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Mas como descrever um mudo visto sem um eu? Não 
há palavras. O azul, o vermelho, mesmo eles distra-
em, mesmo eles ocultam com sua densidade em vez 
de deixarem passar a luz. Como descrever ou dizer 

qualquer coisa novamente em palavras articuladas? – 
exceto que também esta cena se desvanece, sofre uma 
transformação gradual, torna-se, mesmo no curso de 
um breve passeio, habitual. A cegueira retorna quan-
do nos movemos e uma folha repete a outra. A beleza 

retorna quando a olhamos, com toda a sua cadeia 
de frases – fantasmas. Inspiramos e expiramos um 

sopro substancial; lá embaixo, no vale, o trem vara os 
campos, com suas cabeleiras de fumaça.

Virginia Woolf

O CUIDADO COM OS JARDINS é o mais 
sutil indicador do nível cultural das so-
ciedades. Quanto mais civiliza-

do um povo, tão mais esmerada é a 
arte de seus jardins. Em um jar-
dim nos é dado experimentar, 
de forma imediata, todos os 
sentimentos mais sutis que, 
a cada vez mais, a huma-
nidade vem perdendo. No 
jardim todos nossos sen-
tidos se deleitam: o canto 
de um pássaro, o zumbido 
de um inseto, uma brisa, 
um perfume, o delicado to-
que de uma pétala em nossas 
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peles, as cores, as luzes, as sombras, o gosto de uma 
pitanga colhida às escondidas do vigilante. Em um jar-
dim latejam todos os prazeres, até o da desobediência. 
Em um jardim tem sempre de haver algo proibido para 
nos dar mais este prazer, o prazer de transgredir.

Em um jardim podemos também, não 
imediatamente, encontrar referências a todas as 
formas de conhecimento humano. O jardim é 
geologia, é biologia, é história natural, é história de 
indivíduos, de sociedades, de povos inteiros. É nossa 
história, é nossos sonhos, nossos desejos. Tudo em um 
jardim testemunha fatos pretéritos. Ali se registram 
condições do tempo presente, o futuro se prenuncia. O 
comportamento de aves, insetos e plantas indica se vai 
chover ou fazer calor. O solo e seus resíduos fazem 
referência a condições climáticas de era passadas. 
O menos importante elemento do jardim é rico em 
códigos e mensagens que só um especialista pode 
decifrar. 

Até mesmo um matemático, além das delícias que 
o jardim proporciona a qualquer um, iria fruir, sobretudo 
nas plantas, a unidade de padrões cuja ordem concretiza a 
perfeição matemática, provando que, o que na matemática 
não passa de abstrações intelectuais, concretizam-se 
nos complexos padrões da natureza. A configuração do 
miolo de um girassol ou de uma margarida desenvolve-
se segundo círculos concêntricos, formando espirais 
logarítmicas equiangulares. A repetição de padrões dos 
ramos das árvores, ao se subdividirem em partes que se 
repetem infinitamente em outras partes e mais outras, 
e outras mais, sempre conforme os mesmos padrões, 
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de uma forma cada vez mais pormenorizada, confirma 
propriedades que a geometria clássica não explica ou 
abrange e que só recentemente foram estudados pela 
teoria dos fractais.

Quem suspeita da diversidade de informações 
contidas em um corpúsculo de mínimas dimensões 
como um grão de pólen! A disciplina que estuda a 
constituição, estrutura e dispersão dos diminutos 
grãos de pólen e dos esporos recentes e fossilizados - a 
palinologia - permite identificar espécies utilizadas no 
jardim até milhares de anos após seu desaparecimento. 
O pólen, micro fóssil orgânico, traz junto a si outros 
seres microscópicos, matéria orgânica amorfa, ovos, 
cutículas vegetais e tantos outros, capazes de prestar 
preciosas informações científicas.. Embora não falte 
quem os decifre, somos analfabetos para interpretar 
esses códigos.

 Da mesma forma como tudo tem algo a 
informar, tudo o que no jardim é visível a olho nu, 
está também a narrar uma história. A forma como uma 
arvore cresce é determinada pelas que a circundam. 
Se há sombra, ela se deforma, buscando a luz. Se a 
sombra desaparece, ela retoma sua posição ereta. Os 
anéis concêntricos da seção transversal de seu tronco 
revelam tudo o que, a cada ano, foi ocorrendo com 
essa árvore: sua idade, se havia outras ao lado, por 
onde entrava mais sol, em que ano morreu a árvore 
que lhe fazia sombra. Fantasmas de quem o frequentou 
vagueiam por suas aleias.  Quais crianças, ainda não 
geradas, não nascidas, irão se abrigar em sua sombra, 
correr por suas aleias?
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Ainda que o jardim seja percebido, desde o 
Renascimento, como arte e definido como arquitetura, 
ele é história, independente de ser ou não um jardim 
histórico. Desde sempre foi visto como a perfeição 
cosmológica da natureza. O saber agrícola conduzindo 
à arte. Embora, dentre todos os bens culturais, os 
jardins sejam a perfeita fusão da natureza e da cultura, 
do vulgar e do erudito, os jardins históricos são os bens 
culturais menos percebidos pela maioria das pessoas. 
O próprio Jardim Botânico do Rio de Janeiro descuida-
se do compromisso com a conservação seguindo os 
documentos internacionais para preservação dos 
jardins históricos, privilegiando a visitação pública. 

As imposições da sociedade de consumo e a 
carência de espaços livres e áreas verdes na malha 
urbana, onde casas com terrenos são substituídas por 
edifícios, fazem com que, cada vez mais os shoppings 
passem a substituir os jardins na busca do cidadão por 
locais aprazíveis e climaticamente agradáveis. Isto 
faz com que, os cidadãos se descuidem da atenção 
aos poucos remanescentes de jardins urbanos. Não é 
o caso da Casa Rui Barbosa onde, todas as manhãs, 
dezenas de crianças conhecem a felicidade de conviver 
com as delícias que um Éden, por pequeno que seja, 
possa oferecer. Na aurora da vida, podem reencontrar 
a condição original da aurora da criação. 

A maior parte dos órgãos responsáveis pela 
tutela do patrimônio cultural esmera-se nos cuidados 
com a arquitetura sem possuir um só técnico 
especializado para cumprir essa atribuição. Restauram 
uma edificação sem preocupação alguma com o 
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jardim. Como quem restaurasse um livro e jogasse 
fora a capa. É por esta seriedade e compromisso, não 
apenas com seus jardins, mas com todos os jardins 
históricos,  que a sociedade brasileira deve conferir 
à Casa Rui Barbosa um grande reconhecimento 
pois, mesmo diante da indiferença ou desinteresse 
da maioria desses órgãos, tem dado continuidade ao 
nobre compromisso de defender os poucos exemplos 
de jardins históricos do país. Ao dar continuidade 
á realização dos Encontros de Gestores de Jardins 
Históricos, a Casa Rui Barbosa estimula uma maior 
sensibilização e envolvimento do público na relação 
com o jardim, não apenas como local de recreação e 
lazer, mas de registro da história e da vida de cada 
indivíduo e de toda a sociedade.

A publicação de livros sobre o assunto, 
reproduzindo palestras dos poucos e valorosos 
nomes que participam do Encontro de Gestores de 
Jardins Históricos vem juntar-se às edições anteriores 
como mais uma rara e preciosa contribuição à 
escassa bibliografia sobre o tema, proporcionando 
ao interessado novas fontes de informação sobre um 
assunto. Não fosse essa iniciativa única, os jardins 
históricos brasileiros poderiam precipitar-se em 
profundos abismos da indiferença e, em seguida, no 
esquecimento.

Carlos Fernando de Moura Delphim
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A publicação que apresentamos consolida os 
esforços empreendidos pela Fundação Casa 
de Rui Barbosa (FCRB), a Fundação Museu 

Mariano Procópio (MAPRO) e o Grupo de Pesquisas 
Paisagens Híbridas (GPPH-EBA/UFRJ) com o obje-
tivo de oferecer aos pesquisadores 
e interessados no campo da 
Paisagem os resultados 
das conferências e 
palestras realiza-
das durante o IV 
Encontro dos 
Gestores de 
Jardins Histó-
ricos.

GESTÃO DE 
JARDINS HISTÓRICOS 
EM PERSPECTIVA
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As reflexões foram apresentadas por confe-

rencistas e palestrantes de renome nacional e interna-

cional, que aceitaram o desafio de discutir A cultura 

dos jardins e as práticas e instrumentos de salva-

guarda de espaços paisagísticos, tema central do  

encontro de 2014.

