
Iluminismo e Romantismo

 O movimento intelectual iluminista caracterizou 
todo o pensamento europeu do século XVIII, 

particularmente a França, a Inglaterra e a 
Alemanha; baseando-se na crença no poder da 
RAZÃO para solucionar os problemas sociais.

 Também chamado de ILUSTRAÇÃO ou Século 
das Luzes, tal doutrina opunha-se à tradição, 

representada sobretudo pela Igreja cristã; e lutava 
por uma nova ordem social e política, que 

culminaria com a Revolução Francesa (1789/99).



 O pensamento kantiano 
estabeleceu uma nítida separação 
entre o mundo das coisas, objeto 
de investigação das ciências; e o 
mundo das idéias, de interesse 

filosófico, contrapondo-se o 
Natural e o Social.

 Na França, as conseqüências 
dessa forma racional de pensar 
difundiram-se e fizeram surgir 

uma nova classe de intelectuais –
os PHILOSOPHES –, que se 

tornaram livres pensadores tanto 
na Religião como na Política.

Voltaire
(1694-1778)

Montesquieu
(1689-1755)

Denis Diderot 
(1713-84)



 Foi Voltaire (1694-1778)
quem popularizou Bacon, 
Newton e Locke, fazendo 

mais do que qualquer 
outro escritor para 

propagar as implicações 
revolucionárias da 

ciência e do liberalismo
na Europa continental, 

após ter vivido em exílio 
na Inglaterra. 

Voltaire
(1694-1778)



 A principal expressão 
promovida pelos philosophes
foi a Encyclopédie de Denis 

Diderot (1713-84), que 
visava reunir os filósofos 

racionalistas em um 
movimento político e cultural.

 Ao atingir 35 volumes em 
1772, o trabalho completo da 

Encyclopédie tornou-se 
intelectual e historicamente 
um marco por personificar a 
nova atitude diante do saber: 
um compêndio de explicações 

racionais sobre o mundo.

Denis Diderot 
(1713-84)



 Contudo, a partir de 
1750, a fé na Razão
começava a mostrar 

sinais de fadiga e passou 
a exigir uma espécie de 

evasão para a 
TRANSCENDÊNCIA, 
ocorrendo uma reação 

violenta de afetividade e 
fantasia que fazia uma 

apologia total e irrestrita 
ao sentimento.

Assemblée dans le parc (1715)
Jean-Antoine  Watteau

(1684-1721) 

J. H. Fragonard (1732-1806)
Les hasards heureux

de l'escarpolette (1767)



 Quanto mais se aumentava o distanciamento entre a 
NATUREZA e o ser humano – isto intensificado pelo 
próprio processo de industrialização, ocasionado pela 
Revolução Industrial (1750-1830) –, mais se passava 

a idealizar o campo e a vida selvagem.



 Nos lugares onde isto                
se acentuava, como na 
INGLATERRA, os 
habitantes do campo 

passaram a serem vistos 
como pessoas com uma 
moral saudável. Dizia-se 

que o campo era um lugar 
privilegiado para se 

comunicar com Deus, 
enquanto a cidade era 

mero produto do Homem 
(THOMAS, 1988). 

Flatford Mill (1817)

John Constable (1776-1837)

Dedham Vale
(1802)



 Isso ficou evidenciado com a 
eclosão do ROMANTISMO, 
cujos intelectuais acabariam 
por retomar a deificação da 
Natureza, resgatando, por 

exemplo, o holandês Baruch 
de Spinoza (1632-77),  que 
negava a premissa básica da 
distinção fundamental entre 
matéria e mente; e apontava 
para uma só “substância”: 
Deus, infinito e universal. 

Baruch de Spinoza

(1632-77)



 Foi principalmente Jean-
Jacques Rousseau (1712-

78) quem recuperou a noção 
de NATUREZA que havia 
sido perdida pela construção 

das sociedades humanas, 
valorizando o sentimento.

 Ele acreditava ser possível a 
existência do bom selvagem 
no mundo contemporâneo, 

mantendo sua independência 
e liberdade ao longo da vida. 

Jean-Jacques Rousseau
(1712-78)

Educação através da Natureza



 Segundo Rousseau, o homem não-civilizado era 
“rude”, porém “natural”: vivia em unidade orgânica 
consigo mesmo, enquanto que o homem moderno 

vivia alienado de si mesmo. Por isso, a importância 
de uma (re)aproximação com a NATUREZA.

Discurso sobre as ciências
e as artes (1750)

Friedrich von Schiller
(1759-96)



 As idéias rousseaunianas
encontrariam pontos em 

comum com as de 
Friedrich von Schiller 
(1759-96), Friedrich 

Schelling (1775-1854), 
Friedrich Hölderlin

(1770-1843) e Arthur
Schopenhauer (1788-
1860), dando corpo ao 
pensamento romântico              

(OLIVER, 1998). 

Arthur Schopenhauer
(1788-1860)

Friedrich Hölderlin
(1770-1843)

Friedrich Schelling
(1775-1854)



 Assim, a NATUREZA
deixava de ser objeto da 
ciência e da Razão para 

passar a sê-lo do 
sentimento e da Emoção, 

confundindo-se com a 
própria idéia de 

perfeição; fusão da 
beleza mecânica com o 
sentimento profundo de 

liberdade ontológica. 

Thomas Gainsborough (1727-88)
Autumn Landscape
or Suffolk Landscape (1740)

Mr. and Mrs. Andrews
(1748/49)



 Por sua vez, Georg W. F. Hegel (1770-1831)
concebia a realidade como uma unidade orgânica 
que não se encontrava em uma condição estável, 

mas em um processo contínuo de desenvolvimento, 
antecipando as teorias do evolucionismo. 

