a oscilação de pressão fosse exercida. Assim, a água era esguichada atra-
vés das cabeças dos jatos de forma aleatória, respondendo somente ao comportamento dos 
esguichos vizinhos, vento e às condições atmosféricas. A score aqui empregada é totalmente 
aberta, uma vez que indica algumas linhas de atuação e controle da forma, mas deixa ao acaso a 
performance dos jatos d’água em si que, por se relacionar com elementos imprevisíveis, nunca 
se repete. 

O formato geral da notação do movimento até então utilizado por Halprin, baseava-se em 
exemplos de técnicas de notação do dançarino Rudolf Laban, as mais utilizadas na notação de 
dança, chamadas Labanotation e as técnicas de Noa Eshkol. Apesar de proporcionar a notação 
do movimento, os sistemas inibem consideravelmente as possibilidades do coreógrafo de infor-
mar o movimento da dança para outros dançarinos.  

Outras tentativas de desenvolver uma técnica são percebidas na notação coreográfica das re-
lações entre objetos físicos e o percurso da pessoa que se movimenta, exemplificados num 
projeto de uma praça em Sacramento (CA). Nesse caso, o sistema de notação criado por Halprin 
é usado para avaliar a experiência do “andar” em duas áreas especificas. A primeira relata o pe-
destre em relação aos objetos estáticos, depois a sequência é colocada em faixas horizontais e 
verticais para marcar estas relações em escalas de tempo e distância Este é um sistema no qual 
se observa a evolução de um determinado desenho, mas também serve ao desenvolvimento de 
projetos para experiência cinestésica.
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Figura 53 - A, B, C e D Motation, 
distância e tempo 
Fonte: HALPRIN, Motation, 1966
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A evolução destas técnicas caminhou para a criação de um método mais apropriado à necessi-
dade de incluir o movimento nos moldes estáticos de representação do projeto arquitetônico, 
pois como ele defende:

Num mundo intensamente envolvido no desenvolvimento do movimen-
to no espaço, pouco foi feito para expressar isso graficamente. Movimento 
está todo ao nosso redor (...). É imperativo que tenhamos um sistema para 
expressar este movimento graficamente – uma ferramenta que nos permita 
trabalhar com movimento como um elemento essencial e determinante do 
projeto.265

Em todas as explicações que fornece sobre sua linha e pensamento baseada na ideia da score, 
Halprin comenta sobre a rigidez do pensamento arquitetônico na abstração gráfica da realida-
de quadrimensional da vida, que envolve o movimento como reflexo do tempo-espaço. Afinal, 
como ele salienta, o movimento é inerente à vida humana e pouco se fez para envolvê-lo no 
ato projetivo. 

Para ele, a linguagem gráfica da arquitetura que se baseia na bidimensionalidade da planta 
baixa como única ferramenta metodológica para expressão e comunicação das ideias e sua 
transformação em realidade é controladora e limitadora, além de ter afetado profundamente 
a relação das pessoas com os espaços construídos. Pois se o ambiente construído é pensado e 
estruturado com base na atitude estética da representação gráfica de alguém, então a o projeto 
se torna uma imposição da forma que utiliza o ambiente como meio de expressão266. 

Em 1966, Halprin publicou um artigo introduzindo o seu próprio método de notação do movi-
mento direcionado ao meio arquitetônico e urbanístico, o chamado Motatin, e que, conforme 
ele aponta, se trata de um tipo de score. A ferramenta de anotação baseia-se num sistema indi-
vidual de quadros (frames) que se relacionam em dado tempo para representar uma sequencia 

(265)   HALPRIN, Lawrence, Process Architecture, n. 04., Tokyo, 1978, pag. 51.
(266) Texto “Caligraphy as a structuring device”.  Faz parte do manuscrito “The Art of Environment

Figura 54 - Notas para um sistema de notação 
(estudos para Motation) 
Fonte: HALPRIN, Notebooks, 1972
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de acontecimentos num deslocamento. 

O sistema utiliza símbolos para representar elementos do ambiente - como pessoas, monta-
nhas, carros, árvores e assim por diante. Os símbolos são encarados como uma linguagem que 
comunica algo graficamente. A ficha de anotação do Motation é separada em legenda dos sím-
bolos e carimbo com informações relevantes como quem fez a notação, ambas do lado esquer-
do. Do lado direito, são divididas as faixas horizontais e verticais. Unindo uma ficha na outra, 
pode-se anotar indefinidamente uma sequência de movimento. 

A faixa horizontal da esquerda consiste num mapa do ambiente no qual o evento acontece. 
Todos os quadros seguintes são sequencias desse quadro-chave. Na faixa vertical, são anotados 
os símbolos representando aquilo que se vê no nosso horizonte quando de quem anda, ou seja, 
um frame daquilo que passa visto de frente. 

Duas faixas adicionais de cada lado da faixa vertical representam a distância e a velocidade 
(tempo), respectivamente da esquerda para a direita. A faixa da distância também é usada para 
indicar alterações no relevo. Outros eventos especiais também são anotados nessa faixa, como 
sons, cor, clima, chuva, etc. A faixa da velocidade é dada em unidades de tempo. 

As duas faixas têm de ser lidas simultaneamente.  Nelas estão inscritas o espaço horizontal, o 
espaço vertical, o tempo e a distância. Conforme a leitura acontece, tem-se uma imagem do 
movimento que uma pessoa ou objeto realizam num dado ambiente e numa dada velocidade. 

Halprin recomenda que este sistema abstrato de representação tri-dimensional não exclua os 
desenhos convencionais de representação do projeto arquitetônico, mas que seja encarado 
como um complemento, uma ferramenta que agrega novas simbologias. É um sistema que 
permite anotar condições existentes ou criar novas condições. Ele permite tanto anotar even-
tos existentes que envolvam mobilidade quanto projetar através da mobilidade. É uma ferra-
menta para coreografar assim como para descrever. 
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Ainda que seja relevante como representação gráfica, a linguagem do Motation é técnica e 
exige fluência na simbologia, o que a torna uma ferramenta difícil de ser aprendida e utilizada. 
Contudo, Halprin e seu escritório possuíam esta fluência na simbologia e habilmente utilizaram 
o método em diversos projetos, como em Nicollet Mall. A pesquisadora Hirsch267 nota que a real 
contribuição do motation não está no fato de ser um sistema de simbologias, mas sim porque 
demonstra o modo como o arquiteto derivava a forma de uma sequência de movimentos co-
reografados e “desenhava formas no espaço como um dispositivo de scoring cuja função é guiar 
[e não impor] a experiência do movimento”268.

3.6. Natureza, arte e paisagem

Em 1956, Halprin filiou-se ao Sierra Club, organização ambientalista popular fundada por John 
Muir em 1892 que, entre outras atividades, fornece suporte para pessoas explorarem as Serras 
Nevadas a partir do Parque Yosemite. Os verões que passou percorrendo trilhas, acampando, 
desenhando e observando a natureza selvagem e peculiar das Serras Nevadas impactou con-
sideravelmente no seu entendimento sobre os processos ecológicos, em especial os geomor-
fológicos, e sua interpretação de como a forma surge na natureza e é ciclicamente moldada e 
transformada pelos fenômenos e processos naturais269. 

Além das Serras, o Monte Tamalpais, vizinho da sua residência, o lago Phoenix e outras áreas 
ao redor do Condado de Marin, onde mora, também são constantes referências e locais onde 
Halprin alega ter buscado sustentação espiritual e ecológica. A costa norte da Califórnia é tam-
bém bastante familiar a Halprin e serviu-lhe de inspiração. Conforme comenta, SeaRanch é um 

(267)  HIRSCH, Alison B. Lawrence Halprin: Coreographing Urban Experience. Dissertation Architecture, Doctor of 
Philosophy. University of Pennsylvanya, 2008, p. 87.
(268)  HIRSCH, Alison B. Lawrence Halprin: Coreographing Urban Experience. Dissertation Architecture, Doctor of 
Philosophy. University of Pennsylvanya, 2008, p. 54.
(269)  Changing Places, cronologia, p. 120

Figuras 55  e 56 - Halprin nas Serras Nevadas e  
Jardins glaciares, 
Fontes: HALPRIN e HALPRIN, Notebooks, 1972
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lugar onde “a interface entre a terra e o mar, com sua tremenda arrebentação, suas rochas, e 
pássaros, baleias e focas e moluscos marinhos, me envolveram em movimento e coreografias 
naturais”270. 

Os diversos desenhos sobre suas impressões da natureza foram compilados na publicação Ske-
tchbooks of Lawrence Halprin, de 1981. Na opinião do editor da compilação e seu colega Jim 
Burns, o processo de desenhar “fornece ao artista uma singularidade sensorial e relacionamen-
to espiritual com o assunto ou objeto desenhado”. Esse fluxo criado no processo de criação 
entre o desenho e o desenhista, representam para Burns a renúncia que muitos artistas encon-
tram no processo da criatividade, capaz de remover o fardo do ego e assim manter um relacio-
namento direto com sua arte. No caso de Halprin, Burns acredita que os processos da natureza 
lhe permitiram escapar de si próprio (e de seu reconhecido ego exacerbado) em direção a uma 
de experiência e criatividade mais libertária e irrestrita. 

Janice Ross também menciona na biografia de Anna que a paisagem particularmente deslum-
brante da Califórnia sugere um senso de responsabilidade no habitante, uma dinâmica diferen-
te entre ambiente, artista e arte que se manifesta no reconhecimento humano em não ser o 
centro do universo271. Para sustentar seu argumento, Ross cita o filósofo George Santayana em 
uma palestra proferida em 1911, em que sugere que os californianos ao estarem cercados pe-
las belezas naturais das montanhas, florestas e mar, “não podem sentir que a natureza foi feita 
por você ou para você (...). Você deve sentir-se como um desdobramento de vida natural; uma 
pequena força corajosa dentro da imensurável força da natureza”272.

Praticamente todas estas elaborações de Halprin sobre o surgimento da forma e processos 
naturais aparecem em publicações datadas de 1961 e 1962, ou seja, concomitantemente com 

(270)  Notebooks, p. 9
(271)  ROSS, 2007, p. 72
(272)  SANTAYANA apud ROSS, p. 72. (original: “The Genteel Tradition of American Philosophy” In: STARR, Kevin. 
Americans and the California dream. Oxford Uni. Press, 1973, p. 422. 
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as suas observações do trabalho de Anna com improvisação e as investigações sobre como o 
processo afeta a forma (scores), tanto na dança como no design. Para ele, os processos naturais 
operam como as scores na sua qualidade “orientada por processo”, “processo visível”. Sobre 
essa relação ele explica que “scores se relacionam estreitamente aos processos naturais uma 
vez que não julgam, e são não são orientadas para resultados”273. 

Quase trinta anos depois das primeiras anotações e publicações sobre suas observações dos 
processos naturais274, Halprin publicou o artigo “Nature into Landscape into Art”, em 1988, na 
revista Ekistics. Neste texto, o autor comenta sobre seu relacionamento afetivo com a natureza 
quando jovem e sua busca pelo sentido dessa relação quando adulto e espera ter encontrado 
os “elementos inerentes da conexão das pessoas com a natureza, que servem como um guia de 
princípios de design”275. Estes princípios envolvem a compreensão do relacionamento primiti-
vo do homem com as forças da natureza e os mitos de origem da vida, a natureza evidencia o 
“fazer visível do processo” e o entendimento da paisagem como a intervenção do homem no 
ambiente natural para adequá-lo as suas necessidades. Isto é intrinsicamente mediado por seus 
valores humanos, de forma a constituir a paisagem como “artefatos humanos”. Na busca pela 
estética da paisagem, Halprin constata a derivação biológica, emocional e estética do homem 

(273)  HALPRIN, RSVP, 1969, , p 191
(274)  Entre a segunda metade dos anos 1960 e a primeira metade da década de 1970, Halprin parece ter dire-
cionado esforços nas investigações sobre suas teorias de participação, processos colaborativos e o que mais está 
envolvido no processo criativo ativado pelas scores (desenvolveu a partir disso o ciclo RSVP), o que derivou nas 
suas teorias sobre criatividade coletiva aplicadas nos workshops de envolvimento da população no processo de 
produção da cidade (TakingPart Workshops). Em 1974, ano em que fechou o escritório Lawrence Halprin & Asso-
ciates e abriu RoundHouseTink-Tank em parceria com Sue Ikeda,, Halprin escreveu alguns textos em que retoma as 
reflexões sobre formas e processos naturais e sua relação com os ambientes construídos pelo homem. Os textos 
foram compilados num manuscrito intitulado Environment as Art Experience. Aparentemente o manuscrito foi 
reeditado e posteriormente, em 1992, foi chamado de The Art of Environment. Parte das ideias contidas nesse 
primeiro manuscrito formou a base para um artigo publicado na revista Ekistics, em 1988, chamado “Nature into 
Landscape into Art” (o manuscrito original é mantido pelo ArchitectureArchives, enquanto o segundo manuscrito 
esta com a viúva de Halprin, Anna Halprin)
(275)  HALPRIN, Lawrence. “Nature into Landscape into Art”.Ekistics, n.333, nov e dez., 1988, p. 349.
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na natureza e sugere que as forças e fenômenos naturais que dão origem à forma e à compo-
sição estética na natureza são fontes ou guias para o design da paisagem, pois se é possível 
entender como a natureza opera é possível também transmutar essa ordem para “o” fazer da 
arte e da paisagem.  E, assim, a natureza transforma-se em paisagem construída pelos humanos 
como uma forma de arte na qual ele se identifica emocionalmente e responde biologicamente, 
já que o humano se constitui como parte biológica da natureza e dela derivam os princípios do 
seu senso estético276.

  3.6.1. Ecologia da Forma 

A partir das observações da natureza que se apresenta em diversas configurações desde a costa 
californiana até encontrar as cadeias montanhosas das Serras Nevadas, Halprin elaborou seu 
pensamento, bastante coerente, de que a natureza é a origem de toda estética humana e dessa 
constatação derivou seu interesse em investigar de que modo as formas surgem na natureza, 
quais são os elementos e os fenômenos em jogo. Ao resultado destas observações chamou de 
“ecologia da forma”. 