Os oradores estabeleceram os referenciais 

do estado da arte em que se encontra a gestão de jar-

dins históricos – restauração, preservação, conserva-

ção e manutenção – e assinalaram bases norteadoras 

das ideologias no campo da salvaguarda. Além dis-

so, trouxeram indagações que reforçam a urgência de 

uma tomada de posição e de investimentos robustos 

no âmbito de políticas públicas com vistas a promo-

ver ações efetivas no resgate e na preservação de jar-

dins de valor histórico.

A publicação divide-se em duas partes. A 

primeira dedica-se aos textos dos conferencistas, 

onde é possível encontrar questões formuladas a par-

tir de reflexões inscritas à práxis da gestão pública de 

jardins históricos amparadas em uma visão externa, 

haja vista que os três conferencistas são oriundos, 

respectivamente, da Itália, de Portugal e da Costa 

Rica. A segunda parte, reúne os textos dos pales-

trantes,  na sua maioria,  profissionais ligados à área 

técnica da gestão ou pesquisadores de instituições 

estatais ou institutos de Ensino Superior que desen-

volvem seus trabalhos no Brasil.
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A primeira parte da publicação traz o en-

saio A conservação e o gerenciamento dos palácios 

históricos de Roma, da Profª. Dra. Alberta Campi-

telli, historiadora da arte, responsável pelos Palace-

tes Históricos da Superintendência dos Bens Cultu-

rais da Comuna de Roma. Nele, a  autora traça uma 

perspectiva do atual estágio em que se encontram as 

políticas públicas italianas para salvaguarda de jar-

dins históricos, apresentando a Villa Borghese, Villa 

Pamphilj, Villa Ada Savoia e a Villa Torlonia como 

exemplos de destaque de sua narrativa.

As abordagens propostas pela arquiteta pai-

sagista e Profª. Dra. Cristina Castel-Branco, do Insti-

tuto Superior de Agronomia – Universidade de Lis-

boa/Portugal, por sua vez, focam o restauro e a gestão 

do Jardim Botânico da Ajuda, os jardins do Palácio da 

Fronteira e da Quinta das Lágrimas no ensaio Animar 

e gerir jardins históricos em Portugal. A perspectiva 

da autora se propõe a indicar as etapas do processo de 

intervenções, além de oferecer uma leitura interdis-

ciplinar no âmbito da história do lugar, dos usos e do 

patrimônio arquitetônico e vegetal, considerada pela 

autora, uma questão central para fundamentar projetos 

de restauro de jardins com relevância histórica.

O terceiro texto, trata da conferência A pre-

servação dos jardins históricos na América Latina 

e Caribe, do arquiteto e urbanista e Prof. Dr. Carlos 

Jankilevich que nos oferece um panorama vigoroso 

sobre aspectos teóricos que unem dois elementos 
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distintos para pensar a intervenção em jardins histó-

ricos: o conceito de paisagem cultural e as matrizes 

históricas que definem habitus e relações socioespa-

ciais de sociedades americanas e seus espaços livres 

públicos e especificamente seus jardins.

A segunda parte da publicação se desenha 

a partir de um conjunto de experiências, sobretudo, 

relacionadas à construção cotidiana da paisagem e 

dos processos de gestão de jardins no país. São múl-

tiplas abordagens, apresentadas por profissionais das 

mais diferentes formações que atuam no seu dia a 

dia no campo da paisagem e, desse modo, interfe-

rem diretamente ou indiretamente no jardim pelos 

mais variados instrumentos materiais ou imateriais 

de gestão urbana.

As discussões perpassam desde os preceitos 

teóricos que fundamentaram o trabalho da arquiteta 

Isabelle Cury no texto A gestão do Rio Patrimônio 

Cultural Mundial, passando pela temática de Edineia 

Araújo, que trata das ações socioculturais que se dão 

no jardim através do trabalho O projeto Parque Vale 

dos Contos em Ouro Preto – MG. 

Assuntos voltados à gestão stricto sensu 

também estão presentes nos ensaios O grande de-

safio: a gestão do Parque Ibirapuera, São Paulo, de 

Heraldo Guiaro, A contribuição da infraestrutura 

na gestão e preservação dos jardins históricos, de 

Juan Luis Mascaró, Diagnóstico e análise de risco 

de queda de árvores, de Raquel Dias de Aguiar Mo-
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raes Amaral, e Plantas Tóxicas em espaços públicos: 
transformando risco em informação, de Rosany Bo-
chner.

Diante da multiplicidade de ideias apresen-
tadas no IV Encontro de Gestores de Jardins Históri-
cos, confirma-se a convicção de que a gestão de es-
paços históricos implica na permanente atualização 
de conceitos e valores sobre os jardins e a paisagem, 
aliados a técnicas e tecnologias, na expectativa de 
sua permanência através dos tempos.

Ana Pessoa
Douglas Fasolato

Rubens de Andrade
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A CONSERVAÇÃO 
E O GERENCIAMENTO 

DOS PALÁCIOS 
HISTÓRICOS DE ROMA

Alberta Campitelli



24



25

OS   MONUMENTOS   arqueológicos e ar-
quitetônicos junto às “belezas naturais”, 
entendidos como paisagem, são in-

cluídos no patrimônio cultural tutelado 
pela legislação italiana em matéria que 
remonta ao ano de 1939. Sucessiva-
mente, em 1947, a Constituição da 
República Italiana, no seu artigo 
9, confirma que a salvaguarda do 
patrimônio cultural está dentre 
os deveres fundamentais do Es-
tado:  A República (...) tutela a 
paisagem e o patrimônio históri-
co e artístico da Nação. Desde en-
tão, foram muitas as leis que esten-
deram e definiram, em forma sempre 

PREMISSA
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mais detalhada, os critérios para a proteção do patrimô-
nio cultural e ambiental do nosso país.

A notoriedade da cidade de Roma baseia-se, 
principalmente, em sua essência histórica e artística, 
em sua imponência, na incrível estratificação de 
testemunhos de épocas diferentes, enquanto é menos 
conhecida a riqueza das belezas naturais.

Na realidade, Roma tem uma extensão de áreas 
verdes muito ampla e, somente os palacetes e os jardins 
históricos de propriedade da Comuna, áreas verdes 
históricas tuteladas pela lei, somam 700 hectares.  São 
incluídos quarenta e dois complexos, todos abertos 
ao público e realizados em um arco de tempo que vai 
desde o XV até o XX século1. Estas áreas abrangem 
diversas tipologias: muitos são os palacetes realizados 
pelos mais ricos expoentes da nobreza romana e que se 
tornaram propriedade pública entre o final do século 
XIX até o início dos anos 1970; algumas são locais de 
caminhada realizadas no início do século XIX para dar 
“prazer ao povo”, segundo os ideais revolucionários 
de democracia introduzidos pela Revolução Francesa; 
outras são jardins públicos criados durante os anos do 
fascismo. A todos estes complexos deve ser garantido 
um uso público e, ao mesmo tempo, respeitoso 
da natureza dos lugares e dos vínculos históricos 
e monumentais que se gravam sobre os mesmos2. 
São dois assuntos que, em muitos casos, correm 

1 Si rinvia, sull’argomento, al volume a cura di A.Campitelli, Verdi 
Delizie. Le ville, i parchi, i giardini storici del Comune di Roma, 
Roma, De Luca, 2005

2  Su questo verde storico vedi il volume sopra citato.
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o risco de aparecer contrapostos: como é possível 
abrir livremente, aos cidadãos, um palacete nobre 
criado e estruturado há séculos para um uso elitista, 
limitado e contemplativo, sem destruir-lhe o caráter 
e sem depauperar as características historicamente 
adquiridas? E, também, como é possível tornar um 
palacete destinado a usos que permitam, mesmo que 
parcialmente, ativar recursos para cobrir as ingentes 
despesas que a sua gestão e o uso, por parte dos 
cidadãos, comporta? Trata-se de interrogações que 
todos aqueles que gerenciam um patrimônio público 
devem se fazer e que, no âmbito da Comuna de Roma 
nos perguntamos já há duas décadas, durante as 
quais foram também cometidos erros mas sobretudo 
foram individualizados critérios e metodologias que, 
mesmodevagar, permitem aos palacetes urbanos 
garantir um uso público mas com respeito e com a 
conservação da ordem histórica.

Em Roma, a tradição de morar em edifícios 
rodeados por exuberantes jardins adornados com 
esculturas e fontes remonta, como é sabido, à época 
do Império Romano e os jardins e os palacetes dos 
imperadores e dos personagens mais ilustres, como 
Salústio ou Mecenas, constituíram, ao longo dos 
tempos, modelos a serem imitados.