Georg W. F. Hegel
(1770-1831)



 Hegel colocava na 
Filosofia o papel de 

evidenciar o princípio que 
viria restaurar a totalidade 

do mundo que foi 
perdida, sendo a RAZÃO
a única capaz de integrar 

todas as contradições 
entre sujeito e objeto, 

negando assim a oposição 
entre sensibilidade e 

razão, Natureza e 
Conhecimento.



 Ao retomar à natureza que 
encarna o espírito, Hegel

promoveu o retorno das idéias 
platônicas e aristotélicas para a 

concepção de um Estado 
orgânico, em que colocava a 

imanência do todo, aproximando-
se assim também das idéias 

românticas (MANNION, 2004). 

 Isto teria uma implicação 
fundamental no resgate da 

paisagem natural e no nascimento 
do conservacionismo.



 Na Grã-Bretanha do século 
XVIII, em contraste ao estilo 
barroco, grandioso e artificial, 

desenvolveu-se a idéia do jardim 
concebido como um retiro rural 

que evitasse a vida de luxo.

 Wiliam Kent (1684-1748), um 
dos criadores do jardim inglês, 

sustentava que se deveria 
projetar de acordo com 02 

fatores fundamentais: a 
integridade moral, de origens 

clássicas; e o gosto pelo natural. 

William Kent
(1684-1748)



 Os paisagistas ingleses associaram os traçados 
barrocos com vias orgânicas e imersas no verde, onde 
a colocação de templos e estátuas era mais importante 
que o plano em geral. Criaram locais para passeio e 
assentos bem posicionados para o chá, com prados, 

bosques, água e pequenos templos.

Henry Hoare II (1705-85)
Stourhead Park (c.1743, London GB)

Castle Howard (1699-1726, Yorkshire GB)

John Vanbrugh (1664-1726)



William Kent (1684-1748)

Rousham Park

(1730, Oxfordshire GB)

Henry Hoare II
(1705-85)
Stourhead Gardens
(1725/43, 
Wiltshire GB)



Paisagem Naturalista

 As transformações decorrentes da REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL (1750-1830) levaram a profundas 

alterações espaciais e socioeconômicas, caracterizadas 
pelo liberalismo, crescimento urbano, início da 

periferização e proletarização de milhares de artesãos.

 Além das mudanças urbanas, essa passagem do 
capitalismo comercial para o industrial conduziu a uma 

maior discussão sobre a questão da liberdade 
individual, que passou a ser considerada condição 

essencial para o desenvolvimento econômico liberal. 



 Entusiasmados pela idéia     
de que a pureza, a selvageria 

e a irregularidade da 
NATUREZA simples eram      

a força-motriz da vida –
inspirados por escritores 

como o alemão, Johann W. 
von Goethe (1749-1832) –, 

os paisagistas britânicos 
assumiram totalmente                    

os ideais do naturalismo.

Johann W. von Goethe 
(1749-1832)

Studley Royal (1700/41, N. Yorkshire GB)
John Aislabie (1670-1741)



 Aos poucos, a partir da 
exploração das propriedades 

pitorescas, voltou-se para 
a criação de parques de 

diversão e prazer em uma 
composição artística 

fantasiosa do mundo natural.

 Enfatizava-se caramanchões  
e formas curvas e esféricas, 

que permitiam exibir as 
plantas e, ao mesmo tempo, 
serem reconhecidas como 

obras tipicamente humanas.

Leonardslee Gardens

(c.1880, perto de Horsham

West Sussex GB) 



 Esse tipo de jardim naturalista 
difundiu-se especialmente              

a partir do século XIX por todo 
mundo, exibindo espécies 

estrangeiras e policrômicas.

 Paralelos à sua difusão, estão 
os jardins botânicos e 

zoológicos, oriundos do 
colecionismo burguês, assim 

como PASSEIOS PÚBLICOS, 
que passaram a compor a 
cidade contemporânea.

Frederick L. Olmsted
(1822-1903)

New York Central Park
(1850/55)



William Chambers (1723-96), 
Richard Turner (1798-1881)
& Decimus Burton (1800-81)

Kew Pal House
& Royal Botanic Gardens
(1940/48, Kew London GB)

Pal House

Campanille



Conclusão

 Desde o Renascimento e Barroco, o conhecimento 
científico veio afastando o Homem do mundo 
natural, através de uma postura racional e da 

concepção da cidade como artefato; fruto da mente 
humana e dos princípios de composição clássica.

 Tal concepção racionalista da existência culminou 
no ILUMINISMO do século XVIII, que promoveu 
uma arquitetura e paisagem ditadas pela lógica, nas 
quais havia o predomínio de traçados geométricos, 

eixos perspécticos e domínio da Natureza.



 Os efeitos progressivos                
da industrialização e 

urbanização decorrente 
conduziram à reflexão e             

à nostalgia do mundo 
selvagem, o que fez 

crescerem as críticas do 
ROMANTISMO, as quais 

também encontraram 
rebatimento nas concepções 
arquitetônica e paisagística.

Monticello Gardens (1768/1809, 
perto de Charlottesburg Virg. EUA)

Thomas Jefferson (1743-1826)

Magnolia Plantation Garden

(c.1850, Charleston SC)



Gran Duke Friedrich I (1826-1907)
Insel Mainau (c.1870, Baden SW Alem.)

 Em meados do século XIX, 
o gosto pela investigação, 
assim como a idealização 
da Natureza, conduziram 
ao NATURALISMO, o 
qual encontraria grandes 

repercussões no paisagismo 
eclético, além de 

influenciar a conservação 
de áreas naturais no mundo 

e o Park Movement. 

Drummond Castle
(1818/60, Crieff, Tayside GB)
George & Lewis Kennedy (1789-1840)
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