
Cidade e Natureza

 Do século XVI em diante, um novo padrão de vida 
emergiu do novo modo de produção econômica – o 

Capitalismo mercantilista –; e, aos poucos, as 
cidades passaram a assumir suas funções produtivas, 
com o aparecimento das primeiras fábricas urbanas.

 O conceito do espaço urbano renascentista abandonou 
a idéia da Baixa Idade Média de conjunto vivo 

(crescimento orgânico) e orientou-se para um ideal 
de perfeição formal pura: aspirava-se por uma 

geometrização geral de toda a cidade, na qual ruas e 
praças passaram a serem definidas pelos edifícios.



 Na idéia renascentista 
de CIDADE, toda a 
motivação de ordem 
religiosa sobre a vida 

urbana acabou 
desaparecendo, sendo 

substituída por uma atitude 
científica levada ao 

extremo de uma 
racionalidade a-histórica. 

Prospettiva di una piazza (c.1470)
Francesco di Giorgio (1439-1501)

e Luciano Laurana (1420-79) 

Esquema da
Città Ideale



 Passaram a predominar a 
uniformidade, os traçados 

regulares e as ruas 
irradiadas de uma praça 
central, em que canhões 

defendiam estrategicamente 
as entradas da cidade. 

 De modo geral, a busca 
pelo MODELO IDEAL 
levou à repetição de alguns 
motivos geométricos 
arquetípicos:  

Firenze (Toscana, Itália)

Plano de Sabbioneta
(1550, Lombardia Itália)
Vespasiano Gonzaga (1531-91)



 Entre os séculos XV e XVII, surgiram vários tratados 
sobre CIDADES IDEAIS, assentados em critérios 

puramente racionais e geométricos, segundo os quais 
a forma urbana perfeita deveria seguir um modelo 

unitário e rígido, distanciando-se da natureza.

Cidade de Palmanova (1593, Itália)
Vincenzo Scamozzi (1552-1616)

Planta de Sforzinda (1460)
Filarete (1400-69)



 O primeiro tratadista         
da Renascença, Leon B. 

Alberti (1404-72)
sistematizou teoricamente 

as idéias artísticas do 
período, enfatizando a 

perspectiva, a simetria e              
o equilíbrio estático.

 Em seu tratado em dez 
livros De re aedificatoria

(1455), de inspiração 
vitruviana, estabeleceu o 

que seriam as premissas do 
urbanismo renascentista. 

De re aedificatoria (1455)
Leon V. Alberti (1404-72)

Retrato



 Alberti via a ação urbanística 
como uma atividade moral e, 
concebia a cidade como uma 

totalidade irredutível, ou 
seja, um “edifício” coletivo.

 Definindo a sociedade 
perfeita como construção

(encaixe lógico de afirmações 
morais, civis e religiosas), 
buscou definir as regras 

universais de construção e 
remodelação das cidades. 

Chiesa di Sta. Maria Novella
(1456/70, Firenze Itália)

Palazzo Rucellai
(1452/60, Firenze Itália)

Leon B. Alberti (1404-72)



 Os ideais urbanistas do 
RENASCIMENTO
somente puderam ser 

aplicados na prática em 
projetos pontuais e 

algumas experiências de 
transformação urbana, 

graças a acordos firmados 
entre determinados 

príncipes e papas, em 
cidades como Pienza, 

Urbino e Ferrara.
Piazza Pio II
(1459. Pienza Itália))
Bernardo Rossellino (1409-64)

Planta da cidade de Ferrara
(Reformas urbanas 
Entre1451 e 1492, Itália)



 Em I quattro libri
dell’architettura (1570), 
Andrea Palladio (1508-

80) estabeleceu as 
premissas de concepção 

tanto da arquitetura como 
da cidade, as quais se 

baseavam em uma atitude 
de lógica e produção 

mental, estabelecendo 
harmonia entre suas 

partes, o que foi muito 
exemplificado através do 

projeto de suas villas.

Andrea Palladio
(1508-80)

Villa Rotonda
(1566/70, Vicenza)

Villa Emo
(1558/64, Fansolo di Vedelago)



 Até o século XVII, a concepção da cidade como 
ARTEFATO ARTÍSTICO já estava consagrada, 
assim como a idéia de que seu crescimento e suas 

partes deveriam ser ditados pela harmonia e a Razão. 

Place des Vosges, 
antiga Place Royale
(1609, Paris França)

Piazza Navona
(1648/57, Roma)

G. L. Bernini (1598-1680)

Piazza del Popolo
(1589/1680, Roma Itália)

Carlo Rainaldi (1611-91)



 No século XVII até meados do 
XVIII, o BARROCO

promoveu um prolongamento 
em escala do Renascimento e, 
embora negasse suas normas 

rígidas e proporções imutáveis, 
manteve a perspectiva como 

elemento primordial na 
concepção espacial e 

valorização dos monumentos, 
praças e vias (KOSTOF, 1991).

Piazza di Spagna (1690/1720, Roma Itália)
Francesco de Sanctis (1693-1731)



Piazza di San Pietro
(1656/67, Vaticano)

Gianlorenzo Bernini
(1598-1680)



Place de la Concorde

Jardin des Tuileires

Place
Vendôme

Palais Royal

Musée du Louvre

Vista aérea do centro
de Paris (França)

Place des Victoires

 A cidade tornou-se um 
espetáculo para os olhos, 
emocionante e dinâmico 

que utilizava um repertório 
mais rico e suntuoso que o 
renascentista, composto por 

obeliscos, chafarizes, 
estátuas, colunatas e 

arcadas, além de grandes 
planimetrias, traçados 

radiocêntricos e 
ajardinamentos. 