Foi grande a sorte da residência do imperador 
Adriano, Villa Adriana, cujos restos monumentais 
são conservados nas proximidades de Roma. Ele era 
tão famoso que,  mesmo no século XIX, o príncipe 
Torlonia, um dos homens mais ricos da cidade disse 
que queria construir um palacete para si que se 
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igualasse à beleza e à magnificência daquele palacete 
de Adriano. Roma, portanto, é desde sempre uma 
cidade de palacetes e de jardins e, não obstante a 
enorme expansão da construção civil, que ocorreu no 
século passado, dispõe de um considerável patrimônio 
de áreas verdes.

Trata-se, em grande parte, de complexos dos 
períodos renascentista e barroco, mas também há 
muitos que datam da Idade Média, ou que são de 
tempos mais recentes, como aqueles construídos após 
1870, quando Roma se tornou a capital do novo estado 
e desfrutou de um período de grande expansão urbana. 
Infelizmente, o enorme aumento da população e a 
construção de edifícios para os Ministérios, resultaram 
na destruição de um grande número de palacetes e 
jardins, nos anos entre o século XIX e início do século 
XX. Moradias de grande importância como a Villa 
Ludovisi, Villa Montalto Peretti, Villa Campana e 
muitas outras foram destruídas. 

No entanto, enquanto estas moradias eram 
destruídas, as novas classes sociais emergentes 
promoviam a construção de residências nos Palacetes, 
com edifícios e jardins não muito amplos e luxuosos, 
mas ainda interessantes e muitas vezes inspirados 
nos estilos e padrões do passado. Em um livro que 
publiquei recentemente com outros colegas, está 
transcrito um mapa de Roma, onde são elencados 
todos os palacetes: verde-claros os palacetes que 
desapareceram e verde-escuros, aqueles ainda 
existentes. Não obstante as perdas, o patrimônio verde 
ainda atravessa a cidade de Roma e constitui quase um 
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tecido conectivo da área urbana, com a coexistência 
ainda hoje conservada e visível em muitos lugares, de 
uma estrutura organizada pela mão do homem, e de 
uma estrutura ainda natural. 

O visitante que hoje deseja percorrer um 
itinerário, através das diversas tipologias do verde 
histórico, pode descobrir que ainda existem áreas, 
no centro da cidade, onde pareceria estar ainda 
entranhada à paisagem dos campos romanos do século 
XVII, aquela mesma paisagem reproduzida em tantos 
célebres quadros de artistas estrangeiros que vinham 
para Roma para encontrar fonte de inspiração na 
incomparável fusão entre arte e natureza. A imagem 
da cidade de Roma, no final do século XIX, logo após 
o estabelecimento do estado unitário, de acordo com 
os testemunhos visuais que nos são transmitidos, era 
ainda aquela de uma cidade rural instalada na enseada 
do rio Tibre e rodeada por  colinas arborizadas ao redor 
do perímetro urbano.

Uma bela fotografia da época mostra a enseada 
do Tibre,  na zona norte da cidade: o rio abre caminho 
em um percurso majestoso, na planície que, poucas 
décadas mais tarde, receberá um bairro populoso. Entre 
as águas, a cidade e o tecido urbano, não há nenhum 
tipo de ruptura, tudo se apresenta harmoniosamente 
unido. A única presença de construção com uma certa 

3 Sulle ville di area romana si rinvia da ultimo A. Campitelli, A. 
Cremona (a cura), Atlante storico delle ville e dei giardini di Roma, 
Milano 2012. Tra le pubblicazioni precedenti  resta fondamentale 
il volume di I.Belli Barsali, Ville di Roma, Milano, Rizzoli, 1971. 
Su Villa Madama ed il progetto di Raffaello cfr. C.L. Frommel, M. 
Tafuri, S. Ray, Raffaello architetto, Milano, Electa, 1993.   
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imponência, situada na metade da altura do outeiro que 
domina a planície, é constituída por um edifício com 
uma sacada: é Villa Madama, construída nas primeiras 
décadas do século XVI, uma residência ligada a um 
pedido papal e atribuída ao gênio Raffaello, que 
idealizou o primeiro projeto3. 

Apesar da construção de áreas residenciais em 
toda a área na planície, a Villa Madama e o outeiro 
onde a mesma surge, permanecem inalterados e, 
mesmo estando no centro da cidade, é possível ainda 
se deparar com uma paisagem natural intacta. 

Não se perdeu a esplêndida relação entre a Villa 
e o rio Tibre, que corre na base do outeiro: a grande 
bacia localizada no parque da Villa Madama recorda a 
presença do rio e é um testemunho da riqueza hídrica 
da colina, o que tem permitido a criação de um jardim 
suspenso numa altura tão elevada.

Outra característica da Villa Madama, além 
de sua localização em uma paisagem que manteve 
as suas características ao longo dos tempos, é 
constituída pela incrível coexistência e convivência 
do jardim formal, reconstruído na década de 1930, 
no modelo daquilo que foi o jardim do século XVI 
e do parque natural circundante, que se manteve 
intacto em sua peculiaridade mediterrânea, e é uma 
das mais importantes reservas protegidas da cidade. 
Trata-se do Parco di Monte Mario, que cobre mais de 
150 hectares abrangendo todo a colina que domina 
os bairros ao norte da cidade e o Vaticano, com uma 
densa floresta mista e plantas da mata mediterrânea. 
Villa Madama é mantida em excelente estado de 
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conservação, sede de representação do Ministério 
das Relações Exteriores, recebe visitas raramente 
e, portanto, não fica sujeita aos danos que o acesso 
livre do público produz. Uma das características 
mais interessantes da paisagem urbana de Roma 
é a presença, internamente ou próxima de bairros 
densamente povoados, de áreas verdes que mantiveram 
o cunho do passado 

É possível, de fato, encontrar trechos de campos 
romanos que se apresentam como eram no século XVI 
ou no século XVII, com jardins formais, em alguns 
dos palacetes mais conhecidos da cidade, como Villa 
Borghese, Villa Pamphilj e Villa Ada Savoia. Estes 
palacetes, nos últimos anos, tiveram importantes 
intervenções de restauração, acompanhadas por 
escolhas inovadoras na gestão, quer seja dos edifícios, 
quer seja da área verde.   

VILLA BORGHESE

Um dos palacetes mais conhecidos e mais 
famosos de Roma é, com certeza, a Villa Borghese4, 
a residência encomendada no início do século XVII 
pelo cardeal Scipione Borghese, o poderoso sobrinho 
do papa Paulo V (1605-1621), situado sob os relevos 
da colina Pincio e, por isso, é chamado também 
Pinciana, que logo se tornou um modelo de residência 
nobre barroca imitada não somente na área romana. 

4 Su Villa Borghese la bibliografia è molto ampia, per cui si cita 
l’ultima trattazione complessiva, che raccoglie una bibliografia 
precedente completa. Cfr. A. Campitelli, Villa Borghese. Da 
Giardino del principe a parco dei romani, Roma, Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 2003.
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Dá para conhecer a estrutura do século XVII do 
palacete pela bela vista em perspectiva de Simone Felice 
Delino, datada de 1676, que evidencia bem como no 
parque de Villa Borghese estavam presentes quer seja 
o elemento construído, com o arranjo simétrico dos 
caminhos e canteiros de flores, a articulação regular 
dos bosques, compostos por árvores alinhadas e com 
folhagem angulosa, quer seja o elemento livre e natural 
do grande parque com  vales e florestas e cultivos 
agrícolas, pesqueiro e áreas de caça. O pano de fundo 
do palacete era constituído pela paisagem natural das 
colinas que circundam Roma, dentre os quais o Monte 
Mario, a colina já citada. Atualmente essa relação 
da Villa Borghese, com a paisagem é menos visível:  
Monte Mario constitui sempre o pano de fundo, mas 
a relação de continuidade entre a Villa e o outeiro é 
interrompida por um tecido residencial contínuo e 
extremamente denso. Uma pintura do século XVII, 
ainda de propriedade da família Borghese, nos mostra 
como os jardins eram verdadeiros museus ao ar livre, 
com estátuas, fontes e várias esculturas colocadas nos 
canteiros bem cuidados e cultivados com flores finas.

