
Park Movement
Antonio Castelnou



Introdução

 Os EUA, como colônia britânica de 1607 a 1783,  
tiveram como principais elementos de sua 

tradição urbanística aqueles provenientes da 
Inglaterra, derivados especialmente da retícula, 
que foi disposta de modo rigoroso e invariável.

 Servindo como ponto de referência para                
a implantação arquitetônica (modulação 

ortogonal), a trama em xadrez caracterizou          
os planos originais das cidades de Filadélfia PA

(1682), Cambridge MA (1699), Savannah GA
(1732) e Reading PA (1748), entre outras.



Plano de Filadélfia PA
(1682)

Plano de Savannah GA (1732)

Reading PA (1748) 



 Com o fim da Guerra da 

Independência (1775/83),

instaurou-se uma democracia 

fundada na soberania popular 

e nos direitos inalienáveis da 

pessoa humana, o que 

forneceu novos ânimos aos 

idealistas e revolucionários 

europeus que lutavam contra                

o Ancién Régimen e que 

conduziriam à Revolução 

Burguesa (1789/99) na Europa.



 Após a Independência,                   

a fundação das novas sedes 

dos órgãos políticos e 

administrativos dos 13 

Estados e a nova Capital 

dos EUA, Washington DC, 

exigiram a adoção de um 

novo estilo, optando-se pelo 

NEOCLÁSSICO por seu 

significado ideológico: 

símbolo da Razão e da 

Virtude republicana de 

bases francesas. 

Os 13 Estados Coloniais



 Em 1786, criou-se a LAW ORDINANCE, que 
estabelecia a malha reticulada orientada segundo os 
meridianos e paralelos como norma universal para 

colonizar os novos territórios do Oeste.



 A nova cultura americana 

considerava a “grade” (grid) um 

instrumento geral a ser aplicado 

em qualquer escala: desenhar 

uma cidade ou região; repartir 

um terreno; ou ainda marcar 

limites de um Estado.

 Cada malha continha 16 milhas 

quadradas e podia ser dividida 

em 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 partes 

menores, estabelecendo-se um 

padrão geométrico que serviria 

de base para construir a 

paisagem do Novo Mundo. 
Seven Ranges
of Townships

(1786, Ohio)

1 milha quadrada = 2.589.988 km²



Vista de Atlanta, Georgia
(1871)

Salt Lake City, Utah
(1875) 

Oklahoma City, 
Oklahoma

(1889)Portland,
Oregon (1879)



 Muito Estados do Oeste e 

novas cidades acabaram 

nascendo a partir dessa 

regra, como Columbia (South

Caroline, 1788) e Columbus

(Ohio, 1812), entre outras.

 Ao mesmo tempo, no século 

XIX, nascia a imagem da 

América “radical”, em que se 

buscava a difícil conciliação 

entre as formas palladianas

e o ideal democrático.
Plano 
de Columbia SC
(1788)

Columbus OH
Mapa contemporâneo



Park Movement

 Em meados do século XIX, os ideais românticos 
e naturalistas, disseminados a partir da Europa,  

conduziram os norte-americanos para o 
desenvolvimento do chamado Park Movement.

 Este importante 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, estes exercidos pela agricultura e 

pecuária em expansão nos EUA.



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

entre homem e natureza, além de promover  campanhas 
pela conservação dos recursos naturais, assim como 

pela renovação de paisagens deterioradas pelo homem. 



 As bases desse movimento 
encontravam-se nos textos       
de escritores que criticavam 
as graves conseqüências da 
industrialização:

 GEORGE P. MARSH
(1801-82): considerado um 

dos fundadores do 
conservacionismo, através 

de seu livro Man and 
nature (Homem e natureza, 

1864), atacou o mito da 
superabundância e, 

introduziu uma nova visão 
ecológica em relação à 

agricultura.

George P. Marsh (1801-82)



 RALPH W. EMERSON 
(1803-82): ensaísta que 
não via a natureza 
apenas como fonte de 
satisfações espirituais e 
de saúde física, mas 
também de lições 
práticas, guardando os 
segredos de uma ordem 
racional e justa. 

Ralph W. Emerson
(1803-82)



 HENRY D. THOREAU 
(1817-62): apresentou, 
em Walden or life in the
woods (Walden ou vida 

nos bosques, 1854), entre 
outros, a natureza não 

como um cenário 
impessoal a emoldurar o 
homem, mas como alvo 

de uma experiência 
pessoal e direta, baseada 

na emoção. 

Henry D. Thoreau
(1817-62)



 WALT WHITMAN 
(1819-92): poeta que 
definiu a cidade 
como o principal 
produto da American
Democracy; e a 
realização de um 
ambiente urbano 
eficiente, são e 
democrático, desde 
então como o maior 
desafio da nova 
cultura na América.

Walt
Whitman

(1819-92)



 Também contribuíram para o movimento as 
experiências dos RURAL CEMETERIES e de 

algumas comunidades religiosas utópicas, iniciadas nas 
primeiras décadas do século XIX, como as dos 

mórmons (1833/44), que têm em John Adolphus Etzler
suas bases teóricas mais sólidas. 



 No novo conceito de 
“cemitério rural”, o 

visitante atravessaria 
primeiramente um parque 
e, entrando na natureza, 
deparar-se-ia com uma 
paisagem de intenção 
mística, cujas imagens 

fúnebres, eruditas e 
celebrativas, converter-

se-iam em uma 
“decoração naturalista”. 

Albany Rural Cemetery (1841)



 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). 



New York Central Park (1850/55)

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 outras, 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.

 Ele creditava aos parques a possibilidade de 
assegurar comodidade, segurança, ordem e 

economia nas grandes cidades e, mais ainda, 
via-os como sinônimo de justiça social e de 

participação democrática 



Fairmount Park
(1868, Philadelphia PA)

Prospect Park (1866, Brooklyn NY)

Smith College Campus

(1893, North Hampton NY)

Frederick L. Olmsted

(1822-1903)



 A partir de Olmsted, o 

PARQUE URBANO
passou a ser símbolo de 

uma nova vida 

comunitária e, ao mesmo 

tempo uma opção 

urbanística que se 

justifica em argumentos 

de ordem econômico-

funcional, além de 

considerações ético-

ideológicas sobre sua 

função social. 

Frederick L. Olmsted
(1822-1903)



 Também fizeram parte do 
PARK MOVEMENT

os arquitetos paisagistas: 
Jacob Weidenmann (1829-
93), Horace S. Cleveland 

(1814-1900), e Charles Eliot 
(1859-97).

 Paralelamente, surgiu o 
CONSERVATION 

MOVEMENT, ou seja,           
o conjunto de ações pela 

conservação e/ou 
preservação das áreas 
naturais nos EUA, que 

resultou em uma importante 
influência no urban planning.

Jacob Weidenmann (1829-93)

Charles

Eliot

(1859-97)



 Um dos pioneiros desse 
movimento foi JOHN W. 

POWELL (1834-1902) , 
representante do 

Geographic and Geological 
Survey, na região das 
Montanhas Rochosas. 

 Suas considerações 
científicas foram decisivas 

para a definição das 
diretrizes da política de 
colonização do Oeste 

americano. 

John W. Powell
(1834-1902)

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



 Da ação de John W. Powell e de seus discípulos nasceu 
a primeira reserva natural do mundo, em 1872, o

Yellowstone National Park, situado em Wyoming EUA. 
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