Em 1962, o arquiteto escreveu um artigo intitulado “The Gardens of the High Sierra” (Os jardins 
das Serras Nevadas) descrevendo sua filosofia de design. Ele inicia poeticamente descrevendo 
como os microrganismos dissolvem as rochas em solo e o processo que leva as partículas do 
topo das montanhas até as colinas abaixo, depositando-se no fundo dos lagos glaciais. Confor-
me o tempo passa com as estações, a água infiltra-se e forma charques gramados e vegetados, 

(276) Aldrete-Haas parece concordar com Halprin quando diz em seu livro “La reconstruccion del Paraiso”: “a na-
tureza constitui o ponto de partida de toda a construção, o que resulta no paradoxo que a arquitetura contempo-
rânea ignora. É referencia obrigatória na experiência do habitar, ainda que estejamos acostumados a considerá-la 
externa a nós mesmos. O mundo natural é o horizonte de todos os horizontes, o estilo de todos os estilos possíveis, 
que garante um contexto de toda experiência e, indesejado, unidade de todos os acidentes e contratempos da vida 
e da história pessoal, como anota sabiamente Merleau Ponty. 

Figuras 57  e 58 - Os contornos da erosão (The 
Shape of Erosion) 
fonte: HALPRIN, RSVP Cycles, 1969
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os “jardins de movimento em forma estática, cujos contornos implicam movimento e processo 
de transformação”277. Halprin descreve como os glaciares esculpem violentamente as rochas 
com água e vento, formando os lagos e córregos sinuosos numa evidente expressão dos pro-
cessos naturais278. Sobre essas evidências, ele alega que a natureza tem muitas lições a ensinar, 
mas como designer, duas delas são essenciais:

[...] O primeiro destes é que ordem, ordem natural [...] não implica qualidades 
pitorescas de cenas aonde a silhueta contra o sol de uma arvore retorcida é pi-
toresco. Essa ordem tem a ver com processo – tem a ver com ritmos naturais, 
da qualidade dos relacionamentos entre os objetos. [...] O segundo é proces-
so. Aqui claramente entendido como a maneira em que surge nosso senso de 
natureza. Processo e produto se tornam sinônimos e a sequência de eventos é 
absolutamente clara. Arte aqui evolui, pela inevitabilidade que a sorte natural 
traz. As forças do fenômeno natural possuem sua própria lógica interna [...] 
No projeto de nossos ambientes nós podemos ambicionar esse mesmo senso 
de inevitabilidade através de processos que podem usar acaso e seleção aci-
dental. Naturalismo, sentidos naturais de ordem, materiais naturais, paisagens 
e jardins naturais, cidades e vilas e espaços urbanos naturais podem surgir 
não através da copia das imagens da natureza, mas usar suas ferramentas de 
composição. Naturalismo no seu sentido puro é quando processo e produto é 
a mesma coisa. 279

No ano seguinte, em “The shape of Erosion” (O contorno da erosão), Halprin oferece mais exem-
plos de como as formas surgem por processos de adição e subtração, ou seja, erupções vulcâ-
nicas, que são as matrizes das rochas e pedras. Ao resfriarem, sofrem lentos processos erosivos 
que esculpem as rochas e geram novas formas e contornos. Para ele, a arte é baseada em emo-
ção e a ciência é baseada em razão, o que significa que a arte seria menos “demonstrável”, ao 
passo que os processos que dão forma escultural à natureza são palpáveis e enfatizam sua lógi-

(277)  HALPRIN, Lawrence. RSVP Cycles: Creative Process and Human Environment. New York: G. Braziller, 1969,p. 
104
(278)  The gardens of  high sierra, p. 104
(279)  HALPRIN, Lawrence. RSVP Cycles: Creative Process and Human Environment. New York: G. Braziller, 1969, p. 
104

Figuras 59  e 60 - Yosemite Park 
Fonte: HALPRIN, Ecology of form, 1982
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ca fundamental. Por este motivo, ele demonstra que, se a natureza é arte por excelência, já que 
é origem do senso estético humano280, ao invés de copiá-la, pode-se entendê-la como a fonte do 
seu processo artístico. O fenômeno da erosão, nessa perspectiva, pode tornar-se um guia para 
a lógica artística, pois demonstra que “processo é ação visível”281. A ênfase no processo é mais 
uma vez utilizada para sugerir outras aproximações ao projeto da paisagem urbana, ou da arte, 
mais humanas e que denotam um senso de participação corporal e pertencimento emocional.

O processo de desgaste da superfície terrestre, quer seja formada por rochas ou diversos tipos 
de solo, pela ação mecânica e química da água corrente, do vento e de outros agentes geoló-
gicos, conforma os aspectos geomorfológicos do ambiente. Para exemplificar a “ecologia da 
forma”, Halprin desenha um diagrama que mostra desde os topos das montanhas, onde a neve 
constantemente modifica a composição das rochas na ação do gelo e degelo, passando pelos 
acidentes geológicos, que criam os desníveis por onde a água desce (cachoeiras), até à constan-
te ação erosiva, que dá forma aos vales e planícies inundáveis. As relações entre o posiciona-
mento do sol nas encostas e os tipos e diferenças que isso causa na vegetação, bem como toda 
a “ecologia da forma”, opera no ecossistema. 

  3.6.2. Equivalência da experiência 

O apego emocional e psicológico do contato com a natureza é posto a serviço de uma busca 
pela estética da paisagem. Os resultados dos processos naturais tornam-se a “gramática da nos-
sa linguagem estética, a melhor fonte para a qual podemos nos referenciar em busca da arte da 
paisagem”282, conforme Halprin propõe.   Traduzir as experiências da paisagem natural em expe-

(280)  “Derivamos nosso senso de escultura, nosso entendimento de forma, nosso relacionamento com a compo-
sição e nossa coreografia básica através do nosso relacionamento com o fenômeno natural”. HALPRIN, The Shape 
of Erosion, p. 88.
(281) “The Shape of Erosion,” pp. 87-88
(282)  HALPRIN, L. Nature into Landscape into Art, 1988, p.352

Figura 61 - Diagrama sobre Ecologia da Forma 
Fonte: HALPRIN, Ecology of form, 1982
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riências urbanas, ou ainda, as formas resultantes dos processos naturais traduzidos em formas 
urbanas, é o “dilema” que ele tenta responder.  Nesse sentido, o arquiteto é contundente ao 
afirmar que sua intenção não é copiar a natureza de forma mimética, conforme ele esclarece:

Meu próprio caminho tem sido projetar paisagens de modo a que não se imi-
tem as formas aparentes da natureza, mas enfatizar os resultados dos proces-
sos da natureza. Eu tento capturar a essência da minha própria empatia com 
a natureza e evocar nos outros o impacto que a forma, composição e caráter 
na natureza podem ter sobre mim. Quando eu descubro qual é esse impacto, 
eu posso então transmutar o natural em construído pelo homem e transmitir 
a equivalência de uma empatia com a natureza através da transmutação. Esse 
ato da transmutação da experiência natural em experiência construída é, para 
mim, a essência da arte de se projetar paisagens283.  (itálico no original)

Além da “transmutação da experiência”, o arquiteto paisagista propõe a abstração e compa-
ra essa possiblidade entre arte e paisagem. Para ele o grau de abstração na arte variou entre 
realismo, abstracionismo, expressionismo, cubismo, e assim por diante284. No entanto, o que 
emerge do grau de abstração na arte não é a abstração em si, mas a relação de intensidade em 
resposta à experiência humana dessa arte. Na paisagem, a abstração da natureza torna-se mais 
óbvia do que na arte, mas ainda assim o foco do design está no que ele chama de “experiência 
humana arquetípica”, ou seja, a abstração ou realismo das formas, materiais e elementos da 
natureza no ambiente construído podem apropriar-se de diferentes mecanismos, como o uso 
do concreto, da tinta e de diferentes texturas e materiais não naturais, contanto que a paisagem 
construída ainda evoque “biologicamente” a experiência natural285. Ou seja, apropriar-se das 
qualidades inerentes do ambiente natural e traduzi-las nos espaços feitos pelo homem. 

Halprin parece acreditar que há uma possibilidade de comunicação universal e transcultural das 
formas da natureza em formas urbanas, e, mesmo residindo em diferentes ecossistemas que 

(283)  Ibid, p. 8
(284)  Ibid, p.. 352
(285)  Ibid, p. 353

Figura 62 - Observações de Halprin sobre 
formas e sons da água em movimento 
Fonte: HALPRIN, Notebooks, 1972
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configuram diferentes paisagens, é possível aplicar as atitudes e princípios de design baseados 
no raciocino de “ecologia da forma” e ”equivalência da experiência” por ele formulados286. 

O mesmo vale para o movimento coreografado do corpo no espaço, que pode ser pensado de 
maneira a tornar presente, pelo exercício da memória e da imaginação, a experiência sensorial 
do andar na natureza traduzida no espaço urbano. Coreografar o deslocamento de uma pessoa 
numa cidade pode servir para produzir os mesmos efeitos do caminhar pela natureza, ou seja, 
modular o espaço entre amplo ou estreito, linear ou sinuoso; evocar sons da água e cheiros e 
perfumes da vegetação; ou ainda projetar pensando em ritmo, texturas ao redor e no piso e as 
relações do reflexo da luz natural observadas quando uma pessoa se move ou se desloca287. 

  3.6.3 Arquétipos de movimento

Em 1956, Halprin conheceu e tornou-se amigo do psicólogo analítico Joseph L. Henderson, trei-
nado sob a tutela de Carl Jung na Alemanha e que residiu na Califórnia desde 1938. Henderson, 
autor do capitulo “Os mitos antigos e o homem moderno” do livro editado por Jung “O homem 
e seus símbolos”, de 1964, esclarece no artigo “Psychology and the Roots of Design” (Psicologia 
e as raízes do design) que:

(...) a função imaginativa da psique humana é capaz de produzir imagens es-
pontâneas que não podem resultar somente da percepção sensorial. Normal-
mente chamamos isso de imagens arquetípicas porque não possuem antece-
dentes e emergem a partir do inconsciente como abstrações pré-formadas. 
Segundo meus estudos em sonhos, eu categorizaria essas imagens em dois 
tipos diferentes. A primeira é uma imagem centrada; e a segunda é de movi-
mento liberado. A imagem centrada pode ter uma influencia formativa no de-
senho de casas, templos, tumbas, jardins formais, anfiteatros e espaços públi-
cos. A outra imagem é associada com progressões lineares e é encontrada em 

(286)  Ideia passada no material audiovisual “Ecology of Form” (1982)
(287) HALPRIN, Nature into Landscape into Art,, p. 353
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caminhos, pontes, torres, túneis, escadas e varias passagens labirínticas. O de-
senho centrado possui um ponto fixo de onde tudo o mais é situado em uma 
distancia adequada. O desenho linear, por outro lado, sempre se move além 
dos pontos fixos em busca por novos e diferentes níveis de experiência.288.  

Partindo dessa perspectiva, Henderson sugere que o processo de design de Halprin utiliza a 
imagem linear “de um jeito consistente, porém, flexível”. E continua: “para mim, o desenho dele 
parece depender da criação de uma linha em movimento como um princípio ordenador pelo 
qual as pessoas podem vivenciar a natureza arquetipicamente”. 

Quanto às teorias sobre a “experiência da equivalência” do ambiente natural no ambiente cons-
truído, em especial quando utiliza a água com a ideia do percurso estabelecendo sua origem e 
seu destino, Henderson acredita que Halprin ativa a “imagem linear” arquetípica, seja através 
de uma metáfora que se vale de uma linha configurada linear, vertical, curvilínea, horizontal ou 
sinuosa. Henderson, esclarece esse ponto de vista:

A síntese entre experiência humana e natureza inevitavelmente ativa, a ima-
gem interior da linha em movimento que une altura e profundidade (e, mais), 
isso evoca uma necessidade psicológica inata por transformação incorporada 
na predisposição arquetípica que todos nos temos de assumir uma jornada 
com a promessa de uma aventura de autoconhecimento. 289

O arquiteto parece apropriar-se do vocabulário Jungiano introduzido por Henderson quando 
relaciona a necessidade biológica e emocional do homem com a natureza ou mesmo com a 
origem do senso estético e quando alega: “no desenvolvimento de uma estética da paisagem 
eu tentei basear princípios de design nessas necessidades biológicas (ou arquetípicas, se prefe-
rir) que são comuns a todos os serem humanos”290. Em outro texto ele descreve: “já que somos 
parte da natureza, simpatizamos com seus modos e processo assim como com suas formas, 

(288)  Henderson, Joseph. Psychology and the Roots of Design. In: Lawrence Halprin: Changin Places. 1986.
(289)  Lawrence Halprin: changing places. San Francisco: San Francisco Museum of  Modern Art, 1986, p.72 e 75.
(290)  HALPRIN, L. Nature into Landscape into art, 1988, p. 350-351.

Figuras 63 e 64 - Levi’s Plaza em São Francisco 
Fonte: Levi’s Plaza www.landscapevoice.com
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estas servem de modelos subconscientes de como as coisas devem ser”291. Ainda que utilize 
os termos arquétipo e subconsciente, o arquiteto paisagista não aprofunda suas teorias nesse 
campo da psicologia analítica, apoiando-se numa análise superficial das mesmas quando as as-
socia com suas sínteses sobre a necessidade “biológica” do homem no contato com a natureza. 

  3.6.4. Cidade e ecologia 

Em Cities, de 1963, Halprin descreve sua busca por soluções e elementos que comporiam a “for-
ma ideal” dos espaços abertos da cidade, considerados uma “necessidade biológica”, e sugere 
que o ambiente urbano seja projetado para o “viver criativo”, seguindo o propósito de “tornar 
possível a vida das pessoas na cidade rica e biologicamente satisfatória”292. Aqui, ele toca em 
outra característica do seu discurso sobre o humano e a natureza, afirmando que, para ele, “co-
munidades humanas são ecossistemas”293. 