Após mais de quatro séculos de transformações 
ainda hoje na Villa Borghese, encontramos a coexistência 
de construção e natural,  de jardim e paisagem. Em 
apenas algumas centenas de metros, você pode ir, de 
fato, dos jardins secretos, que são o que há de mais 
geométrico, racional e formal que possa existir, com o 
desenho dos canteiros bem definidos e produzidos pelo 
homem, a uma área completamente diferente, um vale 
conhecido como o Valle dei Platani, onde o cardeal 
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Scipione fez plantar, no século XVII, várias espécimes 
de platanus orientalis alguns dos quais ainda hoje estão 
presentes. Nos últimos tempos, tem se consolidado o 
hábito de os visitantes da Villa levar os cães e soltá-
los, tanto que o lugar hoje é popularmente conhecido 
como o “Vale dos Cães”. Contudo, a presença de dez 
plátanos, verdadeiros monumentos viventes, torna este 
lugar um dos mais comoventes de Roma, e é incrível 
pensar que este lugar é ainda aquele desejado pelo 
cardeal Borghese nos primeiros anos do século XVII, 
e que, a poucos passos da Via Veneto, a rua da Dolce 
Vita, no coração da cidade edificada, se encontre um 
pedaço da paisagem de campo romana quase intacto 
e que reserva espetáculos naturais inesperados como, 
por exemplo, no início da primavera, o tapete de crocus 
brancos e rosados que cobre o vale, enquanto que às 
margens, nas áreas menos frequentadas, há orquídeas 
selvagens. Este fragmento de paisagem do século 
XVII, uma verdadeira síntese da natureza e da cultura, 
precisa de tutela e proteção, que comportam um grande 
compromisso. Muitas vezes, de fato, a área é proposta 
para hospedar eventos de vário tipos, pois o seu 
estilo assim natural é comumente interpretado como 
disponibilidade a receber qualquer tipo de instalação e 
hospedar hordas de visitantes e não como seria mais 
correto, um lugar  a ser preservado com o máximo 
cuidado. 

A gestão do palacete, desde o século XVII, 
incluía um regime dual: enquanto algumas áreas, 
tais como os jardins secretos e  o Parque dos Cervos, 
foram reservadas para o cardeal e seus convidados 
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nobres, o resto do parque era aberto gratuitamente 
ao público, como descrito em um celebre registro de 
hóspedes. 

Esta tradição generosa e liberal por parte da 
família Borghese permaneceu em uso sempre e no 
século XIX se tornou famoso o Festival de Outubro, as 
festas dos camponeses com danças frenéticas durante 
a vindima.

Quando, em 1903, a Villa foi adquirida pela 
Comuna de Roma, a mansão nobre tinha mantido 
a sua destinação de museu, enquanto os diversos 
edifícios menores tinham adquirido usos comerciais, 
pela necessidade que a família Borghese tinha, mesmo 
sendo uma das mais nobres de Roma, de enfrentar 
os altos custos de manutenção do complexo. Alguns 
edifícios tinham sido, de fato, transformados em 
tratorias, outros hospedavam estruturas de suporte 
para atividades esportivas (corridas de bicicleta ou 
tiro ao alvo) ou de lazer; outros ainda eram alugados 
como residências particulares, todos os usos voltados 
a produzir renda. Também o parque tinha perdido, 
em grande parte, suas características originais. Os 
jardins secretos se apresentavam cheios de plantas 
de vários tipos, sem nenhum valor, e passavam uma 
imagem bem diferente daquela transmitida com as 
gravuras do século XVII e do século XVIII, quando 
os canteiros bem cuidados exibiam belíssimas flores. 

Não foi fácil, no século que transcorreu desde 
a aquisição pública da Villa conseguir recuperar uma 
aparência decente do parque e retomar para o uso 
público todos os edifícios. Foi necessário encontrar 
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financiamentos para realizar imponentes restaurações 
dos edifícios e depois adaptá-los a funções públicas, 
porém compatíveis com os caracteres históricos e 
arquitetônicos, e por último, gerenciá-los com pessoal 
qualificado e competente. Ainda mais complexa foi a 
restauração das áreas verdes abandonadas há décadas 
ou impropriamente usadas.  

Uma intervenção muito complicada foi aquela 
aplicada nos jardins secretos, assim chamados porque, 
originalmente, eram rodeados por muros altos que 
protegiam as flores, quer seja das intempéries, quer 
seja dos visitantes. Os jardins sofreram transformações 
que tinham alterado profundamente a natureza dos 
mesmos: os muros de entorno foram, num primeiro 
momento, demolidos e substituídos por portões 
gradeados, enquanto o desenho dos canteiros era 
reinventado de acordo com o modelo considerado, no 
início do século XX, “à italiana”; então foram inseridos 
canteiros mais elaborados. Durante a Segunda Guerra 
Mundial, os recintos foram usados para fornecer ferro 
para a produção de armas e nos jardins foram cultivados 
repolhos e batatas para a população esfomeada. Cada 
desenho dos canteiros se perdeu. 

Após a guerra, ninguém se preocupou com os 
jardins e, em 1984, um afundamento das bases da 
principal Casa-Museu Borghese obrigou a execução 
de consistentes trabalhos e a área se tornou um grande 
canteiro até 1997. Com a reabertura ao público 
do museu, também os jardins foram restaurados e 
foram repropostas as flores que estavam citadas nos 
documentos dos arquivos do século XVII e o desenho 
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dos canteiros foi inspirado naquele transmitido por 
algumas gravuras e nos tratados sobre os jardins 
da época. Foram plantadas flores que, na época do 
cardeal Scipione, eram consideradas muito raras, 
como a fritillaria imperialis (coroa imperial) e a 
coroa imperial persa, a scilla peruviana, a nicotiana, 
a mirabilis jalapa, variedades de anêmonas, tulipas 
e  jacintos, muitas rosas antigas, aquilegias e plantas 
medicinais. A raridade de muitas destas flores derivava 
de sua proveniência ser das Américas e pelo fato de 
que eram ainda pouco conhecidas. 

As costas ao longo das paredes de contorno 
são cobertas com árvores de frutas cítricas (citrus 
aurantium) e muitas variedades de frutas cítricas raras 
são colocadas em vasos nos cantos dos canteiros, 
que lembram as coleções do século XVII. Os jardins 
têm três diversas florações durante o ano, com mais 
de duzentas variedades de flores e plantas, que são 
muito delicadas, e por este motivo eles não podem ser 
visitados livremente mas somente com visitas guiadas 
para pequenos grupos. 

Contudo, através das portas gradeadas que foram 
restabelecidas, todos podem admirar as variedades das 
florações e sentir o perfume das rosas.  Em outras áreas 
do parque, foram tomadas medidas para restaurar o 
desenho o mais próximo possível do original, e muitos 
edifícios foram restaurados e abrigam novas funções 
muito apreciadas pelos cidadãos. Um edifício que já 
foi habitado por particulares é agora uma ludoteca 
infantil; o estábulo, onde a família Borghese mantinha 
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as vacas, tornou-se a Casa do Cinema, com eventos 
que atraem um grande público.

Villa Borghese está no caminho de se tornar 
um Parque dos Museus, um lugar único, onde se 
encontram várias instituições culturais incluídas 
em um parque que é, por si só, um museu a céu 
aberto.

De fato, à histórica Galleria Borghese e ao 
Museu Pietro Canonica (uma interessante casa 
museu aberta ao público em 1960), foi adicionado, 
em 2006, um museu criado graças à doação, por 
parte de um colecionador italiano, mas que mora 
nos Estados Unidos, de obras de George de Chirico, 
Andy Warhol, Larry Rivers, Giacomo Manzù, 
Gino Severini. Assim, o velho laranjal do palacete 
abriga agora uma coleção permanente de pinturas 
e esculturas e um espaço para exposições de arte 
contemporânea que já apresentou exposições de 
Wilhelm De Koonig, Damien Hirst, Janis Kounellis 
e Mario Mafai.

É um conceito de museu novo e original: ao 
contrário de outras capitais europeias que têm grandes 
museus (como o Louvre, em Paris e o Prado, em 
Madri), onde passar o dia todo, a Villa Borghese, em 
Roma, permite às pessoas alternar entre os espaços 
fechados dos seus três museus para os jardins, aos 
quadros e das estátuas para as flores e para as árvores, 
recriando aquele espírito do colecionismo  do século 
XVII que apresentava, em conjunto, as maravilhas da 
arte e aquelas da natureza.
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VILLA PAMPHILJ

Outro importante Palacete de Roma é Villa 
Pamphilj, também do século XVII e encomendado 
pelo cardeal Pamphilj, sobrinho do papa Inocêncio 
X, mas muito modificado e embelezado durante os 
séculos XVIII e XIX. Este Palacete, como a Villa 
Borghese, é caracterizado por uma configuração 
dual5: com setores extremamente formais, 
rigorosos, estudados nos mínimos detalhes como 
os jardins ao redor do casarão,  seus terraços, 
adornados de estátuas e fontes monumentais, 
junta-se o parque circundante que manteve o 
seu aspecto rústico.  Não obstante tenham sido 
inseridos  alguns elementos monumentais, como 
a grande fonte no caminho do lago,  a paisagem 
ainda é livre, absolutamente não organizada. O 
edifício da Villa Pamphilj mantém ainda hoje 
a sua configuração de lugar de transição entre 
a  realidade da cidade, o que é percebido pela 
presença imponente da cúpula da Basílica de São 
Pedro e o Campo romano, com suas paisagens 
agrestes. O Palacete serve para dimensionar a 
transição da cidade habitada à parte agreste, 
através de um parque que se apaga lentamente, 
mas, inexoravelmente, a partir do jardim formal e 
cuidado ao parque livre e natural, em uma mutação 
de paisagens já sedimentada historicamente.