Les Invalides



 O uso de eixos divergentes e 
convergentes era a expressão 

e instrumento do poder e               
da ordem monárquica, 
representando um ponto              
de vista simultaneamente 
unívoco e abrangente, que 
aconteceu em vários países 
europeus: a cidade barroca 

era a espacialização do 
ABSOLUTISMO.

Plano de Karlsruhe (1715,  Alemanha)
Leopoldo Retti (1704-51) &
Balthasar Neumann (1687-1753)

Inigo Jones (1573-1652)
Covent Garden (1625/30, Londres GB)



Construção da Paisagem

 A contraposição entre Homem e Natureza conduziu 
cada vez mais a um tratamento artificial dos espaços 
verdes, que passaram a ser trabalhados com vistas ao 
seu ordenamento e imposição aos conceitos rígidos  

de beleza e perfeição; o domínio da RAZÃO.

 Entre os séculos XVI e XVII, o jardim renascentista –
depois maneirista e barroco –, desenvolveu-se em 

estágios a partir do castelo medieval, consagrando-se 
as versões do paisagismo italiano e francês.



 Os primeiros jardins 
renascentistas surgiram 

na Itália, onde os 
princípios dos jardins 

clássicos antigos foram 
resgatados, assim como 

seu uso social. 

 No desenho desses 
espaços verdes, padrões 
inspirados em tapeçarias 

nodosas eram usados,               
o que foi denominado              

ars topiaria.

Villa Medicea de Fiesole (1451/60, Itália)
Michelozzo Michelozzi (1396-1472)

Villa d’Este 
(1560/75, Tivoli Itália) 

Pirro Ligorio (1513-83)



 Com a abertura dos jardins, 
Leon B. Alberti (1404-72)

aconselhou a criação de áreas 
abertas para passeio, nado e 

outras diversões, além de locais 
para descanso, conversa e 

sombra no verão. 

 Reunindo uma coleção de 
estatuária antiga, os jardins 

italianos tornaram-se galerias;  
e o paisagismo passou a 

integrar uma série de espaços 
retangulares com terraços em 
diferentes níveis, ornados por 
escadarias, fontes e estátuas.Villa Lante (1563/73, Bagnaia It.)

G. B da Vignola (1507-73)

Diane de Poitiers (1499-1566)
Château de Chenonceau
(1551/66, Tours France)



 Surgido no século XVII,             
o JARDIM BARROCO 

reafirmava o desejo de 
restabelecimento da 
autoridade da Igreja 

Católica e do poder dos 
príncipes europeus.

 Iniciou-se com a projeção 
de eixos além dos limites 

do renascentista, buscando 
a perspectiva de igrejas e 
palácios, assim como a 

vista de campos e montes.

Luigi Trezza (1725-1823)
Giardino Giusti (1565/80, Verona)

Castello Ruspoli ou Vignanello
(1574/80, Viterbo)

Ottavia Orsini (Séc. XVI)



 Dirigindo-se cada vez mais para uma composição 
grandiloquente, o paisagismo francês deu 

grandiosidade ao italiano e superou-o em surpresa, 
inventividade e prestígio.

Romano Garzoni (c.1750-87)
VillaGarzoni (1756, Collodi Toscana)

Jardin du Luxerbourg
(1612/33, Paris Fr.)
Jacques Boyceau

(1562-1633)

Schloss Hellbrunn
(1750, Salzburgo

Áustria)



 No século XVII, Le Grand
Siècle, amadureceram os 

preceitos do jardim francês, 
caracterizado pela rígida 

distribuição axial, além do 
uso da simetria relativa, das 
proporções matemáticas e 

das perspectivas grandiosas. 

 Demonstrando o poder do 
homem sobre a natureza, 

expressava a prosperidade e 
inflexibilidade social na 

França de Louis XIV (1638-
1715) , Le Roi-Soleil.

Château de Vaux-le-Vicomte
(1656/61, perto de Paris)

Jardin du Château de 
Fontainebleau (1680/99, França)
André Le Nôtre (1613-1700)



 Usando os desenvolvimentos 
em matemática e ciências, os  
franceses trabalhavam com a 
geometria cartesiana em um 

completo redefinição da 
paisagem natural.

 Esses espaços verdes  têm 
nos jardins de Versailles

(1668/90) seu maior modelo, 
que encontrou em André Le 

Nôtre (1613-1700) seu 
fundador, teórico e principal 

executor.

Jardin de Versailles (1668/90)

André Le Nôtre (1613-1700)
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1 Cour de Marble 5 Bosquet de la Reine
2 Cour Royale 6 Bassin de Neptune
3 Chapelle 7 Grand canal
4 Petit Trianon 8 Grand Parc

André Le Nôtre (1613-1700)
Jardin du Palais de Versailles

(1668/90, perto de Paris)



 Fundindo arquitetura e artes plásticas, a paisagem 
barroca recria o mundo natural pela vontade humana, 

com fontes, estátuas, lagos e caminhos retilíneos.

Hampton Court
(c.1689, Surrey UK)

Sanssouci Palace
(1744/70, Potsdam Alem.)

Schönbrunn (1758/61, Viena Áustria)

J. B. Fischer von Erlach (1656-1723)
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