Ele descreve a definição de comunidades como sendo “uma agregação de organismos vivos 
estabelecendo relacionamentos mútuos entre si e com seu meio ambiente”294. Halprin declara 
ainda que os grupos de humanos vivendo juntos são comunidades, tanto em termos “bioló-
gicos quanto sociológicos”. É importante frisar que, nessa acepção, as comunidades em rela-
ção com seu ambiente formam um ecossistema, o qual pode estar em clímax ou anticlímax 
(disclimax) dependendo do nível de sucessão ecológica e estabilidade na correlação entre os 
elementos que compõe as forças agentes no sistema. Ele argumenta que as analogias entre as 
comunidades vegetais ou animais e as comunidades humanas são perfeitamente cabíveis se 

(291)  HALPRIN, L. Sketchbooks, p. 20
(292) HALPRIN, Lawrence. CITIES. New York: Reinhold Publishing Co. 1963, p. 11. 
(293)  Palestra The human community as an ecosystem, 1963 [014.i.a.6035] AIA Northwest Regional Conference 
in Tacoma (09 de setembro de 1963)
(294)  ”The Human Community as an Ecosystem” Discurso de Halprin para AIA NW Regional Conferece, Tacoma 
(Washigton), setembro de 1963. Disponível no acervo de Halprin no Architecture Archives [014.I.A.5130].
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observadas as semelhanças entre ambas, tais como o método de desenvolvimento, ou seja, a 
forma de crescimento das cidades e suas relações de valores hierárquicos, tais como o centro 
urbano. Como exemplo de distúrbios no equilíbrio ecossistêmico das comunidades humanas, 
cita o rápido crescimento de subúrbios e o ritmo desenfreado da construção de edifícios altos. 

Em termos de planejamento e design, Halprin argumenta que os arquitetos paisagistas devem 
agir nos distúrbios que desestabilizam os ecossistemas a partir de certos critérios que ele defi-
ne. A salubridade no ambiente urbano é incluída como critério, todavia, o autor concentra-se 
na interação entre as comunidades e o ambiente como foco do agir paisagístico. No critério 
estético, ou seja, nos contornos do ecossistema, ele condena os projetos “impostos por deriva-
ção abstrata”, argumentando que os profissionais, principalmente arquitetos, tendem a pensar 
a forma como um objeto à parte do ambiente, algo que pode ser imposto. Entretanto, defende 
que a forma “é o resultado do processo no seu sentido biológico mais puro, e precisamos en-
tender como essas relações se aplicam a estética da comunidade”295.Posto isso, ele sugere que 
é necessário encontrar maneiras de derivar forma que são resultado do processo e parte dele. 

A inclusão das aglomerações humanas, sejam urbanas ou suburbanas, no conceito de comuni-
dade e ecossistema, vai de encontro com as investigações sobre as possibilidades das scores na 
sua qualidade “aberta”, ou seja, que permitem o acaso e o indeterminado. Sobre essa linha de 
pensamento, esclarece:

[...] muitas destas atitudes encontram relações nas novas atitudes em outros 
campos da arte, como a pintura e dança,  escultura e música, que vêm tentan-
do encontrar processos que encorajam participação e reconhecem o valor da 
forma fluida e não-fixa. Estes artistas também estão explorando os processos 
naturalísticos do design e voltando-se a natureza [...] como guia para novas 
ordens de crescimento e mudança, estabilidade e fluxo, através dos quais sen-
tem que há novos caminhos de criatividade a serem descobertos.296

(295)  Ibid, sem página. 
(296)  Ibid, sem página. 
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Esta atitude holística na aproximação ao design tão fortemente estabelecida no processo de 
design de Halprin pode ser considerada uma visão pioneira e compreensiva por parte dele, 
uma vez que incorporou essa prática no planejamento e design de seu escritório já em 1960. As 
abordagens de Halprin e alguns de seus contemporâneos, como Ian McHarg, indicavam avan-
ços na superação da separação entre ciências naturais e humanas aplicadas ao processo de 
design e planejamento do ambiente construído pelo homem. A compartimentação das ciências 
no ocidente, que gerou um afastamento emocional e funcional do homem em relação à natu-
reza, é um contrassenso, já que, na visão de Halprin, o homem e natureza são indissociáveis 
esteticamente, emocionalmente e biologicamente. 
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4. Discurso e Prática
“Uma ecologia que restaura a alma não acontece somente nas High 
Sierras, longe de tudo; restauramos a alma quando restauramos a cida-
de em nossos corações individuais, a coragem, a imaginação e o amor 
que trazemos para a civilização”.

James Hillman, 1993297.

Este capítulo dedica-se a apresentar dois projetos de Lawrence Halprin sob a luz dos temas 
abordados no capítulo anterior, primeiro a Sequência de Espaços abertos de Portland, no Ore-
gon, seguido do condomínio de casas de veraneio Sea Ranch.  A intenção é reconhecer na prá-
tica da paisagem os aspectos e temas investigados na teoria e presentes no discurso. 

Embora configurem projetos completamente distintos e opostos, um no coração do centro ur-
bano de uma grande cidade e, o outro, uma área rural de paisagens naturais marcantes. Ambos 
os projetos se iniciaram por volta de 1963, inclusive concluindo-se ao mesmo tempo, no caso da 
porção sul de Sea Ranch (primeira fase), entre 1965, enquanto os espaços públicos de Portland 
ficaram prontos em 1966, e, nesse mesmo ano, iniciou a continuação da sequencia numa outra 
praça, finalizada em 1970.

Enquanto no ambiente urbano Halprin confere um acento na experiência do caminhar na cida-
de, na riqueza perceptiva oferecida pelo espaço que convida a participação e na oreografia da 
água, a transmutação dos processos naturais abstraídos em esculturas urbanas capazes de evo-
car a essência da experiência da natureza, ao mesmo tempo em que a lógica da produção das 
formas na natureza (ecologia da forma) torna-se também a lógica da sequencia da experiência; 

(297)  HILLMAN, 1993, p. 38.
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já em Sea Ranch, a matriz natural prevalece e domina a paisagem, subjugando todo o desenho, 
onde nada se impõe sobre os processos naturais que operam naquele ambiente e, pelo contrá-
rio, ao entende suas relações múltiplas em interação, o design surge como uma continuidade 
daqueles processos. O processo de design, para Haprin, opera na interação da relação continua 
de clímax e distúrbio entre o homem e a natureza, de onde deriva o ambiente construído.

4.1. Portland Open Spaces Sequence (Sequência de Espaços Abertos de Portland)

4.1.1. Contexto 

 O envolvimento do Lawence Halprin & Associates no projeto da Sequência de Espaços Abertos 
de Portland começou em fevereiro de 1963, quando diretor executivo da agência de renovação 
urbana Portland Development Commision (PDC), John Kenward, convidou Halprin a elaborar o 
paisagismo das áreas públicas do primeiro projeto de renovação urbana da cidade de Portland, 
em Oregon, região noroeste dos Estados Unidos. 

O projeto fez parte de uma política nacional de renovação urbana, conhecida como Ato da Ha-
bitação (Housing Act) aprovado em 1949, a qual financiou as municipalidades na redefinição de 
seus bairros centrais antigos e supostamente degradados. Amplamente difundido, o programa 
federal contribuiu para transformação do contexto sócio-espacial das cidades americanas entre 
as décadas de 1950 e 1970 e tornou-se um exemplo da autocracia urbanística responsável por 
descaracterizar bairros e iniciar intensos processos de especulação imobiliária e gentrificação. 

Em Portland, a agência PDC, criada em 1958, determinou que o bairro de classe média baixa ao 
extremo sul da região central, habitado por imigrantes de origem judaica e italiana e formado 
por residências e prédios comerciais antigos de baixa densidade, seria o projeto piloto. Conheci-
do como South Auditorium Urban Renewal Project (Projeto de Renovação Urbana do Auditório 
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Sul), a área abrangia inicialmente 33 hectares, que em 1966 se estendeu por mais 10 hectares, 
totalizando 44, e tornou-se o modelo para outras dezessete renovações urbanas na cidade298.

Em 1961, o escritório de arquitetura Skidmore, Owings & Merril (SOM) foi contratado para 
desenvolver o projeto geral cujo escopo definido transformaria a área num misto de edifícios 
residenciais e corporativos de alta densidade, além de lojas comerciais, praças, estacionamen-
tos e um hotel299. Dois anos mais tarde, em 1963, 445 prédios foram demolidos, 289 comércios 
relocados e 1.537 pessoas removidas300. Ainda que tenha havido resistência da população resi-
dente, os jornais locais anunciaram que “às vezes o progresso depende da destruição”301. 

Sobre o processo de renovação urbana levada a cabo em Portland, a crítica nova-iorquina Ada 
Louise Huxtable302 comentou em artigo do jornal TheNew York Times que o projeto reproduzia  
uma “fórmula redundante ”exaustivamente copiada e cujos edifícios e imensos estacionamen-
tos remontavam à aparência corporativa de qualquer outra cidade norte-americana. Ela termi-
nava profeticamente dizendo que “um dia, alguma cidade americana descobriria que quanto 
maior o número de automóveis menor as chances de a cidade acomodá-los sem se destruir a 
si mesma”303.

(298)  WOLLNER, Craig. PROVO, John. SHABLISKY, Julie. Brief History of Urban Renewal in Portalnd, Oregon. Docu-
mento disponível em: www.pdc.ur/pdf/about/urban_renewal_history.pdf.
(299)  Originalmente a intenção de John Kenward, diretor executivo da agência PDC, responsável pelo desen-
volvimento do empreendimento, acreditava que a área tinha potencial para habitação popular. Foi o escritório 
Skidmore, Owigns & Merril que, através de estudos de mercado, sugeriu que o local abrigasse apartamentos, 
escritórios e lojas. Ver HIRSCH, 2008, p. 120.
(300)  WOLLNER, PROVO e SHABLISKY, p. 10.
(301)  Comentário do jornal Oregon Journal, em 1962. Ver GRAGG, Randy. “The Portland Open Space Sequence 
and the Reinvention of American Public Space” In: Where the revolution began: Lawrence and Anna Halprin and 
the Reinvention of Public Places”, Spacemarker Press, 2009. Gragg ainda comenta que a área, apesar de antiga, 
não estava degradada, pelo contrário, possuía habitações e comércios diversificados e vinha recebendo alto 
fluxo de imigrantes de outras nacionalidades. 
(302) HUXTABLE, Ada Louise. “In Portland, Ore., Urban Decay is Masked by Natural Splendor”. The New York 
Times, 19 de junho de 1970, p. 39 e 75.
(303) Ibid, p. 75. 

Figuras 65 e 66 - Renovação urbana in Portland 
em 1963 
Fonte: GRAGG, 2009
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Na opinião de Randy Gragg, a arquitetura banal instituída no local, em suas formas e materiais, 
“não se importava em estabelecer qualquer relação com os arredores”304. No caso, o local situa-
do na porção noroeste de Portland é cercado a oeste por colinas, ao sul pelas então recentes 
vias de transito rápido, a oeste pelo rio Williamette e a norte fazia a conexão com o centro. 

Quando o escritório de Halprin entrou no projeto, o escritório de Skidmore já havia apresentado 
uma proposta para as áreas públicas e determinado que o conjunto seria formado por super-
quadras com passagens de pedestre, respeitando  a continuação da dimensão padrão das qua-
dras no restante da cidade (70x70m305). Ao invés de lidar somente com o paisagismo dos espa-
ços públicos, o escritório ficou responsável pelo projeto paisagístico de toda área, incluindo os 
planos de plantio de vegetação e design de todo o mobiliário urbano, além do projeto das ala-
medas de pedestres e espaços de recreação, inicialmente formado por um parque e uma praça, 
Lovejoy e Pettgrove, passando a incorporar uma pequena fonte chamada de Source Fountain. 

Após a anexação das novas áreas, entre 1965 e 1966, os empreendedores propuseram a Hal-
prin definir outro uso a uma das quadras que originalmente abrigaria um estacionamento. Ele 
decidiu então dar continuidade às concepções do design já desenvolvidas para o restante do 
complexo, o que culminou numa nova praça que recebeu o nome de Auditorium Forecourt, 
posteriormente alterado para Ira Keller Fountain. O complexo South Auditorium ganhou a de-
nominação de “Portland Central”, ao longo do projeto, já que seus realizadores almejavam tor-
nar tal lugar uma continuidade do centro da cidade, algumas quadras a norte. 

Hirsch306 comenta que, logo no início do projeto, Halprin enviou aos membros do PDC seu livro 
Cities, publicado no mesmo ano do contrato de Portland (1963), onde expõe todas as suas aspi-
rações de como a cidade ideal deve parecer, com exemplos coletados em vários locais da Euro-

(304)  GRAGG, 2009. p. 7. 
(305)  GRAGG, 2009, p. 8.
(306)  HIRSCH, 2008, p. 126.

Figura 67 - Projeto preliminar do escritório 
Skidmore. 
Fonte: GRAGG, 2009.
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pa e Estados Unidos ilustrando suas ideias. A qualidade e o caráter urbano em Cities remetem a 
uma diversidade de atividades e elementos, o que inclui a ideia da coreografia, do movimento e 
da participação corporal imbuída na citação “a cidade toma vida (somente) por meio do movimento 

e sua estrutura rítmica”307. 

Há de se notar, ainda, que o projeto de Portland se iniciou concomitantemente com outros pro-
jetos que também evidenciam um campo investigativo de Halprin sobre suas sínteses e temas 
recentemente desenvolvidos. Dentre tais projetos tem-se a revitalização de uma rua central na 
cidade de Minneapolis, chamado de Nicollet Mall, onde ele utilizou o método Motation pela 
primeira vez em larga escala. Sea Ranch estava no seu segundo ano de projeto quando os es-
tudos ecológicos e investigações geológicas se iniciaram (1963). Além disso, havia duas outras 
obras que envolviam a noção coreográfica e versões embrionárias de notações do movimento, 
ambas iniciadas pouco antes de Portland: Seattle Fair e Ghuirardelli Square. 