5 Cfr. C. Benocci, Villa Doria Pamphilj, Roma 2005 con ampia 
bibliografia precedente. 
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A propriedade de 160 hectares incluía uma 
grande área para a caça, o chamado Vale dos Cervos, 
povoada por animais selvagens livres. Foi usada pela 
família Pamphilj para a caça, que eram ocasião de lazer 
e eventos de caráter mundano muito apreciados. Para 
enriquecer a prática de caça no parque era colocada 
uma rede ragnaia  e a mesma era usada para capturar 
os pássaros que ali encontravam refúgio, atraídos pela 
água e pelo alimento.

A estrutura da rede ao longo dos séculos 

perdeu-se, mas a conformação atual da Vale dos 

Cervos é ainda aquela de séculos atrás e a vegetação 

cresce ainda sem o controle do homem. O parque 

da Villa está em boas condições, porém os edifícios 

devem ainda ser completamente valorizados. Num 

edifício há um museu, mas não ainda completado; 

em um antigo casarão são organizadas mostras 

de arte; outro casarão é atualmente A Casa dos 

Teatros e são organizados espetáculos sobretudo 

para as crianças. Outros edifícios, em especial as 

Estufas, foram em parte restauradas mas não ainda 

utilizadas e uma equipe de técnicos da Comuna de 

Roma está estudando um plano de utilização de 

todos os edifícios, que poderá abranger também 

atividades comerciais entre as quais, por exemplo, 

um restaurante, não apenas para oferecer serviços 

aos inumeráveis frequentadores do parque, como 

também para obter uma fonte de renda a ser 

destinada à manutenção do inteiro complexo.
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VILLA ADA SAVOIA

No perímetro urbano podem ser incluídos 
outros exemplos deste “campo na cidade”, com uma 
paisagem ainda não contaminada pela proximidade 
de bairros residenciais. É o caso, por exemplo, da 
Villa Ada Savoia6, originalmente sítio agrícola e 
transformada em palacete no final do século XIX, 
quando foi escolhida como residência do primeiro 
rei da Itália Vittorio Emanuele II. No grande parque 
de 160 hectares, há vários edifícios, dentre as quais 
o Palacete Real e está presente, quer seja o aspecto 
monumental,  com jardins em terraços, seja aquele 
natural, com bosques, gramados, vales e colinas com 
uma vegetação natural

Com a queda da monarquia, em 1946, o 
Palacete passou por um longo e conturbado período 
de transição e foi aberto ao público em duas fases. 
Uma primeira porção de parque tornou-se propriedade 
da Comuna de Roma nos anos 1960, outra parte em 
1994, mas restam ainda algumas áreas privativas 
com os edifícios principais. A porção de parque que 
se tornou pública em 1994 passou por uma década 
de abandono, o que  favoreceu um processo de  
proliferação espontânea: espécies vegetais infestantes 
e animais não presentes nos outros palacetes da cidade 
conseguiram proliferar livremente criando, sobretudo 
nas áreas mais afastadas dos ingressos, um ambiente 

6 Per una trattazione complessiva sulla Villa si rinvia al volume, 
edito in occasione dell’apertura al pubblico e contenente il piano 
di utilizzazione, a cura di M. Di Giovine, Villa Ada Savoia, Roma 
1996, e per la parte storica, da ultimo, E. Marconcini, Villa Ada 
Savoia, Roma Roma 2010.
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natural muito especial, sem nenhum rastro da presença 
do homem.

No palacete, há muitos edifícios em estado 
de abandono ou utilizados de modo não correto e há, 
em estudo, um plano detalhado para realizar atividades 
culturais dirigidas aos visitantes. 

VILLA TORLONIA

Villa Torlonia é a última residência da nobreza 
romana e a sua história tem início em 1797, quando 
Giovanni Torlonia, um rico comerciante e proprietário 
de um banco, que com o poder do dinheiro tinha 
obtido do papa o título de marquês, comprou um sítio 
agrícola. Ele quis se rodear dos símbolos do novo 
status, entre os quais a mansão da cidade, situada em 
Piazza Venezia, o sítio do campo, próximo à antiga Via 
Appia e uma residência fora do recinto da cidade, um 
palacete projetado sob o modelo daquele do imperador 
Adriano em Tivoli. Na intenção do nobre Torlonia,  a 
sua residência tinha que superar, em magnificência, 
os palacetes renascentistas e barrocos edificados pelas 
mais poderosas e antigas famílias romanas.

Na propriedade situada logo fora de Porta Pia, 
o marquês Torlonia encarregou o arquiteto Giuseppe 
Valadier, dentre os mais famosos daquela época, da 
construção de um palacete residencial luxuoso, um 
segundo casarão menor, mas sempre elegante e refinado, 
de uma estrebaria que também seria decorada com 
estátuas. Também o parque, de dimensões modestas, 
foi organizado conforme um esquema de alamedas 
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perpendiculares, e nos espaços entre uma árvore e 
outra, algumas fontes e com a vegetação totalmente 
autóctone composta por  carvalhos, pinheiros e louros. 
O filho Alessandro herdou a propriedade em 1829, no 
falecimento do pai, e continuou na escalada social, se 
tornando príncipe e adquirindo palacetes e mansões 
não somente no território de Roma. 

O Palacete de Via Nomentana não era mais 
suficiente para representar seu poder e sua riqueza, 
portanto, entre 1835 e 1845, comprou outros terrenos 
para ampliar o parque, fez benfeitorias nos edifícios já 
existentes e fez construir outros. O palácio principal 
foi decorado com afrescos de grandes artistas da época 
que implantaram um repertório eclético combinando 
decorações no estilo renascentista e outras no estilo 
egípcio, ou pompeiano  ou neomedieval. Estátuas 
antigas e modernas decoravam as salas  com gesso  
branco e dourado e os pisos alternavam mármores 
de qualidade com mosaicos à antiga. Muitas das 
decorações estavam voltadas para a exaltação do 
cliente, o príncipe Alessandro, como os afrescos 
com as histórias de Alessandro, o Grande, ou o 
fregio, obra de Berthel Thorvaldsen, como o Triunfo 
de Alessandro em Babilônia; em ambos os casos, é 
evidente a alusão ao nome que associava o grande 
líder macedônio ao rico príncipe romano. Ao velho 
ingresso foram aportadas benfeitorias imitando falsas 
ruínas de edifícios antigos, para dar ao palacete uma 
característica do passado.  

Entre os novos edifícios foram construídos um 
jardim de inverno e uma torre com arquitetura moura, 
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uma rústica cabana suíça, um teatro neoclássico, 
todos em diferentes estilos para dar ao complexo 
uma grande variedade, como uma homenagem ao 
ecletismo que prevalecia na época. Também o parque 
foi organizado de acordo com a moda da época, com 
um desenho irregular e movimentado: foi realizada 
uma colina artificial, foi criada uma grande bacia 
d’água, foi construído um limoeiro para guardar os 
vasos com as plantas de limão durante o inverno. 

O arquiteto da transformação do parque no 
estilo inglês foi Giuseppe Jappelli, o arquiteto 
famoso no Norte da Itália, e que conhecia muito bem 
os jardins da Inglaterra.

Ele encontrou um parque simétrico e regular 
e o transformou radicalmente, introduzindo plantas 
exóticas, mas especialmente através da criação de 
artefatos originais. O mais incrível é o Jardim de 
Inverno mouro ao lado uma Torre no mesmo estilo, 
um triunfo de cores, uma profusão de cores brilhantes 
quase no limite kitsch, com vitrais policromos e 
gesso, destinados a acomodar as plantas raras e 
exóticas, mas que também podia ser usado para 
festas.

Ao lado do Jardim de Inverno e da Torre havia 
uma grande gruta artificial, realizada com grandes 
blocos de tufo, e no seu interior foram construídas 
pequenas pontes suspensas e pequenos lagos. 

