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 A nova Capital  foi 
construída de 1800 a 
1871, mais ou menos 
segundo o plano do 

francês Pierre Charles 
L’Enfant (1754-1825) ,

elaborado em 1791.         
Na planificação de 

Washington, o 
programa ideológico 

jeffersoniano foi aceito 
integralmente. 

U.S. Capitol
(1793/1824, Washington DC)

Plano de Washington (1791)
Pierre-Charles L’Enfant

(1754-1825)



 Através de um traçado regular, em tabuleiro cortado 
por diagonais, em que se criavam jardins e 

esplanadas, fundava-se um “mundo novo”, que 
correspondia à escolha unitária; uma decisão que 
nenhuma vontade coletiva tinha visto na Europa. 

Jefferson Memorial (1943)

Washington Monument (1848/76)



 Em fins do século XIX, 
diante da situação crítica 
das cidades americanas 

industriais, surgiram 
várias críticas à sua 

conformação, esta guiada 
pela “livre concorrência” 
e marcada profundamente 
pela exploração da mais 

valia imobiliária, estando 
sua gestão nas mãos do 

boss da construção. 

Cleveland OH
(1796) e Memphis TN

Philadelphia PA
(1682)



 Contra tal situação, 
desenvolveu-se uma série de 

ações reformadoras 
progressistas, entre 1890 e 
1900, cujo conjunto ficou 

conhecido como White City 
Movement, consistindo na 

primeira mobilização baseada 
em um controle coordenado da 

cidade norte-americana;              
e destinado a produzir 

resultados nitidamente opostos 
à práxis do liberalismo. 

Denver CO
(1858)

St. Louis MO (1764)
e Los Angeles CA (1781)



 Tal movimento caracterizou-
se pela defesa de uma ação 

coordenada de funções 
destinadas a tornar a cidade 

higiênica e “saudável”,  
como pavimentação e 
iluminação das ruas;  

abastecimento de água e 
implantação da rede de 
esgoto; coleta de lixo e  
controle dos incêndios; 
enfim, um conjunto de 

medidas sanitárias.

Senate Park
Comission Plan (1902)

Washington DC

The Washington Mall (1901/03)



 Ainda em meados do século 
XIX, os ideais românticos e 
naturalistas, disseminados a 

partir da Europa, conduziram 
os norte-americanos para o 

desenvolvimento do        
Park Movement.

 Suas bases estavam também
em vários autores e críticos
da industrialização, como: 

George P. Marsh (1801-82), 
Ralph W. Emerson (1803-

82), Henry D. Thoreau 
(1817-62) e Walt Whitman 

(1819-92).

George P. Marsh

Ralph W. Emerson

Henry D. Thoreau

Walt Whitman



 Tal movimento paisagístico
contrapôs-se à baixa 
qualidade de vida nas 
cidades americanas, 

decorrente dos efeitos 
negativos da crescente 

industrialização, bem como 
dos graves processos de 
exploração da natureza 

exercidos pela agricultura e 
pecuária em expansão.

Grand Canyon National Park
(De 6 a 29 km por 350 km)

New York Central Park
(1850/55)
Frederick L. Olmsted (1822-1903)



 Paralelamente, consolidou-se 
surgiu um conjunto de ações 
pela preservação das áreas 

naturais nos EUA, sendo um 
de seus pioneiros John W. 

Powell (1834-1902).

 As considerações de Powell 
foram decisivas para a 
definição da política de 

colonização do Oeste. Da 
sua ação nasceu a primeira 
reserva natural do mundo, 
em 1872, o Yellowstone 

National Park WY.
John W. Powell

(1834-1902)



 O Movimento dos Parques Americanos contribuiu 
para uma radical transformação no significado da 

relação entre homem e natureza, além de promover a 
conservação dos recursos naturais, assim como a 

renovação das paisagens deterioradas pelo homem. 



 Andrew j. Downing (1815-52), 
editor da revista The 

Horticulturist desde 1845, foi 
um dos maiores propagandistas 
da idéia de parque público, para 
a qual preconizou o estilo a que 
chamou de Beautiful, por meio 
de uma estética orgânica e uma 

linguagem pitoresca que 
traduziriam as imagens naturais, 
de valores religiosos e sociais, 

na teoria e na prática do 
American landscape. 

Andrew J. Downing
(1815-52)

Rural Cemetery



 Mesmo com poucas chances 
de colocar em prática suas 

idéias, os escritos de 
Downing assinalavam a 
importância das virtudes 
rurais sobre os processos 
de crescimento urbano e 

acabaram influenciando o 
movimento nacional a favor 

da criação de parques. 

Yellowstone National Park
(1872, Wyoming EUA)

Monument Valley Tribal Park
(Fronteira entre Utah e Arizona)



 Em 1851, Downing descreveu como deveria ser o 
parque no centro da ilha de Manhattan, em Nova 

York – o Central Park – a ser projetado cinco anos 
após seu falecimento, por Frederick L. Olmsted

(1822-1903) e Calvert Vaux (1824-95). 



Frederick
L. Olmsted
(1822-1903)

New York Central Park (1850/55)



 Foi Frederick l. Olmsted
(1822-1903), através de seus 

trabalhos em Nova York, 
Chicago, Detroit, San

Francisco, Washington, 
Filadélfia e Boston, além de 

outros, quem forjou um papel 
definitivo para os parques 
urbanos no século XIX, 

estabelecendo-os em estreita 
relação com a diminuição dos 
problemas ambientais e sociais 

da cidade naquela época.

Frederick L. Olmsted
(1822-1903)

New York 
Central Park
(1850/55)



Fairmount Park
(1868, Philadelphia PA)

Prospect Park (1866, Brooklyn NY)

Smith College Campus
(1893, North Hampton NY)

Frederick L. Olmsted
(1822-1903)



Conclusão

 Com o CAPITALISMO INDUSTRIAL, uma nova 
sociedade emergiu e fez nascer também uma nova 

ordem do espaço urbano, que conduziu a uma 
revolução no modo de pensar a arquitetura e a cidade, 

a qual se expandiu em um ritmo surpreendente.

 Esse crescimento acelerado da urbanização levou à 
concepção da cidade industrial como CAOS que 
precisava, a todo custo, ser controlado e dirigido, 
de modo a garantir o desenvolvimento das novas 

relações políticas, econômicas e sociais. 



 Novo cenário do Capital,         
a CIDADE INDUSTRIAL 
passou a ser um campo de 

experimentações 
urbanísticas, ora a partir de 

modelos neoclássicos de 
inspiração francesa, ora 

através de amplos programas 
habitacionais de bases 

britânicas; ou ainda através 
de traçados em retícula 
ortogonal, aplicados na 

América. 

Arc de Triomphe – Champs-Elysées
(1851/69, Paris França)



 A primeira metade do 
século XX foi um período  

em que, apesar de 
incrementar grandes 

descobertas científicas e 
tecnológicas, afetou-se –

e muito – o  MEIO 
AMBIENTE, tanto 

natural como cultural,  
destruindo-se parte de seu 

valioso acervo. 

Baron de Haussmann
e as reformas parisienses



 Até então, não se levava 
em consideração o que 
isso viria acarretar no 

futuro, já que as indústrias 
– e o modelo de 
desenvolvimento 

capitalista –, além de 
trazerem o progresso, 

também levaram à 
destruição, à poluição e à 
degradação da natureza.
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