4.1.2. Sequência coreografada de espaços abertos 

A sequência dos espaços abertos do complexo Portland Central inicia-se no extremo sul, do 
lado oposto ao centro, num pequeno largo que abriga a singela Source Fountain (Fonte da 
origem), cuja simbologia representa, quase literalmente, uma nascente de água. O desenho da 
fonte é simples, formado por uma pequena pirâmide de tijolos (menos de um metro de altura), 
por onde no topo a água “brota”, tal qual numa nascente de um riacho na natureza. 

A sequência continua a partir dali nas alamedas para pedestres. O espaço confina-se num cor-
redor mais estreito, cercado por árvores plantadas linearmente, alguns bancos, vegetação ar-
bustiva e pelos edifícios predominantemente cinzas e opacos, para então se abrir novamente 
na Praça Lovejoy. 

(307) Cities, prólogo.

Figuras 68 e 69 - Source Fountain. 
Fonte: Acervo do Halprin e GRAGG, 2009.
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Figura 70 - Sequência de espaços abertos de Portland.  
Fonte: Process Architecture, 1976 
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O acesso de Lovejoy a partir da alameda encontra o ponto mais baixo da praça e a vista abarca 
toda esta, cujo ponto focal é a fonte d’água localizada na parte superior. Os desníveis do re-
levo são vencidos por degraus cujo desenho se assemelha a curvas de nível de uma maquete 
topográfica. Não existem muitas árvores e a sensação de amplitude é marcante, sensação que 
os edifícios residenciais de média densidade ajudam a proporcionar. Ao fundo, atrás da praça, 
tem-se uma estrutura incomum formada por um toldo, talvez uma releitura de um gazebo con-
vencional, feita em madeira e projetada pelo arquiteto Charles Moore, que também contribuiu 
no desenho da fonte308. 

Sobre seu envolvimento no desenho da praça, Moore comenta que Halprin havia lhe indicado 
que a concepção dos dois espaços a serem projetados (temporariamente denominados “par-
que sul” e “parque norte”) deveria responder às premissas “paisagem e água” em um deles e 
“suave e verde” no outro. Lovejoy, no caso, deveria lidar com o tema da água na natureza. 

Conforme explica Moore, “Larry (Halprin) tinha a imagem, inspirada numa cachoeira das Serras 
Nevadas que ele adorava, com a água espalhando-se sobre as arestas das rochas. Isso ecoou 
imagens que eu tinha sobre uma cascata acima do lago Fallen Leaf”309. Quanto ao desenho final, 
ele afirma ser fruto de uma colaboração, cada qual com suas referências, mas partindo clara-
mente das teorias de Halprin sobre a abstração dos processos naturais em formas urbanas310. 
Tal desenho, aliás, evidencia a evolução de uma composição bastante tradicional, que aos pou-
cos se liberta e se aproxima dos contornos abstratos que a caracterizam. 

É interessante notar que a fonte, na verdade, é formada por uma piscina superior e outra in-
ferior e que a angulação da abstração da cascata revelava ao observador o topo das colinas no 

(308) Charles Moore fazia parte da equipe de arquitetos trabalhando em SeaRanch e foi convidado por Halprin a 
participar do desenho de Lovejoy , já que este sabia que o tema de doutorado de Moore versava sobre “Água na 
arquitetura”.
(309)  MOORE, Charles. “Still pool and crashing waves” In: Lawrence Halprin, Changhing Places, 1986, p. 21.
(310) Ibid, p. 

Figura 71 - O movimento da água e em relação 
as pedras. 
Fonte: Notebooks, 1972.
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Figuras 72 e 73 - Croqui ‘a praça deve ter 
eventos’ e a relação de continuidade entre 
colina e fonte.  
Fonte: Notebooks, 1972.

Figura 75 - Lovejoy Plaza.  
Fonte: Acervo pessoal.
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Figuras 76 a 80 -  Sequência que mostra a evoução da concepção de Lovejoy Plaza.

 

Figuras 81 a 84 -A  evolução do projeto.

Figuras 85 a 88 - O processo final de concepção.
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horizonte, como se o desenho da queda d’água orientasse o olhar a subir e vislumbrar o verde 
dos morros, criando uma continuidade na paisagem. Infelizmente, essa relação perdeu-se com 
a construção de um edifício na face mais alta da praça, bloqueando a visão do morro. Essa parte 
da fonte que forma a cascata é feita com diversos degraus em diferentes tamanhos e alturas, 
para ser possível subir e descer entre as piscinas. 

Outra característica necessária de nota é o uso ostensivo do concreto, presente em todos os 
elementos da praça, desde o piso, o mobiliário e a própria fonte, ao qur Moore indica ter sido 
um requisito econômico. 

A continuação da sequência a partir de Lovejoy indica duas possibilidades de caminho: sair pelo 
nível mais baixo da praça ou pelo mais alto. Ambas as alamedas levam ao Parque Pettygrove, 
“suave e verde”, intimista e sombreado, contrastante bastante com Lovejoy, mais expansivo. 
Pettygrove foi concebido como um bosque denso, com caminhos sinuosos por dentre suaves 
colinas cobertas por grama e forragem, que quebram a monotonia da excessiva malha reticula-
da que caracteriza todo o complexo de ruas e alamedas. 

Embora a sequência tenha sido originalmente projetada para terminar em Pettygrove, as ala-
medas continuam até Ira Keller. Diferentemente dos outros dois espaços abertos confinados por 
edifícios em todos os lados, sem acesso direto às vias com automóveis, esta praça é cercada em 
todas as faces por ruas convencionais, com passeio, leito carroçável e faixa de estacionamento. 

Trata-se de uma cachoeira com mais de cinco metros de altura, formada por volumes de con-
cretos desiguais e geométricos, cuja origem da água fica no nível mais alto da praça (praça supe-
rior) e desce até o nível mais baixo, onde encontra uma piscina permeada por plataformas “flu-
tuantes”, seguidas de uma pequena escadaria (praça inferior). A praça cujo nome original fazia 
alusão ao anfiteatro localizado do outro lado da rua, conforma-se cavada no sentido contrário 

Figuras 89 a 91 - Pettygrove.  
Fonte: Acervo pessoal e Acervo de Halprin no 
AA 
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ao relevo, formando um espelho do anfiteatro311. Para isso, aproveita a configuração do des-
nível de aproximadamente oito metros entre as duas ruas paralelas no sentido leste-oeste. A 
praça pode ser acessa pelos quatro lados, sendo que três deles são contornados por pequenos 
taludes arborizados e que, de certa forma, dificultam a visão da rua. A força da água batendo 
nos volumes de concreto cria os mesmos sons de cachoeiras no ambiente natural e contribuem 
para amenizar os sons da cidade, principalmente dos automóveis. 

A praça abre inúmeras possiblidades de uso e, é interessante notar, não existem bancos nesse 
lugar, as pessoas sentam-se nos volumes e nas escadas.  Na parte interna da cachoeira foi usada 
uma mistura de cimento com areia e pedras, semelhantes ao leito de um rio, criando um atrito 
entre a pele pelos demais volumes de concreto. 

Ira Keller é, de todos os espaços da sequência, o mais deslumbrante e também trata de uma 
parceria entre Lawrence Halprin e Angela Danadjieva, coordenadora desse projeto. Embora 
haja relatos relativos a certo desentendimento de autoria das formas finais do projeto, tanto 
Hirsch312 quanto Beardsley313 afirmam a colaboração mútua. Em um dos croquis, Halprin mostra 
“uma possível parede (de pedra) para Portland” e, em outro, a relação é direta entre os volumes 
desenhados por Halprin e a composição formal da fonte, com a seguinte anotação: “ídeia para 
a fonte... planos de concreto em diversas dimensões”. 

Nas descrições da concepção paisagística da sequência coreográfica em Portland, Halprin es-
clarece que tentou desenvolver duas ideias. A primeira almejava instituir uma sequência linear 
de espaços abertos ao longo de oito quadras (sentido norte-sul), compostos pelas alamedas de 
conexão, esplanadas, parques e praças como pontos nodais. A vitalidade do lugar seria asse-

(311)  Hirsch comenta que, em cartas trocadas entre membros da equipe e desenvolvedores, aponta-se para a 
intensão de tornar a praça relacionada ao auditório formando uma cena mais cívica, mais
(312) 
(313)  BEARDSLEY, John. “Being in space” In: In: Where the revolution began: Lawrence and Anna Halprin and the 
Reinvention of Public Places”, Spacemarker Press, 2009,

Figuras 92 a 93 -  Acima o croqui de Halprin e 
abaxaixo o croqui de Angela.  
Fonte: Acervo de Halprin no AA.
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gurada por diferentes usos e atividades, tais quais como um misto de público e privado, além 
de centros culturais, restaurantes, lojas, cafés, estacionamentos, edifícios residenciais altos e 
áreas de recreação. 

Nessa concepção sequencial está imbuída a ideia da progressão de espaços que são descober-
tos no caminhar através das alamedas e das ruas, numa experiência “coreografada para o mo-
vimento”314, com praças e parques formando pontos nodais que interrompem o caminhar para 
proporcionar a “tranquilidade e contemplação, ação e inércia, duro e suave, ying e yang”315. 

O segundo princípio do design foi trazer para “o coração da cidade” as características dos arre-
dores, condição negada pela arquitetura de Skidmore, como comentado anteriormente, mas 
que para Halprin tornou-se vital ao relacionar os espaços projetados com o ambiente caracte-
rístico dos arredores de Portland. Basicamente, (sujeito?) formado por paisagens tão exube-
rantes quanto as californianas, marcadas por grandes rios, como o rio Columbia, que separa 
Portland de Vancouver, no estado vizinho de Washington, além das cachoeiras e cascatas, mon-
tanhas e vales, riachos e meandros, aos quais Halprin chama de “elementos simbólicos”, que 
estariam intimamente incorporados na psique dos habitantes locais. De fato, Portland é uma 
cidade conhecida pela sua ligação afetiva com a área rural da região316.  

Em Portland, Halprin teve a oportunidade de colocar em prática suas teorias sobre “ecologia 
da forma” e “equivalência da experiência”, traduzindo para o ambiente urbano a qualidade da 
experiência do ambiente natural, da mesma forma que utiliza seus fundamentos coreográficos, 
através das scores, para incentivar e convidar o usuário no movimento e na participação corpo-
ral do espaço urbano. Nota-se também que o elemento que atribuiu unidade a todas as teorias 
implicadas em Portland é o percurso que a água faz desde sua origem nas colinas e montanhas, 

(314)  HALPRIN, Sketchbooks, p. 60.
(315) Ibid, p. 60.
(316) WOLLNER, PROVO e SHABLISKY, p. 10
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Figuras 94 a 97 -Evolução da concepção de Auditorium Forecourt/ Ira Keller Fountain. Fonte: Acervo de Halprin. 

Figuras 98 a 100 - Fonte: Evolução do projeto.

Figuras 101 a 103 - Concepção final.
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erodindo seu caminho por dentre as pedras. A interação entre água e pedra cria sons variados, 
até encontrar os vales e planícies. Ira Keller configura nesse cenário uma afirmação mais arro-
jada dos princípios de Lovejoy. 

Sobre a relação entre ambos os espaços abertos que formam os nós, Halprin comenta:

[...] [Pettygrove] é um oásis de paz no meio da Portland urbana, um lugar que 
convida à quietude, ao descanso e à contemplação. [...] Enquanto a fonte em 
Lovejoy tem como referencia a água das Serras Nevadas, as sólidas placas de 
concreto, estelas e inclinações de Auditorium Forecourt criam a referência dos 
penhascos e platôs do oeste da América. [...] No complexo formado por pisci-
nas, praças e quedas d’água existem muitas formas de participar do espetácu-
lo da fonte: escadarias de água para subir e descer; cavernas atrás da cachoei-
ra; poças rasas tanto no topo quando na base da fonte; planos de concreto que 
podem ser acessados sem se molhar [...] a praça inferior pode tornar-se um 
anfiteatro para performances a céu aberto.317

Hirsch318 comenta que, aqui, as scores foram utilizadas em duas escalas: como elementos de 
interligação e continuidade, ou nós, instigando a “imagem do movimento deliberado” introdu-
zido por Henderson; quanto para, através dos nós representados pelas praças, oferecer as suas 
traduções formais dos processos naturais. 

Assim, a idealização da Sequência de Espaços Abertos de Portland fornece o caminhar coreo-
grafado para orientar a experiência do caminhante, tal qual Halprin comenta sobre as qualida-
des do caminhar na floresta traduzidos para uma “equivalência da experiência” no espaço cons-
truído, utilizando formas que causam as mesmas sensações, como amplitude e confinamento, 
contrates e surpresas. 

(317)  HALPRIN, Cities, p. 233.
(318)  HIRSCH, 2008, p. 124.



145

Figuras 104 a 106 - Diagramas e croquis sobre a 
sequência de espaços abertos de Portland.  
Fonte: Sketchbooks.
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Figuras 107 a 109 - Lovejoy, alameda, 
Pettygroove. 
Fonte: Acervo Pessoal.

Figuras 110 a 112 - Ira Keller Fountain. 
Fonte: Acervo Pessoal e Process Architecture.
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4.1.3. Considerações

Embora as descrições de Halprin sobre os princípios de composição e os temas que participa-
ram do processo de criação configuram uma ideia coerente e acabada, os estudos das soluções 
formais iniciais apresentam-se relativamente tradicionais. Isto indica a evolução do processo de 
design, que partiu de concepções mais conservadoras em de direção a um senso de liberdade e 
de comunhão com recentes teorias. Parece que Halprin, em Portland, conseguiu atingir a sínte-
se de todos os temas desenvolvidos entre o fim da década de 1950 e os primeiros anos da déca-
da de 1960: desde os espaços abertos como “matrizes” da vida urbana, como as coreografias do 
movimento, os estímulos sensoriais ao corpo, o processo imbuído no conceito das scores e as 
observações da natureza e suas implicações na forma urbana. Os espaços urbanos de Portland 
convidam à participação e estimulam os sentidos. 