Todo o complexo ficou  abandonado por décadas 
e virou ruína: só recentemente foi restaurado, foram 
recuperadas as cores originais do Jardim de Inverno 
e da Torre e reintegrados os vitrais policromados. 
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Lamentavelmente, na gruta, ficaram apenas alguns 
blocos de tufo pois a maior parte desmoronou.

Entre os novos edifícios encomendados pelo 
príncipe Alessandro, o Teatro é o mais monumental. 
Construído em estilo neoclássico por Quintiliano 
Raimondi, ele consiste em uma sala com palco teatral, 
plateias e duas galerias e duas barracas, e círculo e dois 
apartamentos laterais simétricos.

Todos os espaços são ricamente decorados com 
afrescos, mosaicos, gesso, mármore, inspirados no 
tema do casal, uma vez que o edifício foi construído 
pelo príncipe Alessandro, por ocasião do seu 
casamento, celebrado em 1840, com Teresa Colonna, 
de nobre e antiga família . Então,  nas várias salas se 
encontram as estátuas de casais famosos como Dante e 
Beatriz, Petrarca e Laura, Ariosto e Alessandra Tasso e 
Eleonora, Hércules e Dejanira, Diana e Endimione etc.

O mais importante é o conjunto da decoração: 
entre os gessos que narram episódios tirados da Ilíada 
de Homero, entre os mosaicos que imitam aqueles 
romanos, há pinturas murais em diferentes estilos.

Passamos, de fato, do estilo neorrenascentista, 
ao neogótico, ao mouro, ao estilo dos vasos gregos e 
pelo menos dois ciclos, dentre os mais importantes, 
foram realizados por Constantino Brumidi,  do qual, 
durante as restaurações, foi encontrada a assinatura 
com a data. Brumidi amadureceu sua experiência 
restaurando os afrescos de Raffaello no Vaticano, 
mas a encomenda para o Teatro da Villa Torlonia foi 
a sua primeira ocasião importante. Brumidi, depois de 
alguns eventos políticos infelizes em 1850 emigrou 



45

para os Estados Unidos e, chegando a Washington, 
quando estava sendo construído o Capitólio, obteve a 
prestigiosa encomenda de realizar as pinturas murais. 
Este trabalho lhe trouxe notoriedade e sucesso, tanto 
que foi denominado o Michelangelo da América. 

Quando, em 1880, Alessandro faleceu, todas 
as suas enormes riquezas da família foram herdadas 
pelo filho de Annamaria, Giovanni Torlonia Jr. (1872-
1938). Ele era um personagem estranho, nunca se 
casou, não queria viver no palácio, mas escolheu como 
sua residência outro prédio situado às margens do 
parque, a assim chamada Cabana Suíça, um edifício 
rústico construído em 1840 pelo arquiteto Giuseppe 
Jappelli que, nas primeiras décadas do século XX, o 
fez transformar em um chalé maravilhoso,  chamado 
Casinha das Corujas, porque em todos os lados havia 
figuras de coruja com muitas decorações, dentre as 
quais esplêndidos vitrais policromos.

Também a Casinha das Corujas, após um longo 
período de abandono, estava em ruínas mas, graças a 
uma longa e complexa restauração, em 1997, foi aberta 
ao público e atualmente é um museu de vitrais.

Giovanni Torlonia, desde 1925 até 1943, alugou 
o resto do palacete, pelo preço simbólico de uma lira por 
ano,  a Benito Mussolini, que lá viveu com sua família 
e há muitas imagens que documentam a sua presença, 
inclusive as do casamento de sua filha Edda com  
Galeazzo Ciano. Quando eclodiu a Segunda Guerra 
Mundial, Mussolini fez construir, nos subterrâneos do 
palacete, dois bunkers, um selado para protegê-lo de 
eventuais ataques com gás e um para se refugiar em 
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caso de ataques aéreos. Em 1938, quando Giovanni 
Torlonia morreu e Mussolini foi preso em 1943, o 
Palacete ficou abandonado e no final da guerra houve 
a ocupação e a devastação por três anos (1944-1947) 
pelo exército anglo-americano. Os Torlonia, quando 
tiveram novamente a posse do Palacete, não efetuaram 
nenhuma restauração e se passaram ainda muitas 
décadas de abandono até 1978 quando, finalmente, ele 
foi comprado pela Comuna de Roma, que deu início à 
restauração dos edifícios e do parque.

O parque não tinha uma forma complexa como 
a Villa Borghese, contudo, os sinais do descaso e do 
abandono eram evidentes: tinham sumido os caminhos 
originais, não existia mais a grande bacia d’água junto 
ao palacete, a colina artificial tinha desaparecido 
durante os anos pela água da chuva e por falta de 
manutenção, as raízes das árvores estavam fora da 
terra, com grave perigo para os visitantes do parque. 

Com base nos documentos de arquivo foi criado 
o projeto de restauração que permitiu reconstituir, na 
medida do possível, o jardim do século XIX, com 
as numerosas palmeiras, as espetaculares florações 
primaveris de camélias e de árvores-de-Judas. Também 
os espelhos de água foram restaurados e reativados.

Agora o palacete está novamente maravilhoso, 
o parque foi restaurado, os edifícios são agora museus, 
locais de exposições temporárias, lugares para o lazer 
das crianças,  espaços para apresentações culturais, um 
restaurante. Portanto, os visitantes podem passar um 
dia inteiro participando de várias atividades em um 
parque de treze hectares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos apresentados são apenas alguns, 
os mais importantes, dentre aqueles realizados pela 
Comuna de Roma nos últimos vinte anos, com grande 
empenho de recursos.

Muito foi feito, mas ainda há muito a se fazer, 
especialmente em termos de gestão e da manutenção. 
Na verdade, dentro da mesma Comuna de Roma se 
ocupam dos jardins históricos diversos Departamentos.

A Superintendência, à qual eu pertenço, 
gerencia diretamente os museus, se ocupa de todas 
as decorações monumentais (estátuas, fontes etc.), 
participa de todos os projetos de restauração e dá 
pareceres sobre tudo o que acontece nos palacetes 
e nos jardins históricos, inclusive as manifestações 
culturais ou esportivas. Entretanto, a manutenção da 
área verde é realizada pelo Departamento de Ambiente 
e Jardins, a limpeza é realizada por outro departamento 
e a limpeza e a alimentação hídrica das fontes cabem 
a outro departamento e o controle sobre os usos é 
realizado pela Polícia Municipal.

O resultado é uma evidente dificuldade em 
coordenar tantas várias competências e há necessidade 
de um controle contínuo do território para detectar os 
problemas e tentar todos juntos as soluções. Por causa 
dos recursos limitados, quer seja de pessoal, quer seja 
econômico, é um trabalho difícil que envolve muito 
todo o empenho pessoal do meu escritório e, graças à 
paixão com a qual todos trabalham, alcançamos bons 
resultados.
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Foram  há tempos aceitos e praticados, os critérios 
a serem adotados nas intervenções de restauração, 
foram estabelecidas regras para o uso dos edifícios 
e estamos trabalhando para criar, em cada palacete, 
atividades culturais e recreativas em harmonia com a 
história dos lugares.

O maior problema, atualmente, é a limitação do 
uso por parte dos cidadãos que, às vezes, invadem com 
bicicletas, riquexós, pequenos automóveis elétricos e 
seg-ways os palacetes mais centrais e populares, como 
Villa Borghese. Sobre este aspecto, estamos trabalhando 
para procurar soluções que permitam aos cidadãos 
poder usar estes parques bonitos e acolhedores, mas ao 
mesmo tempo conseguir proteger o delicado equilíbrio 
de lugares que são também importantes testemunhos 
históricos.

Alberta Campitelli é Historiadora da Arte e responsável pelos 
Palacetes Históricos da Superintendência dos Bens Culturais 
da Comuna de Roma.
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ANIMAR E GERIR 
JARDINS HISTÓRICOS 
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ACONSERVAÇÃO, RESTAURO E 
gestão de jardins históricos tem colocado 
problemas muito diversos e os 

peritos não são unânimes nas soluções que 
defendem. Além disso as formas antigas 
de conservação e gestão de jardins 
diferem dos sistemas atuais, mais 
preocupados com a preservação do 
património e a autenticidade dos 
elementos do jardim. Os nossos 
antepassados, donos e gestores de 
jardins privados, conservavam os 
seus jardins de formas diversas e 
alteravam-nos conforme queriam. 
A conservação e gestão de jardins 
teve pois um processo genético com 
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grande diversidade, em que casos de sucesso e perdas 
lastimáveis coexistem.

Ao abordar este tema para o Encontro de 
Gestores de Jardins Históricos, aprofundei a leitura de 
dois grandes pensadores da História de Arte de Jardins: 
Michel Conan e John Dixon Hunt. Ambos escreveram 
ou coordenaram a edição, já no século XXI, de livros 
e artigos de qualidade sobre o tema que nos reúne 
aqui no Rio de Janeiro. Sirvo-me do pensamento deles 
para dar um fio condutor à minha palestra, servindo-
me também da minha experiência de projectista, visto 
que desde 1996 restaurei e geri três jardins com peso 
histórico em Portugal: O Jardim Botânico da Ajuda, 
os Jardins do Palácio dos Marqueses de Fronteira e os 
Jardins da Quinta das Lágrimas, sendo certo que ainda 
faço a gestão deste último. 

É interessante, depois de acumular esta 
experiência, confrontá-la com um pensamento teórico 
de quem pensa estes problemas com profundidade, 
mas não conhece o dia-a-dia vivo do uso, restauro, 
conservação e atualização dos jardins históricos. 
Esta dialéctica entre teóricos (“cientes”) e práticos 
(“expertos”) levou-me a Luís de Camões, que nas 
estrofes finais dos “Lusíadas” escreveu:

Tomai conselho só d’experimentados,
que viram largos anos, largos meses,
que, posto que em cientes muito cabe,
mais em particular o experto sabe.1

1 Camões L., Os Lusíadas, ( Canto X estancia 152). São os conselhos 
que Camões dá no final a D Sebastião que não ligou nenhuma ...e 
desapareceu em Alcacer Quibir. 
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Isto é apesar dos sábios terem grande 
conhecimento, aquele que faz e tem experiência 
conhece mais em detalhe os assuntos. Assim estou 
eu, interessada sempre pelo que nos dizem os sábios, 
mas capaz de confrontar esse saber com a memória 
que carrego de tarefas e soluções que foram surgindo 
por vezes empiricamente, por vezes seguindo os 
postulados dos autores ou peritos na matéria, mas 
aprendendo sempre as lições de insucesso ou de 
sucesso na gestão e conservação do património vivo, 
que são os jardins históricos.

CONSERVAÇÃO DE JARDINS HISTÓRICOS: 
DA PROPRIEDADE PRIVADA À PÚBLICA.

O restauro, direção e gestão do 
Jardim Botânico da Ajuda.

Como primeiro exemplo de restauro e gestão 
apresento o Jardim Botânico da Ajuda, que restaurei 
de 1994 a 1997 e dirigi até 2002. Foi iniciado em 
1768 por decisão do Marquês de Pombal e visando 
a educação dos príncipes, filhos e netos de D. José. 
O seu traçado inicial deve-se a Domenico Vandelli 
e a sua fama como coleção botânica vem de Avelar 
Brotero que foi seu diretor a partir de 1811. Nesta 
data a coleção do jardim atingiu um máximo de 5000 
espécies. Nasceu como jardim privado da família 
Real que vivia no palácio da Ajuda e onde D. João 
VI cresceu tendo certamente influenciado o seu gosto 
por jardins, que transportou para o Rio pois vemos 
aparecer a sua primeira obra no Brasil, tão parecida 
com o jardim da Ajuda: 
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O horto destinava-se primordialmente a 
introduzir e adaptar às condições de clima e 
solos do Brasil as especiarias das Índias; mas, 
se o objetivo que determinou o ato legal de 
13 de junho 1808 – pouco mais de três meses 
depois do desembarque no largo do Paço – 
era econômico, logo o que hoje conhecemos 
como Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
se transformou num centro de pesquisas 
científicas da flora brasileira e num espaço 
de lazer e contemplação da natureza. D. João 
tinha por ele especial afeto.2 

O Real Jardim Botânico da Ajuda viveu sempre 
associado ao Museu de História Natural para onde 
chegavam em permanência durante o século XVIII e 
princípios de XX quantidades notáveis de novidades 
(sementes, animais, plantas, conchas, minérios) do 
mundo natural que se ia identificando e classificando. 
Aí chegou o espólio que Alexandre Rodrigues Ferreira 
foi colhendo nas suas viagens filosóficas no Brasil, 
durante nove anos, e a vocação do jardim era sem 
dúvida a junção e o crescimento de plantas exóticas. 

A classificação das plantas, o registo em gravura 
e aguarela das suas formas, e o seu estudo para 
medicina, tinturaria, cosmética e ornamento foram 
os objectivos primeiros deste jardim. Em relação a 
outros jardins reais da Europa destacam-se neste pano 
de fundo dois pontos de realce em que o Jardim da 
Ajuda em Portugal “faz a diferença”: o primeiro, 
o envio sistemático de plantas vivas, e sementes 
para a coleção do Jardim Botânico da Ajuda. Este 

2 Soares, N.P (coord.), 2008, Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(1808 – 2008), Artepadilla, Rio de Janeiro.
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ponto é já identificado por Lineu quando encoraja 
Vandelli a vir para Lisboa. A esta fonte de permanente 
enriquecimento se juntaria um clima ameno capaz de 
as manter ao ar livre contrastando com a dificuldade de 
aclimatação noutros países da Europa. Como jardim 
privado da família real só abria ao público à 5ºf. 

A partir da morte de Brotero em 1827 e durante 
o resto do século XIX, a sua vocação foi-se perdendo, 
até porque foi criado pelo Conde de Ficalho um outro 
jardim botânico no centro de Lisboa junto à Faculdade 
de Ciências servindo as disciplinas práticas do ensino 
da Botânica. O Jardim Botânico da Ajuda ficou quase 
abandonado e sem orçamento para a gestão e as plantas 
foram crescendo sem limites no bom clima ameno de 
Lisboa, virado a sul e protegido dos ventos dominantes 
até se transformarem num bosque denso mas deixando 
se ser coleção botanica. 

No princípio do século XX o jardim da Ajuda 
passa para a tutela do Instituto Superior de Agronomia3  
e foi restaurado e mantido por um professor de 
Agronomia, André Navarro e assim se manteve até 
aos anos 40, recuperando-se o desenho inicial dos 
canteiros com a geometria do século XVIII, mas 
perdendo totalmente a sua história como repositório de 
plantas exóticas, passando a mero jardim com abertura 
ao publico mediante um bilhete e num horário muito 
restrito; ou seja, mudou de usos.

Em 1941 há um forte ciclone em Lisboa, uma 
catástrofe natural que destrói uma boa parte do material 

3 Instituto onde desde 1989 dou aulas e institui a disciplina de 
Restauro de Jardins Históricos.
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vegetal. O restauro que o Jardim Botânico da Ajuda 
já exigia tornou-se premente. Esta devastadora causa 
natural interferiu com a vida do jardim, levantando 
e derrubando árvores, fazendo desaparecer a coleção 
que formava o bosque denso, mas, simultaneamente, 
permitindo que se focasse a atenção para o desenho 
inicial do jardim como plataforma virada para o Tejo, 
cheio de luz e se ordenasse o seu restauro em função 
das linhas originais.

Estando sob a tutela de uma universidade, que 
nessa altura iniciara os seus estudos em arquitetura 
paisagista4, o jardim serviu de banca de laboratório 
para se estudar o passado da arte dos jardins, o estado 
presente do seu desenho como jardim histórico já com 
dois séculos e a melhoria do seu uso atendendo já a 
uma manutenção racional, optimizando o desempenho 
de uma equipa de jardinagem. 

De par com o restauro surge a iniciativa de 
procurar, tanto do ponto de vista histórico como da 
situação presente, a identidade do jardim. O Professor 
Caldeira Cabral preparou o projeto de restauro, e  era 
feita a pesquisa histórica pelo seu primeiro aluno de 
arquitetura paisagista, Manuel Azevedo Coutinho5, o 
qual, através de uma compilação notável de documentos 
(muitos deles inéditos) dados a conhecer graças a este 
trabalho, ia desenterrando a «evolução histórica do 

4 Para formar um corpo de conhecimento que mais tarde viria a ser 
transformado em licenciatura.

5 Azevedo Coutinho Manuel,  O Jardim Botânico da Ajuda, Lisboa, 
Gabinete de Arquitectura Paisagista do Instituto Superior de 
Agronomia, 1948, p.11 (relatório final do curso de Engenharia 
Agrónoma e Arquitectura Paisagista, trabalho não publicado).
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jardim». O binómio restauro/pesquisa, equilibrado 
entre professor e discípulo contribuí significativamente 
para a história do jardim e permitiu conhecer a origem 
dos seus usos, os diretores que levaram aos breves 
apogeus que o jardim viveu, as causas mais visíveis 
dos declínios, traçando um quadro diversificado de 
referências ao jardim feitas por estrangeiros, ou seja um 
registo notável da forma como o jardim foi recebido na 
mente dos seus visitantes. 