Num desenho que fez de Lovejoy, Halprin coloca a seguinte legenda “nessa praça devem haver 
eventos, shows, concertos”, o que se mostra coerente com sua visão de que “o propósito essen-
cial do design é criar eventos para as coisas acontecerem”319. Mas Halprin vai além em Portland 
e literalmente projeta uma experiência sensorial, emocional e cinestésica, especialmente pelo 
uso da água, tanto como elemento unificador da “ecologia” da paisagem, quanto pela maneira 
como interage com a tectônica das formas e estimula os sentidos simultaneamente. Em uma 
descrição de seu processo de design, ele sumariza essa ideia:

[...] projetar um ambiente é pra mim como uma peça teatral para envolver as 
pessoas – uma score de como as pessoas vão se mover e como isso vai soar – 
primeiro, eu faço centenas de pequenos desenhos sobre como o som vai ser, e 
como vai cheirar, e como as pessoas podem mover-se pelo lugar. A partir daí, 
eventualmente, eu desenvolvo um plano.320

Halprin propõe que a “experiência da equivalência” é um princípio de design cuja intenção é 

(319)  HALPRIN, Notebooks, p. 81.
(320)  Process Architecture, p. 241.
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proporcionar tipos de experiência no ambiente urbano que são equivalentes aos estímulos que 
o corpo recebe no ambiente natural. Ele explica que a intenção não é, mais uma vez, copiar a 
experiência, mas a essência dessa experiência.

Elizabeth Meyer argumenta que o trabalho de Halprin “representa um tipo de prática crítica 
que deu forma aos valores ecológicos ambientais através da construção da experiência”321 e 
comenta que seu trabalho se situava num meio termo entre os princípios técnicos, porém sem 
apresentar as soluções formais de Ian McHarg e a corrente liderada por Peter Walker de uma 
arquitetura da paisagem vista como um objeto de arte322. 

É importante frisar que, enquanto Lovejoy abstraia a erosão da água nas rochas e se configurava 
como uma escultura participativa, Ira Keller celebrava a monumentalidade da natureza, geran-
do inclusive, para quem está na parte superior da fonte, a mesma emoção e adrenalina que as 
cachoeiras do ambiente natural normalmente evocam. Por esse motivo, a sensação de perigo é 
presente e real, já que existem riscos de ferimentos por queda. Apesar de não existirem queixas 
ou processos registrados na prefeitura, uma série de placas alerta as pessoas a não entrarem 
nas fontes. Sobre esse aspecto, Halprin alega que existe uma qualidade emocional e biológica 
no perigo, que as pessoas buscam. Da mesma forma, na natureza essa sensação é legível e sufi-
cientemente evidente para que as pessoas não se machuquem, pois, ao contrário do ambiente 
natural, o ambiente urbano é controlado, mas sugere um encontro físico com a emoção do 
perigo, evocando o mesmo senso de desafio que se desperta estando na natureza. 

Ainda que a abordagem de Halprin pareça democrática e flexível em relação à diversidade nas 
formas de participação e no uso dos espaços urbanos, o paisagista não estava livre das con-
tradições inerentes à condição humana. Um exemplo desse conflito é indicado num croqui da 

(321)  MEYER, Elizabeth. “Post-earth day conundrum: translation environmental values into landscape design”. In: 
CONDON, Patrick. Environmentalism in the landscape. Dumbarton Oaks, 2002, p. 202.
(322)  Ibid, p.  202.
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escultura que se localiza no parque Pettygrove, encontrada no seu acervo na Pensilvânia, acom-
panhado de uma anotação que questionava a falta de regulamentação sobre os usos do parque, 
afirmando que skates não poderiam ser permitidos. 

Por fim, apesar do sucesso geral que a sequência de espaços abertos alcançou ao longo dos 
anos, o foco inicial do projeto estava em proporcionar uma experiência ao pedestre isolada do 
automóvel, para a qual as algumas diretrizes de vitalidade nos usos e atividades se configuram 
essenciais, mas não se concretizaram. As alamedas não possuem os cafés, restaurantes e aces-
sos às edificações, como planejado, e mesmo no geral das edificações os usos são voltados aos 
escritórios e residências, com poucos comércios de frente para a rua. As próprias alamedas não 
possuem a mesma qualidade formal e experimental das praças e parques e tornaram-se lugares 
opacos. 

Há de se reportar também que, em 1991, Ira Keller sofreu uma renovação requerida pelo órgão 
responsável pela produção, gestão e manutenção dos espaços públicos abertos em Portland. 
Tal órgão alegou que existiam problemas referentes ao desgaste dos sistemas hidráulicos e fa-
lhas na iluminação, além de estabelecer que, nos 25 anos de vida da praça, a vegetação crescera 
e dominara a paisagem, transformando o lugar de “extrovertido em introvertido”. O sombrea-
mento excessivo das árvores e patologias encontradas em algumas dos espécimes foi apresen-
tado a Halprin, que concordou com a poda e retirada de algumas árvores que eventualmente 
sufocavam outras e enviou o seguinte comentário à comissão responsável pela reforma sobre a 
transformação da ambiência no parque: 

[...] de forma geral, estou contente com a aparência da fonte. Melhorou com 
os anos, as árvores cresceram e emolduraram a fonte, a cor do concreto se 
suavizou, musgos melhoraram a aridez da construção formando uma pátina 
de cores quentes incorporadas no acabamento das paredes. As áreas verdes 
e vegetações circundantes esticaram-se como um véu entre o parque e a rua, 
e a qualidade poética da natureza: água, vegetação, a sensação de selva de 
selvagem (tão importante nas cidades) tem aumentado ao longo dos anos. E 
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estas eram as intenções originais.323

4.1.4. Recepção dos espaços pelo público 

A Sequência de Espaços Abertos de Portland conformou-se, na época, como um dos espaços 
urbanos mais celebrados dos Estados Unidos. Dias antes da abertura de Ira Keller, em junho de 
1970, a crítica de arquitetura Ada Louise Huxtable324 alegou que este “poderia se tornar o espa-
ço urbano mais importante desde a renascença” e ainda que “este é um memorável exercício 
em arte e ambiente”, além de colocar que o projeto “mostra o entendimento criativo do uso 
sócio-estético do espaço aberto”.

Lovejoy, inaugurada em 1966, teve uma repercussão ainda maior, sendo amplamente apro-
priada pela comunidade hippie. Alguns deles, inclusive, casaram-se ou moraram na praça para 
desgosto dos moradores elitizados dos condomínios vizinhos. 

Na época da inauguração, uma mulher coletou uma série de impressões e observações alea-
tórias de pessoas que estavam na praça e enviou-as a Halprin como presente. Dentre estas 
impressões, estavam325: 

· “É emocionante; ela canta, grita, suspira. Eu posso tocá-la 
completamente”, disse uma hippie de 17 anos;

· “Eu vim até aqui só para ver a fonte. Eu coloquei meus pés e me perdi. 

(323)  Retirado dos documentos e relatórios sobre reforma do parque, disponíveis no acervo de Halprin 
[014.I.B.1501]. 
(324)  HUXTABLE, Ada Louise.“Coast Fountain Melds Art & Environment”.The New York Times, 21 de junho de 
1970, p. 53.
(325) Sherry Volz, 24 anos, coletou estes comentários e enviou-os ao designer do lugar que ocasionou tais co-
mentários, “eu gosto de dar presentes, mas não tenho dinheiro, então eu trago amigos à fonte. É legal dar algo 
a alguém que não se pode comprar”. Comentários no original e publicados em periódico sob o título “It’s Like 
Wow!” estão disponíveis no acervo de Halprin [014.I.B.3003]. 
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Tive que andar sobre os degraus – vestidos, meia calça, quem se im-
porta? Que sensação! Tão libertário!,”, disse uma turista californiana 
de 48 anos; 

· “Se eu não pudesse ver”, disse uma mulher de trinta e poucos 
anos, “eu viria aqui só para ouvir e tocar. É uma criatura viva, 
dando um pouco de vida para todos”;

· “Uau! É simplesmente uau!” exclama um adolescente.

O periódico que publicou parte das impressões comenta que o lugar foi tomado pelas pessoas 
que o tratava como um “lugar público deve ser tratado, deleitando-se com ele, comendo nele, 
fazendo musica nele, descansado nele, sendo solto e aberto e liberto nele e mesmo se casando 
nele, como um casal hippie fez no verão passado”326. Disse ainda que o lugar é um exemplo em 
oposição ao “olhe, mas não toque”. Sobre o presente inusitado ,Halprin comentou que a quali-
dade teatral do lugar foi um dos propósitos e complementa dizendo que os espaços abertos são 
“plataformas para ‘rituais-vividos’”327. 

4.2. Sea Ranch

 4.2.1. Contexto e princípios norteadores 

 

Em 1961, após ter retornado de uma viagem de três semanas nas Serras Nevadas, Halprin re-
cebeu a proposta de Alfred Boeke, arquiteto vice-diretor da incorporadora havaina Oceanic 
Properties, para o planejamento de um condomínio de casas de veraneio em uma propriedade 
de 5000 acres (2.023 hectares), três horas a norte de São Francisco. Rancho del Mar, como 

(326) Ibid, sem página. 
(327)  Ibid, sem página. 
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eram conhecidas as terras, constituía-se por uma estreita faixa entre a costa e o Rio Gualala, 
que corre paralelamente ao mar até ao norte da propriedade, quando se curva à esquerda e 
desemboca no oceano. A área possui aproximadamente dezessete quilômetros de extensão e é 
cortada pela Highway 1, principal eixo viário de acesso norte-sul dessa porção da Califórnia. O 
terreno faz limite com o vilarejo Gualala no condado de Sonoma. 

Halprin comenta que a costa norte da Califórnia era praticamente inabitada, com a exceção de 
ranchos e vilarejos cujas principais atividades se voltavam para a silvicultura, a extração de ma-
deira e a pesca. No caso do Rancho del Mar, o histórico de ocupação apontava para a agricultura 
e o extrativismo, todavia, desde o início do século XX, a paisagem permaneceu praticamente 
sem alterações. Prados eram alternados por extensas faixas de coníferas (ciprestes), plantados 
paralelamente ao mar de modo a barrar o forte vento do noroeste –  por colinas e por uma den-
sa mata formada por pinheiros redwoods e floresta secundária. A única atividade econômica 
nesse período foi a criação de ovelhas, que contribuiu para a erosão em várias partes do sitio. 
Ao longo da costa, o terreno era caracterizado por uma sucessão de falésias, rochas e pequenas 
praias. 

“A ambiência do lugar me hipnotizou”328, relata Halprin, que durante o tempo de maturação 
do projeto, antes de seu início efetivo em 1962, passou praticamente um ano acampando em 
diversos pontos da propriedade e familiarizando-se com a bela paisagem local caracterizada 
por diferentes configurações. Além do encontro entre o continente e o mar, caracterizado por 
inúmeras formações rochosas, enseadas e campos verdes, as florestas de pinheiros no topo da 
colina providenciavam vistas do conjunto:

A costa de Sea Ranch tem as mesmas qualidades de quando eu a vi pela pri-
meira vez. Enormes penhascos de arenito se posicionam contra a arrebenta-
ção das ondas, os corvos-marinhos se aninham nas fendas. Colônias de focas 
habitam os afloramentos rochosos; na primavera as baleias cinza migram do 

(328)  HALPRIN, L. The Sea Ranch: diary of an idea. Spacemaker Press, 2002, p.5

Figuras 113 e 114 - Vistas aéreas de Sea Ranch. 
Fonte:Ecology of Form.
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norte para os locais de reprodução no lago Scammons. A presença do pací-
fico domina a cena. As ondas batendo contra as rochas formam um baixo, 
mas constante som de trovão que está presentes em todas as atividades. [...] 
A ideia de entrar nessa paisagem selvagem porém acessível e construir uma 
comunidade pareceu-me um grande desafio. Eu senti que isso poderia ser um 
incrível experimento em planejamento ecológico. As Serras Nevadas, eu sabia, 
deveriam permanecer selvagens, mas eu estava convencido de que Sea Ranch 
poderia tornar-se um lugar onde a natureza selvagem e a ocupação humana 
interagissem num tipo de simbiose intensa onde a ecologia poderia permitir às 
pessoas tornarem-se parte do ecossistema.329

O desafio da equipe de planejadores residia exatamente em como agir numa paisagem que, 
ao mesmo tempo, não era dominada nem pela natureza selvagem nem pelo homem e cuja 
necessidade funcional estava em providenciar uma densa ocupação residencial, mas mantendo 
as qualidades da paisagem local e preservando o máximo da área possível. Afinal, as caracte-
rísticas naturais que lhe conferiam valor eram exatamente esse afastamento e o contato com 
a natureza que as pessoas procuravam330. Nessa perspectiva, Halprin aponta que a paisagem 
natural seria a matriz do modo de vida e guiar as soluções e princípios do design aplicados no 
empreendimento.331 Outro desafio estava em convencer os futuros moradores sobre a necessi-
dade de preservação e conservação na natureza local. Por esse motivo, desde o início o arquite-
to paisagista imagina que Sea Ranch devesse tomar as formas de uma comunidade autogerida, 
em harmonia holística com ambiente. 

O princípio norteador do projeto residia na intenção de manter o máximo de terras livres, con-

(329) Ibid, p, 17.
(330) Halprin no material audiovisual “Ecology of Form” (1982).
(331)  HALPRIN, L. 2002, p. 27.

Figura 115 - A força do vento na vegetação. 
Fonte: LYNDON, 2004.
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centrando as edificações332, num modelo de ocupação oposto àqueles onde o parcelamento de 
lotes conforma paredões de acesso a mar destinado a poucos privilegiados333. Ao mesmo tempo, 
havia três possibilidades de posicionamento das unidades residenciais - nos prados, na mata ou 
nas colinas - e sérios condicionantes ambientais da propriedade, principalmente ventos fortes, 
que moldaram o crescimento das árvores de forma angular, tamanha a sua intensidade, além 
dos focos erosivos, frequentes incêndios florestais e uma tendência a longos períodos de seca. 

Perante a este cenário, Halprin recorda as primeiras experiências com estudos preliminares, 
que indicaram a necessidade de uma série de estudos geológicos e ecológicos essenciais mais 
aprofundados para o prosseguimento do planejamento. Na época, isto era bastante incomum, 
já que “o termo ecologia ainda não fazia parte do vocabulário comum dos empreendedores. O 
normal no planejamento era contratar engenheiros civis, não ecólogos” 334, assinala ele. 

Entretanto, este não foi o primeiro projeto do LH&A cujos princípios ecológicos baseados em 
estudos das condições ambientais do sitio nortearam o planejamento da ocupação. Em 1960, 
o escritório levou a cabo um projeto de habitação num terreno de 3000 acres na Baia de São 
Francisco chamado Peacock Gap, cuja intenção era a de permitir a atividade humana sem com-
prometer as comunidades naturais e os sistemas locais. Nesse projeto, também à beira-mar, a 
variedade de estudos abrangeu os seguintes pontos: o histórico de ocupação dos últimos 150 

(332)  Em A Life Spent Changing Places (p. 116), Halprin relata que a intenção dos aglomerados foi influenciada 
por sua recente viagem a Israel em 1961, conforme ele explica: “a partir das minhas experiências com os kibutz 
eu achei que deveríamos pensar na possibilidade de estabelecer valores relacionados ao modo de vida e também 
estéticos na formulação desta nova comunidade. Pensei que poderíamos projetar com uma atitude poética em 
relação ao meio ambiente e aglomerar os edifícios ao invés de espalhá-los pelo sítio”. Outro principio dessa aglo-
meração, segundo Halprin, estava em possibilitar uma aproximação entre os moradores, determinando uma certa 
unidade de vizinhança: “
(333)  As áreas de zoneamento, uso e ocupação do solo local não possuíam nenhum tipo de restrição, o que levaria 
muitos empreendedores a perpetuar o modelo já difundido no restante da Califórnia, principalmente na região 
de Los Angeles, de parcelamento da área em lotes individuais. Ver “Ecological architecture: planning the organic 
environment”. Progressive Architecture, 1966, p. 120-137. 
(334)  HALPRIN, A life Spent Changing Places, 2011, p. 116.

Figura 116 - Croqui de Halprin. 
Fonte: Sea Ranch: Diary of an Idea.
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do local; biota; clima (temperatura e ventos); marés e sedimentação; poluição e tratamento de 
efluentes. Conforme aponta a descrição do projeto, o produto destes estudos resultou numa 
plano esquemático de ocupação que se adequava às condições diagnosticadas e um estudo dos 
impactos do empreendimento na paisagem local335. 

Além do poder de persuasão que o paisagista exerceu no empreendedor Al Boeke336, já que se 
tratava de uma abordagem inovadora que trazia sérios riscos financeiros e a necessidade de for-
mular um plano de vendas específico, Halprin contou com a ávida participação de um geólogo 
e geógrafo cultural do escritório. Richard (Dick) Reynolds coordenou os estudos e acrescentou 
considerável sensibilidade e conhecimento de solos, e apesar de seus estudos específicos de 
geologia não estarem originalmente de acordo com o cliente, eles mostraram-se indispensáveis 
na definição dos princípios de ocupação da área. É de Reynolds a seguinte afirmação:

Se é possível compreender a história de um lugar nos seus últimos 150 anos, 
o conhecimento pode indicar quais são os processos que agem naquela região 
– ambos construtivos e destrutivos. A partir disso, é possível compreender 
como agir no ambiente, como planejar a ocupação; onde localizar os edifícios, 
estradas e plantações. Não é necessariamente preciso se adequar aos proces-
sos atuantes, mas, pelo menos, se a escolha for por não seguir, está-se numa 
melhor posição para estimar as consequências e os custos.337

Além do escritório de Halprin, que atuava como gestor do projeto e de uma extensa equipe de 
consultores (geógrafos, climatologias, advogados, etc.), além de planejador da ocupação, o ar-
quiteto articulou a contratação do colega Joseph Esherick e do escritório MLTW, formado pelos 

(335)  As informações foram retiradas de uma brochura feita pelo LH&A explicando o planejamento ambiental a 
seus clientes e a necessidade de se planejar a partir do conhecimento preciso das condições ecológicas do local e 
aponta uma série de projetos onde estes princípios foram aplicados. 
(336)  Segundo Alder, Boeke concordava com o ponto de vista ecologicamente sensitivo do projeto, mas necessi-
tava de um plano que se encaixasse financeiramente num plano de vendas de cinco anos (que depois foram trans-
formados em sete) através da venda rápida dos lotes e das unidades. ADLER, K. A field guide to form. Landscape 
Journal, n. 31, 2012, p. 54-75.
(337)  Citação de Dick Reynolds em Progressive architecture, 1966, p. 122.

Figura 117 - Sea Ranch 
Fonte: Process Architecture.
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arquitetos Charles Moore, DonlynLyndon, William Turnbull, Richard Whitaker para o desenvol-
vimento das edificações.338

 4.2.2. Estudos geológicos e ecológicos 339

De acordo com a cartilha “Ecological Environmental Planning”, todos os estudos foram direcio-
nados para criar um empreendimento em harmonia com a paisagem existente e preservar o 
ambiente natural o quanto possível. Suas conclusões apontaram para soluções funcionais de 
design baseadas nos processos naturais e nas forças atuantes naquela paisagem específica. 

Os estudos ecológicos começaram com um minucioso trabalho de reconstrução histórica da 
ocupação do local somada à evolução geológica desde os períodos pré-cambrianos. Uma das 
sínteses provenientes desta análise Halprin deu o nome de Ecoscore, ou seja, uma descrição em 
forma de diagrama num dado espaço-tempo de todas as influências e impactos históricos que 
ainda se encontravam impressos na morfologia do lugar e abria perspectivas de interpretação. 

Na análise histórico-cultural340, constatou-se que os primeiros habitantes da região foram os in-
dígenas ligados à etnia Pomo, que ainda habitam reservas no norte próximas dali. No século XVII 
chegaram os russos, espanhóis e alemães, mas o acesso por terra era tão difícil quando a na-
vegação. Em 1846, Ernest Rufus, alemão naturalizado mexicano, organizou um rancho e trouxe 
cavalos, gado e agricultura. Entretanto, os Estados Unidos anexaram o território da Califórnia e 

(338)  A escolha de tais arquitetos, notados pelo estilo regionalista californiano marcado pelo uso da madeira e de 
principais vernaculares na arquitetura, foi baseada no desejo de Halprin de manter os materiais simples, como a 
madeira, e as edificações singelas, utilizando como base a arquitetura indígena local e os celeiros existentes, ao 
invés de grandes mansões de concreto que facilmente destoariam da paisagem local. 
(339)  Embora os estudos realizados abarquem vários aspectos do ambiente e caracterizem análises complexas, a 
apresentação dos estudos foca nos elementos mais significativos e comentados nas bibliografias consultadas.  
(340) Posteriormente publicada pela Oceanic Properties num livro intitulado “The Story of The Sea Ranch”, por 
Richard Dillon, em 1964. 
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o local foi sendo repartido em outros pequenos ranchos. As atividades extrativistas de madeira  
intensificaram-se por volta do início do século XX e, em 1916, Walter Frick comprou diversas 
porções de terra e formou uma grande propriedade chamada Rancho del Mar. Foi ele quem 
plantou as faixas (quebra-vento) de ciprestes da espécie Monterey para barrar os intensos ven-
tos do noroeste e substituiu o gado por ovelhas. E assim as terras permaneceram até a morte de 
Frick, em 1935, quando a propriedade foi a leilão e depois vendida para a Oceanic Properties341. 

Na análise dos ventos, foi Reynolds quem percebeu o fato de as ovelhas preferirem as áreas 
próximas aos ciprestes, que as protegiam do vento e onde crescia um tipo de vegetação diferen-
te devido às diferenças climáticas formadas pela aglomeração de árvores. Ele também sugeriu 
como esse padrão poderia ser utilizado na disposição das edificações.342. 

A pesquisadora Kathleen Adler343 indica que Reynolds executou um cuidadoso trabalho de rela-
cionar os aspectos biofísicos e etnográficos do local e muitos dos seus comentários lidavam com 
o fluxo dinâmico que o vento exercia no impacto de todo o ambiente, de uma forma dinâmica e 
aparentemente caótica, revelando uma “paisagem em constante movimento”. A pesquisadora 
comenta ainda que as análises de Reynolds reforçaram os princípios de Halprin, de que a lógica 
do design deveria seguir os processos biofísicos e socioculturais do local, uma vez que prova 
que a história do lugar não refletia um significado fixo, mas ao contrário, representava “um ato 

(341)  Informações retiradas do Manual do Usuário revisão em 1991 (Disponível no acervo de Halprin no Archi-
tecture Archives). Michael Laurie providencia a mesma visão do histórico de ocupação estendido a todo território 
norte-americano: “diferentemente dos vizinhos da América Central, os mais e astecas, os índios norte-americanos 
deixaram pouco impacto no território. Alguns túmulos impregnados de significado místico e domicílios em pe-
nhascos permanecem, mas o relacionamento benigno e nômade entre as pessoas e a terra deixou poucas marcas 
que não poderiam ser facilmente apagadas com o tempo. A consciente conformação da paisagem para propósitos 
econômicos e estéticos somente chegaria à América pelos primeiros colonizadores europeus no século XVII. Os 
imigrantes trouxeram com eles a agricultura e as tradições culturais de sua terra natal”. Ver LAURIE, M. SP Space 
Design, n. 235, abril 1984, p. 125-127.
(342)  ALDER, 2012, p. 56.
(343)  ALDER, 2012, p 57.

Figuras 118 e 119 - A força do vento e estudos 
climatológicos. 
Fonte: RSVP, 1969.
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estratégico e transformativo que considera o design em termos de risco e gestão”344.

A chuva e neblina constantes em outras partes da Califórnia, em especial na região da baia de 
São Francisco, não foram tão relevantes para a determinação da localizado e orientação das 
edificações e itens requeridos, como estradas e aeroporto, quanto os ventos fortes. Assim, o 
estudo dos ventos foi relacionado com o estudo da umidade e da temperatura entre diferentes 
estações, utilizando o modelo do arquiteto Victor Olgyay. As conclusões destes estudos, segun-
do Adler, apresentavam que dados do quadro bioclimático indicavam que a área estava fora da 
zona de conforto desejada e deveriam ser desenhadas soluções que utilizassem a manipulação 
do relevo, da vegetação e das construções de forma a configurarem uma mitigação para as con-
dições climáticas. Entre as soluções exaustivamente experimentadas pela equipe e pelos arqui-
tetos contratados, levou-se a cabo a seguinte solução: a aerodinâmica dos telhados e formatos 
das edificações seria capaz de direcionar o vento e criar uma zona calma, ao mesmo tempo que 
grandes aberturas de vidro nestas zonas livres de vento do noroeste absorveriam o máximo de 
calor, já que estariam orientadas para as faces de maior exposição solar, ou seja, ao sul. 

Quanto aos estudos dos solos, Reynolds analisou a localização dos diferentes tipos, textura, 
profundidade, drenagem, grau de fertilidade natural, permeabilidade e características das ero-
sões. As conclusões auxiliaram o refinamento do planejamento da ocupação, tanto em relação 
ao reposicionamento de determinadas necessidades, quanto à adoção de medidas mitigató-
rias. Os piores condicionantes encontrados foram a predisposição da área norte à erosão e 
drenagem comprometida nos períodos de inverno em determinadas áreas de prados345.

No que concerne à vegetação, a intenção era determinar quais espécies nativas operavam me-
lhor no ecossistema local, tanto para retirar tipos de vegetação nocivos, tal como as gramas e as 
plantas ornamentais, quanto para guiar os futuros plantios e reflorestamento nas áreas de uso 

(344)  ALDER, 2012, p. 57.
(345)  Progressive Architecture, 1966, p. 126.

Figuras 120 e 121 - Estudos de temmperatura e 
os princípios de design que seguem a força do 
vento. 
Fonte: ADLER, 2012 e RSVP, 1969.
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comum e, em menor grau de exigência, sugerir espécies para os jardins privados346. Os pinhei-
ros da espécie foram selecionados para compor a vegetação predominante, incluindo as novas 
sebes (as faixas de vegetação perpendiculares a costa). 

Ainda sobre vegetação, Reynolds estava familiarizado com um método indígena de evitar in-
cêndios que implicava a retirada da vegetação em um estágio de crescimento secundário e a 
queima do chão da floresta347. Essas medidas foram adotadas nas florestas de redwoods no topo 
das colinas, pois, conforme explica Halprin, essa vegetação secundária estava comprometida 
tanto pelo crescimento desordenado (causado pela ação extrativista noventa décadas antes), 
quanto por patologias específicas, além de sufocar as espécies nativas. A retirada controlada 
dessa vegetação e a queimada do chão da floresta permitiu a entrada da claridade que, por 
consequência, rejuvenesceu o sub-bosque de samambaias e rododendros348. 

O conjunto de estudos e análises geológicas e ecológicas realizadas pela equipe foi justapostos 
na Ecoscore e indica o impacto do homem e dos processos naturais no território, claramente 
evidenciando a ação nociva do homem no equilíbrio ecossistêmico. A score abrangem seis as-
pectos: geologia, clima, vegetação, animais, histórico da cultural local e histórico cultural hu-
mano (de todas as civilizações), utilizado para comparação. De forma geral, a score mostra a 
relação complexa entre os elementos do diagrama e, em particular, entre a intervenção huma-
na e os padrões de crescimento e continuação dos processos naturais, de forma a evidenciar 
a relação entre uso do solo e consequências ambientais. Um exemplo disso é a clara relação 
entre o início da mineração de ouro (corrida do ouro) e uma alteração considerável no gráfico 
correspondente à extração de madeira e incêndios florestais. 

(346)  Também se constituía como um principio de design “encorajar as pessoas a perceber a diferença entre a 
arquitetura e os jardins de um subúrbio mais rural e de um subúrbio tradicional, e outros tipos mais apropriados 
as condições de Sea Ranch e da costa norte californiana, que frequentemente sofre com ressacas, tempestades de 
inverno isoladas, frio e umidade constantes.  
(347)  ALDER, 2012.
(348)  HALPRIN, L. RSVP Cycles, 1969, p. 136.

Figura 122 - Limpeza do chão da floresta. 
Fonte: RSVP, 1969.
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Figura 123 - Ecoscore. 
Fonte: Changing Places, 1986.
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De acordo com Alder, o formato em espiral da score:

[...]representa uma série de adaptações calibradas mutualmente. Quando 
considerados independentes, cada linha do tempo estabelece e mantem sua 
forma distinta e ritmo de adaptação. Quando as linhas são combinadas à com-
plexidade geral dos relacionamentos e adaptações, são negadas as possibili-
dades de equilíbrio.349

 4.2.3. Princípios e planejamento da ocupação 

Os propósitos essenciais do planejamento determinados por Halprin e sua equipe rejeitavam 
o modelo de ocupação suburbano disseminado na Califórnia, principalmente na tradição de 
alinhar casas ao longo das praias e encostas, bloqueando o acesso e a visão. A intenção era pre-
servar o máximo do ambiente natural e formar comunidades capazes de operar em conjunto, 
mantendo as ideias originais e perpetuando os princípios de conservação da paisagem natural. 

Observando os relatos de Halprin, vê-se que ele estava determinado a imprimir em Sea Ranch 
um senso de lugar com personalidade e caráter, onde “o todo era mais importante do que as 
partes”350. Nos princípios norteadores do design, ele descreve que, após considerar uma série 
de soluções, se optou pela natureza como fator dominante, bem como a predominância de 
espaços abertos e acessíveis a todos, a excelência no design das edificações e a necessidade de 
estabelecer um senso de comunidade. Assim, o planejamento geral enfatizou as qualidades e 
características físicas do sitio e a determinação de premissas claras de design, com restrições e 
determinações. Porém, acreditavam-se que estas mesmas premissas admitiriam as transforma-
ções futuras do tempo sem perder ou abandonar os princípios fundamentais. 

(349)  ALDER, 2012, p. 71.
(350)  HALPRIN, Diary of an idea, 2002, p. 29



162



163

Assim, o modelo de parcelamento deveria atender a demanda por duas mil famílias351 na área 
de cinco mil acres, ou seja, de baixa densidade, o que levou à decisão de manter a ideia de lotes 
individuais, cujo projeto arquitetônico ficaria a cargo do morador. Todavia, a cada lote ou uni-
dade individual somaram-se a porcentagem de terras comuns, a serem mantidas como grandes 
espaços abertos e a propriedade foi marcada por uma sucessão de privacidade, onde o mais 
privado é a casa e os arredores conformam uma transição para as áreas comuns, o que implica 
na proibição de cercas e muros que dividam a propriedade das áreas comuns. Ou seja, 50% das 
terras deveriam permanecer livres e acessíveis ao conjunto de moradores, o que incluía toda 
a costa de cem metros, os campos abertos entre as sebes de cipreste, as trilhas, as praias e as 
colinas logo abaixo da mata, além da própria floresta de pinheiros, assim como as margens do 
rio Gualala. A princípio, Sea Ranch foi pensada como um condomínio voltado à recreação (ba-
seada na natureza), com esperanças de, aos poucos, se constituir uma comunidade formada 
por residências permanentes. 

Para manter as áreas abertas352, as unidades habitacionais deveriam ser dispostas em aglome-
rados, o que, segundo Halprin, também asseguraria uma unidade de vizinhança que pudesse 
instituir relações mais próximas entre os moradores353. As dinâmicas e os fluxos operando no 
local sugeriram as soluções: unidades seriam dispostas em vilas na floresta e aninhadas ao lon-
go das faixas de ciprestes perpendiculares ao mar, o que ao mesmo tempo assegurava a vista 
para todas as unidades e mantinha os prados livres, além de proteger pessoas e prédios dos 
ventos. Esta disposição de lotes tomou duas formas: linear ao longo das sebes quebra-vento ou 

(351)  Aparentemente, este número foi aumentado pela incorporadora, o que representou quase o dobro do ini-
cialmente desejado por Halprin. Ao todo, o aumento para 5.200 unidades representaria uma população total 
aproximadamente 15 mil pessoas.
(352) Halprin usa a mesma referência de “matriz” da vida cotidiana tanto para os espaços abertos das cidades 
quanto para estas terras comuns em Sea Ranch. 
(353) Halprin esperava que Sea Ranch se tornasse de fato uma comunidade onde moradores se organizassem para 
manter a qualidade de vida e a integração com o ambiente e conservação da natureza, ou seja, operando como um 
ecossistema em clímax. Ver “Halprin’s recollections”, Progressive Architecture, 1993. 

Figuras 125 e 126 - Anotações de Halprin. 
Fonte: Acervo de Halprin no A.A.
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formando laços de acesso com as casas dispostas em círculos. 

As observações da ação erosiva dos ventos na vegetação, no relevo e nas rochas indicavam não 
somente a orientação do posicionamento das edificações e de seus atributos arquitetônicos, 
como também solucionavam as formas de qualquer elemento que estivesse exposto em campo 
aberto ou cuja orientação necessitasse de proteção. Assim, surgiu a concepção dos telhados e 
paredes das edificações aerodinamicamente anguladas para direcionar os ventos. Dessa forma, 
os prédios assumiam as silhuetas e contornos dos elementos pré-existentes, cujas formas foram 
moldadas pela erosão, fundindo-se na paisagem local como uma extensão formal dela. A partir 
dessa solução, a equipe definiu a construção de um condomínio (um único edifício) com várias 
unidades e assim criou mais uma tipologia para aglomerar as unidades e liberar as áreas livres. 

Por esse mesmo motivo, o de não causar distúrbio inserindo elementos estranhos àquela pai-
sagem, Halprin determinou que os materiais fossem naturais, preferencialmente de madeira, e 
que a arquitetura seguisse preceitos locais, exemplificados nos celeiros, casebres e outras edifi-
cações existentes desde o início do século XX e que caracterizavam uma linguagem arquitetôni-
ca vernacular. As unidades também deveriam respeitar os limites de altura e dimensão, já que 
ele acreditava que a personalidade do local requeria casas mais condizentes com o clima rural. 

As tipologias arquitetônicas foram dividas entre os dois grupos de arquitetos. Esherick produziu 
seis unidades residenciais privadas, que serviriam de modelo para o guia de design das demais, 
e o MLTW ocupou-se do projeto do condômino e das outras instalações. Ambos os escritórios 
desenvolveram um design “ecologicamente sensível”, amparado pelas soluções derivadas dos 
estudos ecológicos.354

Além das residências formadas pelas unidades privadas nas vilas no topo da floresta, nas vilas 

(354)  Todos os quatro sócios do MLTW eram, na época, professores da recém criada faculdade de Design Am-
biental (Environmental Design) do departamento de Arquitetura da Universidade da Califórnia em Berkeley, aonde 
Willian Wurster, amigo de longa data de Halprin, era o diretor desse departamento.  

Figuras 127 - “Clusters” o princípio da 
aglomeração nos ciprestres e as áreas comuns 
dos prados. 
Fonte: Sketchbooks.
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ao longo dos ciprestes e no condomínio, o programa de necessidades estabelecido pelo em-
preendedor incluía uma pista de pouso e decolagem para pequenos aviões, um campo de golfe, 
estradas e caminhos de acesso pavimentados, centro comunitário e recreativo (com piscina355 e 
equipamentos esportivos), restaurante, loja, manutenção e administração, estábulo, hospeda-
ria (projetada por Eaherick) e edificações (celeiros) preexistentes, preservadas como patrimô-
nio histórico. Além disso, o programa incluía diversas trilhas, algumas destinadas ao ciclismo. 

A implantação do Sea Ranch segmentou a propriedade em três terços, a serem desenvolvidos 
a partir da porção sul e, numa segunda etapa, as porções centrais e norte. O sul corresponde à 
área mais próxima da estrada (Highway1) e conforma todas as tipologias arquitetônicas (vila na 
floresta, casas dos ciprestes e condomínio) e as demais instalações, incluindo o campo de golfe 
e o aeroporto.  

A primeira etapa (sul) foi aprovada em 1964 e as unidades começaram a serem vendidas em 
1965. Já as outras duas etapas ficaram prontas em 1968, incluindo 25 acres destinados a resi-
dências mais simples para funcionários, à beira da estrada principal, e também uma área para 
acampamento. Nesse mesmo ano de 1968, a incorporadora Oceanic Properties doou 124 acres 
ao norte da propriedade, formando o Gualala Point Regional Park, no estuário do rio Gualala.

Para assegurar o comprometimento com os princípios norteadores do que Halprin chamou 
de “a ideia de SeaRanch” e o cumprimento das restrições de design arquitetônico e plantio, o 
escritório desenvolveu uma cartilha para os futuros moradores, bem como estabeleceu como 
estratégia a criação de uma associação de moradores, da qual derivou uma comissão especial 
de conservação da paisagem natural e com o objetivo de guiar, controlar e aprovar os projetos 
arquitetônicos. 

(355)  Em Sea Ranch a piscina é comunitária em função de uma drástica condição de escassez de água e longos 
períodos de seca. 

Figuras 128 e 129 - Estudos da ação do vento. 
Fonte: Acervo de Halprin no A.A.
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Figuras 130 - Princípios de ocupação em toda Sea Ranch. 
Fonte: Process Architecture.
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Figuras 131 e 132 - Esquema para 
proteger as edificações do vento. 
Fonte: Acervo de Halprin no A.A.
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Figuras 133 e 134 - Princípios do planejamento. 
Fonte: RSVP, 1969.
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Figura 135 - Princípios de 
planejamento. 
Fonte: Sketchbooks.
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Figuras 136 e 137 - A face sul das edificações 
protegidas do vento e corte transversal. 
Fonte: Sketchbooks e RSVP, 1969.
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Figura 138 - Princípios da distribuição das 
edificações em aglomerados. 
Fonte: LYNDON, 2004.
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 4.2.4. Conflitos e dissonâncias 

A primeira etapa, da porção sul, pronta em 1965, foi recebida pela comunidade paisagista e 
arquitetônica com furor. O Sea Ranch ganhou vários prêmios, muitos deles pela qualidade da 
arquitetura desenvolvida pelo grupo de Charles Moore e Joseph Easherick. Sea Ranch tornou-se 
um símbolo emblemático para a prática compreensiva do planejamento da paisagem. 

Em 1966, a revista Progressive Architecture dedicou um artigo especial a Sea Ranch, avaliando 
os primeiros anos do empreendimento. Nessa edição, eles chamaram a atenção para o período 
de aclimatação dos novos moradores que, acostumados com o modo de vida urbano e subur-
bano, teriam de aprender a apreciar as particularidades e qualidades erráticas de um ambiente 
natural austero. Talvez por esse motivo, o empreendedor, que havia investido massivamente 
em campanhas publicitárias para vender a ideia do modo de vida incomum que Sea Ranch 
flexibilizou, colocou algumas restrições para aumentar as vendas. Como uma surpresa aos in-
corporadores, as unidades na floresta de pinheiros tiveram um apelo de venda maior do que as 
casas próximas ao mar, o que levou à definição de outro condômino nessa área. Ainda assim, 
os relatos apontam para um crescente desrespeito aos princípios originais de design e, mesmo 
antes do final da década, permitiram-se casas mais próximas das falésias e o não seguimento 
do padrão de agrupamento nos ciprestes. 

Apesar de considerado um exemplo de planejamento compreensivo, capaz e assegurar a pai-
sagem natural em comum acordo com o uso humano, tornando-se um símbolo ambientalista 
reconhecido mundialmente, Sea Ranch foi severamente criticado por movimentos ambientalis-
tas, cada vez mais fortes na década de 1960. Estes alegavam que o empreendimento barrava o 
acesso da população geral àquela parte da costa californiana, constituindo um privilégio para 
poucos, que serviria de modelo para outros empreendimentos que perpetuassem a segregação 
de acesso em outras porções do litoral. 

As contínuas tentativas de movimentos ambientalistas influenciaram o estado da Califórnia a 

Figuras 139 e 140 - Folhetos publicitários de 
Sea Ranch. 
Fonte: Acervo do Halprin no A.A.
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acatar uma lei nacional que determinava a criação de leis e parâmetros de ocupação para o 
litoral. Em 1972, o estado sancionou o Ato para Conservação da Zona Costeira (Proposição 20). 
Não demorou para que muitas das permissões de construção nos lotes de Sea Ranch fossem 
negados pelos órgãos locais responsáveis, o que praticamente interrompeu as vendas da Ocea-
nic Properties, que tinham um plano de sete anos para obter os retornos financeiros. Tanto 
empreendedor como associação de moradores entraram com ações contra as decisões que 
impediam as construções, o que resultou num acordo com a comissão criada pela Proposição 
20 (North Central Cost Comission). Este estabeleceu a criação de novos acessos públicos com 
áreas para estacionamento ao longo de todo o empreendimento, além da remoção de duas mil 
árvores na extensão da estrada principal (Highway 1), o que acabou não acontecendo356. Even-
tualmente, as disputas foram solucionadas por projeto de lei e a associação de moradores, em 
conjunto com o empreendedor, concordou em abrir cinco acessos públicos com seus respecti-
vos estacionamentos, além da retirada de áreas para a abertura de vistas a partir da estrada357. 

O resultado deste cenário beneficiou a preservação da costa californiana. Todavia, os prejuízos 
acumulados em mais de dez anos levaram o empreendedor a rever o modelo vislumbrado por 
Halprin, contratando uma empresa de engenharia civil e transformando a porção norte num 
parcelamento mais tradicional e denso. Como comenta Canty Donald, hoje existem duas Sea 
Ranch: uma que reflete a cuidadosa e sensível relação entre homem e natureza e outra marcada 
pelo rígido alinhamento de ruas e casas bloqueando a vista dos penhascos358. As casas tornaram-
se maiores e as restrições foram flexibilizadas359. 

(356) CANTY, Donald. “Origins, evolutions and ironies”. In: LYNDON, Donlyn e ALINDER, Jim. The Sea Ranch, fifty 
years of architecture, landscape, place and community on the northen California cost. Princenton Press, 2004. 
(357) Ibid, p. 30.
(358) Ibid, p. 30.
(359)  Em 1993, Halprin comentou este cenário de continuas transformações, em que os princípios originais foram 
alterados, a ideia dos aglomerados desapareceu, as áreas comuns se apresentaram menores e menos dominantes, 
ao ponto de “Sea Ranch estar, como toda comunidade orgânica, encarando novas questões, com novas pessoas 
cujas motivações são menos pioneiras”.  Ver “Halprin’s recollections” e “Diary of na Idea”. 
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O conceito primordial de Sea Ranch, a harmonia da ocupação humana, o mínimo impacto e 
o domínio da natureza, foi crescentemente deturpado pelos próprios moradores e cada vez 
surgiram mais conflitos entre as premissas originais e as necessidades colocas por novos com-
pradores, mais jovens e elitizados360. 

No início da década de 1970, Halprin e seu escritório desenvolveram uma metodologia de par-
ticipação pública, baseada em workshops cuja premissa estava em resolver problemas e atingir 
consensos de forma criativa (Taking Part Workshops). Desde 1983 (repetidos a cada dez anos 
até a morte de Halprin), tais workshops são realizados em Sea Ranch, com a intenção de res-
taurar nos moradores as premissas originais do projeto que, segundo Halprin, consistiam na 
construção de uma comunidade que acreditava na “utopia da fusão entre homem e terra [...] e 
no design como ferramenta que integra arquitetura a paisagem, sem dominá-la”.361

 4.2.5 Algumas considerações 

Em função do contexto que se estabeleceu nas décadas seguintes ao projeto de Sea Ranch, 
muitos dos princípios ecológicos inovadores desenvolvidos por Halprin e sua equipe não foram 
implementados. Ainda assim, a pesquisadora Alder comenta que o sucesso geral do design 
“serviu com oelo entre o artifício humano e o mundo natural, reintegrando requerimentos so-
cioeconômicos com processos e fluxos ambientais, permitindo assim que as duas metades con-
ceituais do projeto – o dinâmico e o estático – resultassem dialeticamente numa noção holística 
de comunidade”362.

(360) Halprin foi contundente em diversas descrições de Sea Ranch que a intenção era abrigar a maior diversidade 
possível de pessoas, classes sociais, idades e etc., e que foi planejada para ser uma comunidade não elitista. Hal-
prin, que possui uma casa em Sea Ranch, envolveu-se em vários embates sobre a altura das casas e outros confli-
tos, conforme apontam correspondências encontradas no Architectural Archives. 
(361)  Trecho retirado da cartilha para o workshop realizado em 2003. Disponível no Architectural Archive. 
(362)  ALDER, 2012, p. 63.

Figuras 141 e 142  - Paisagens de Sea Ranch, as 
falésias e as campinas. 
Fonte: Ecology of Form e LYNDON, 2004.
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Para Halprin, Sea Ranch representou um campo apto para testar as suas teorias sobre “a impor-
tância do lugar como gerador da comunidade”. Ele representou, ainda, uma forma diferente de 
entender e juntar as características das formas naturais e as formas construídas e “mostrar que 
uma pode derivar pragmaticamente da outra”363.

Elizabeth Meyer argumenta que, em Sea Ranch, Halprin “subverteu as convenções do design 
correntes” ao incluir as experiências oferecidas pelos processos naturais, as estruturas e fluxos 
e a experiência do corpo em movimento no processo de design. A pesquisadora ainda comen-
ta sobre a qualidade individual das experiências geradas pelos contrastes entre as diferentes 
configurações da ocupação, como por exemplo, o fato de, ao longo dos ciprestes, as ruas re-
sidenciais criarem um microclima “sombreado, calmo, fresco e úmido”, ao passo que as áreas 
comuns eram “ensolaradas, quentes, secas e barulhentas pela ação do vento”. 

Os mesmos princípios da “ecologia da forma” aplicados em Portland foram aplicados em Sea 
Ranch, não como abstração da natureza, nem transmutando a “equivalência da experiência”. 
Em Sea Ranch, Halprin colocou em prática sua sensibilidade para reunir profissionais dedicados 
e aptos a, como ele, fazerem uma leitura cultural e natural precisa da experiência dos processos 
naturais interagindo com os elementos do ambiente, tanto os naturais quanto os introduzidos 
pelo homem. Estas interpretações sintetizam as diretrizes da intervenção compreensiva e su-
gerem diversas soluções formais. Mais uma vez, a forma deriva da observação dos processos 
naturais. Os princípios e premissas de Sea Ranch estavam todos relacionados com a leitura pre-
cisa daquela paisagem particular, sem impor ou dominar o existente e, ainda assim, inserindo 
novos elementos e atividades. 

(363)  HALPRIN, Diary of an idea, 2002, p. 11.

Figuras 143 - Vista aérea do Condomínio 01 
projetado por Charles Moore. 
Fonte: RSVP, 1969.
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5.  Considerações Finais 

No início da pesquisa havia um interesse em explorar e entender o processo de design de Lawrence Halprin e, aos poucos, percebeu-
se que a obra do autor se apresenta complexa e multifacetada. A riqueza de trabalho constitui-se muito mais rica do que se pensou 
originalmente e, dessa forma, o recorte do tema foi necessário, ainda que não abarque todas as suas realizações no campo da pai-
sagem. O seu trabalho não foi inteiramente explorado e sugere ainda muitas outras frentes de interpretação. Isso por que, o autor 
se expressou de tantas formas diferentes que seus projetos construídos configuram um dos materiais disponíveis para entendê-lo e, 
além destes, pode-se percorrem seus inúmeros artigos e livros, inclusive textos não publicados, e mais importantes, seus mais de 200 
cadernos de anotações revelam uma forma de entrar no seu mundo particular, aonde ideias embrionárias vão evoluindo em croquis, 
diagramas e textos. 

Talvez a maior contribuição de Halprin na prática contemporânea esteja impressa no seu modo de entender o design e na sua visão 
de mundo, comprometidas com uma constante vontade em crescer e experimentar o novo, incorporar novas sínteses, beber de 
novas fontes e, principalmente, agir positivamente na vida cotidiana das pessoas, proporcionando-lhes espaços físicos pensados na 
vivência do corpo, na retomada dos laços afetivos e, conforme ele sempre relembra, os laços biológicos do homem com a natureza e 
o ambiente que o circunda. 

Nessas primeiras sínteses que aconteceram ainda no jardim e levadas ao espaço continuaram a serem exploradas de forma a somar 
experiências com novos contextos e questionamentos. A partir do entendimento do corpo e do ambiente sensitivo e da profunda 
ligação emocional com a natureza Halprin criou suas bases fundamentais.  

Nesse contexto o envolvimento de Anna foi inquestionável, já que constantemente informava a Halprin sua visão tão genuína do cor-
po como meio de aprender e explorar o mundo. Uma de suas qualidades mais marcantes, constantemente apontadas pelas pessoas 
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com as quais se relacionou, vem de sua personalidade generosa e do seu talento nato de educadora. Uma de suas alunas de Anna 
fez o seguinte comentário sobre isso: “para mim, essa é a base do trabalho de Anna – aquela atitude de fazer algo se tornar simples, 
possível e disponível, e ela fazia você pensar se sentir um sucesso....todo o processo era, na verdade, fazer você descobrir as coisas 
por sí própria”364. 

Assim, partindo do corpo e da coreografia, levando esse pensamento para a cidade e as formas urbanas entendidas como arte ca-
paz de enriquecer a vida “emotiva, biológica e sensorial” das pessoas e tornar a “vida holística” possível, Halprin atribuiu um modo 
distinto de pensar o design dos ambientes humanos como uma síntese entre a dimensão humana, a arte e a natureza. E talvez sua 
maior contribuição para a prática contemporânea esteja em pensar o design como um processo. E existe uma qualidade pedagógica 
na maneira como ele encara o ato projetivo, principalmente no que se relaciona ao corpo e aos processos da natureza. 

Quanto às questões referentes ao discurso e seu rebatimento na realidade tectônica da paisagem, cabe esclarecer que é possível 
entender a contribuição de Halprin separada entre a teoria e a prática, tamanha a riqueza de temas que ele explorou. Ainda assim, 
entende-lo sob a perspectiva entre seus discursos e sua prática relevam que existe uma consonância entre as investigações no campo 
das ideias e sua derivação prática. No que se relaciona aos projetos apresentados, cabe esclarecer que estes constituem exemplos de 
sucesso, mas que, como todo profissional, Halprin não escapa de sua dose de fracassos, conflitos e contradições. É possível ver em 
outras obras um desgaste e certa repetição das formulas empregadas em Portland levadas a outros projetos, por exemplo. 

Cabe ainda ressaltar, que sem nenhum desmerecimento ao conjunto da obra de Halprin e a validação de seus experimentos, teorias e 
métodos, a pesquisadora Hirsh aponta para uma inabilidade de Halprin em exercer a flexibilidade que tanto discute no ato de projetar 
levando-se em conta o consenso coletivo e os processos mutáveis da natureza. Em segundo lugar, muitas de suas influências provêm 
de amigos íntimos, expoentes de diversas profissões, como antropólogos e psicólogos jungianos e da gestalt, sendo que estas e outras 
referências de diferentes campos do saber foram incorporadas na defesa de suas teorias, e por vezes são de difícil assimilação ou 
 

(364)  ROSS, 2007, p. 87.
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 apresentam-se de forma confusa e superficial. Sobre essa característica da produção escrita de Halprin, a arquiteta Alison Hirsch faz 
a seguinte ressalva:

A confusão é parcialmente devido às referências, um tanto superficiais que ele utiliza em seus textos, sobre uma am-
pla gama de conhecimento – psicologia (Jungian e a Gestalt), antropologia, religião, música, a história de sua própria 
profissão e assim por diante. Para convenientemente ilustrar ou sustentar suas teorias, aparentemente sem uma forte 
preocupação para a precisão de suas informações. A livre interpretação de Halprin sobre esse material é compatível 
com sua hesitação e aversão a rigorosidade da intelectualização, ainda assim, suas afirmações generalizadas não são 
sempre convincentes.365

Ainda que com suas contradições, a visão compreensiva de Halprin vai de encontro a complexidade do espaço urbano na atualidade. 
Ao estudar os contextos históricos, sociais e culturais que permearam a década de 1960 é curioso as similaridades das problemáticas 
daquele tempo ainda serem tão presentes no mundo contemporâneo. E, o olhar sobre como aquela geração enfrentou sua própria 
história oferece muitas frentes de interpretação da realidade atual. 

É interessante notar, também, como Halprin, de fato, consegue superar o pragmatismo e racionalidade das questões ‘puramente 
ecossistêmicas’, do seu expertise no campo das ciências naturais utilizando o viés da arte - o que poderia ser meramente funcional 
(a consideração aos fluxos dos sistemas naturais), ganha vivacidade e criatividade, enriquecendo a experiência estético-sensorial no 
espaço urbano (como ele mesmo diz). Mas, nada disso (arte & ciência) seriam completos no processo de projeto se as pessoas não 
fossem consideradas. Isso porque, as relações entre arte, natureza e dimensão humana poderiam facilmente resultar em projetos 
redutores e, por este motivo, é necessário acentuar sua inventividade e a sua abordagem sensível e transdisciplinar. Para os profis-
sionais de hoje, resta o ensinamento de que função do designer é “guiar a mudança e não desenvolver formas estáticas ou critérios 
fixos, mas formas que evoluem”. Halprin comenta que a busca do nosso tempo é por processos válidos, e nossas formas urbanas irão 
mudar como parte de um processo de desenvolvimento. 

(365)  HIRSCH, Alison Bick. Lawrence Halprin: Choreographing Urban Experience. Dissertation Architecture, Doctor of Philosophy. University of Pennsylvania, 
2009. p. xxiii. (tradução nossa)
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Parece ter sido um desejo de Halprin que suas formas e suas abordagens fossem capazes de permanecer relevantes ao longo das 
mudanças no curso do tempo. E essa visão tem raízes tanto no pensar o projeto como uma plataforma dinâmica, quanto a influência 
do seu entendimento de natureza e sua determinação em traduzir os processos da natureza em formas urbanas. 

Pelo prisma da equivalência da experiência não se encontram conflitos, mas, pelo prisma da permanência da relevância do espaço 
urbano que é baseado nas teorias da ecologia da forma, aí Halprin esbarra no problema da meta-temporalidade e no fato de que 
nem sempre cultura e natureza evoluirão na mesma medida. O que não desqualifica nem inviabiliza o pensamento, mas sugere uma 
contradição inerente. A temporalidade na cidade manifesta-se nos edifícios e na tectônica, na rigidez da matéria, que se desgasta, 
enquanto a natureza se revela nos processos vegetais e geológicos. Posto que a natureza é sempre jovem, se recicla num processo 
cíclico e complexo, a cidade, envelhece. Cidade é permanência e memória, não se auto refaz. 

As formas da cidade só se tornam relevantes por meio da cultura. Nesse sentido, a sociedade americana do contexto do pôs guerra 
só continuou a dilacerar-se no que compete a vida urbana. Os centros continuaram a enfraquecer-se. Mesmo as grandes metrópoles 
não escalparam da logica do subúrbio e do espraiamento. O espaço publico aberto sempre dependerá da apropriação emocional das 
pessoas para se manter vital e, em muitos exemplos essa vitalidade está enfraquecida. 

Por fim, resta reforçar que o trabalho de Halprin é marcado, sem precedentes, pela riqueza de experimentações no ambiente urbano, 
pela ideia chave de que a cidade é algo mutável, em constante processo de transformação em função da experiência humana. E 
na análise de sua trajetória profissional e produção literária, percebe-se que seu entendimento de cidade evoluiu de acordo com a 
percepção daquilo que acontecia ao seu redor, nos contextos dos vários períodos históricos que presenciou, das várias pessoas com 
quem se relacionou. Tentar entender Halprin significa também um passeio por tudo àquilo que o motivou. Esta talvez seja a contri-
buição de Halprin para a autora desta dissertação. Pela visão de mundo de Halprin ela descobriu uma nova forma de ver arquitetura 
e paisagem, aprendeu e, já que o trabalho desse paisagista sugere tantos outros desdobramentos, as possibilidades de aprender e 
descobrir novos mundos continuam. Ao que parece, Halprin também exerce, pelo seu legado, influência nata como educador. 
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