Azevedo Coutinho descreve assim o estado 
do jardim nos anos de 1940, antes da intervenção de 
restauro de Caldeira Cabral: 

Presentemente o Jardim Botânico da Ajuda 
apresenta-se sob o ponto de vista botânico 
extremamente pobre e portanto sem grande 
interesse. Os seus dois principais tabuleiros 
mostram uns restos de vegetação em que 
ainda há alguns exemplares do tempo de 
Brotero e consequentemente com mais de um 
século de existência. Para tal pobreza que se 
verifica, muito contribuiu o ciclone de 1941, 
que derrubou algumas das melhores plantas6. 

Caldeira Cabral restaurou o jardim, mas modifi-
cou o seu uso pondo-o apenas ao serviço do ensino e 
da investigação. 

Foi assim que parte das aulas da disciplina 
de Plantas Ornamentais do Curso Livre de 
Arquitectura Paisagista passaram a ser dadas 
no Jardim Botânico.  Foi também neste 
contexto que na década de 60 dois estudantes 
do ISA (João Luciano Rebêlo e Luís Lopes 
da Fonseca) iniciaram, no Jardim Botânico, 

6  Idem, ibidem, p.75.
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trabalhos de investigação sobre floricultura.... 
Assim, antes de se dedicarem ao estudo das 
novas técnicas de produção de flores, os alunos 
tinham que aprender a plantar canteiros, a 
tratar das plantas e a trabalhar na sala de 
envasamento sob a orientação do Professor 
e beneficiando dos conselhos práticos do 
Jardineiro Chefe Manuel Pires.7

  Por outro lado o jardim foi mudando de 
aspecto e 

com os estudantes do ISA fizeram-se as 
primeiras plantações, ao ar livre e em estufa, 
de craveiros e de tulipas para produção fora 
de época utilizando bolbos com tratamento 
térmico, roseiras, gladíolos e espargos. As 
modernas estufas de madeira com cobertura 
de filme de polietileno complementaram 
as estufas tradicionais de vidro. As plantas 
tropicais e subtropicais mereceram também 
atenção especial através da produção de flores 
de estrelícias, antúrios e orquídeas, e com a 
multiplicação de croton, ficus, sansiviera, etc.8   

O século XX é assim marcado por uma nova 
função para o Jardim Botânico da Ajuda que passa a 
liderar a investigação na produção de flores de corte 
e de plantas envasadas mas também introduzindo 
novas espécies e variedades provenientes da Holanda, 
da Ilha da Madeira e mais tarde de Angola. Ou seja, 

7 Almeida Monteiro A. in Castel-Branco, C. (coord.),1999, Jardim 
Botânico da Ajuda., Livros Horizonte, Lisboa

8 Projecto de estufa dotada de todos os requisitos para o enraizamento 
de estacas, nomeadamente nebulização e aquecimento do substrato, 
para multiplicação de plantas por L. Lopes da Fonseca e J. Elias 
Gonçalves, Disciplina de Construções Rurais, Instituto Superior de 
Agronomia, Lisboa.
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recuperando parte da sua função original de recolha e 
estudo de plantas tropicais vindas do mundo inteiro. 

(...) O trabalho continuado dos estudante 
do ISA no Jardim Botânico transformou um 
espaço de lazer, sem dúvida muito agradável 
e de elevado valor histórico, numa estrutura de 
apoio ao ensino e à investigação universitária. 
Os temas de estudo passaram da botânica 
clássica, ou seja do conhecimento e identificação 
das plantas, para a botânica económica, neste 
caso a horticultura ornamental, tendo como 
objectivo principal a produção e a utilização 
das plantas ornamentais....”9.

Numa palavra o jardim mantém o seu carácter 
privado e muda de uso. 

A revolução de Abril de 1974 causou um corte 
abrupto nestas actividades, pois o Prof. Caldeira 
Cabral é afastado do ensino e o jardim é deixado sem 
gestão. Os buxos começam a seu roubados e para 
evitar o vandalismo o jardim é entregue à guarda (mas 
sem orçamento) de um jovem investigador, António 
Almeida Monteiro, que o manteve ligado à investigação 
e ensino, registando–se no entanto  apenas uma coleção 
muito reduzida de cerca de 160 espécies no jardim. 

Em 1994, como Professora doutorada do 
Instituto Superior de Agronomia e membro do 
Conselho Diretivo  tive notícia de um Prémio Europeu 
para Restauro de Jardins Históricos e em equipe10 

preparei a candidatura com vista ao restauro histórico 

9 Almeida Monteiro A., op cit.
10 Equipa de Restauro do Jardim Botânico: Cristina Castel-Branco, 

Franccisco Rego, Ana Luísa Soares, Teresa Chambel, Iole Sala. 



62

do jardim ou seja à recuperação de sua identidade 
original como jardim de aclimatação mostra e estudo 
de plantas exóticas, à sua adaptação a um novo uso 
turístico, e a lugar de conhecimento e investigação 
sobre jardins históricos.  

É importante registar que a compilação de dados 
sobre o jardim feita na tese de Azevedo Coutinho 
foi para nós, no último ano do século XX, um apoio 
indispensável à formulação do projeto de restauro. No 
entanto o nosso conceito de restauro nos anos 90 foi 
muito diferente da abordagem escolhida por Caldeira 
Cabral nos anos 1940. Para nós a recuperação da 
identidade do jardim como coleção de plantas exóticas 
tornou-se uma prioridade de restauro, com  a reposição 
da coleção botânica e dos canteiros originais que as 
continham.  Por outro lado, e já com uma preocupação 
de sustentabilidade, recuperou-se a água da mina natural 
que alimentava o jardim e foi estudada e proposta a 
redução da manutenção e exigências de mão-de-obra 
no jardim, tentando passar de catorze jardineiros para 
oito através da mecanização e permitindo uma melhoria 
na qualificação de pessoal especializado em técnicas de 
jardinagem. Segundo Azevedo Coutinho, o restauro de 
1948 apontava para uma gestão que permitisse manter 
o jardim limpo e com plantas saudáveis ou seja a 
colecção botânica não era para recuperar.

Em 1948, em plena ditadura, a mão-de-obra não 
parece ser preocupação e o sistema hidráulico, em vez 
de ser restaurado e voltar a captar as águas das minas, é 
ligado à rede geral de água, o que revela uma filosofia 
de restauro bem diferente daquela que serviu de rumo 
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em 1993-97: sustentabilidade e autenticidade. Na nossa 
visão, repor a colecção botânica permitiria devolver 
ao jardim a sua função histórica e colocá-lo no lugar 
de primeiro jardim botânico português. Acresce ainda 
que a redescoberta e publicação, em 1986, do desenho 
dos canteiros datado de 1768, em planta publicada por 
Almeida Monteiro11, garantiu um restauro exato da 
disposição dos canteiros quadrados e pequenos onde se 
exibiam as plantas de todas as partes do mundo.

O objectivo da equipe de restauro que terminou 
em 1997 foi também garantir a longevidade do jardim 
através de soluções que assegurasse a sustentabilidade 
económica do jardim botânico da Ajuda, tutelado pelo 
Instituto Superior que ao longo do século XX já tinha 
demonstrado fraca disponibilidade financeira para 
o manter. Assim, atendendo à importância que iam 
ganhando os jardins do ponto de vista do turismo, 
propus duas estratégias; a primeira que uma das grandes 
estufas fosse transformada em restaurante. Nasce assim 
a “Estufa Real”, como um bom restaurante dentro de um 
jardim, na parte ocidental da cidade, dando novo uso, 
vida nova para o jardim. A renda paga pelo explorador 
do restaurante tem sido essencial para a manutenção 
nos últimos vinte anos. Em segundo lugar propus que 
o horário de abertura do jardim se estendesse para o 
fim-de-semana, durante a hora de almoço e até ao pôr 
do sol no Verão. 

Muitos outros usos foram introduzidos no jardim; 
a charanga (cavalaria da Guarda Nacional Republicana 

11 Castel-Branco, C., op. Cit. 1999
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a tocar música a cavalo) ao domingo, a hora do conto 
uma vez por mês, os cursos de jardinagem, a escola de 
jardinagem, a pequena loja e sanitários à entrada, e a 
dinâmica do jardim (secretariado, projetos, melhorias) 
viveu de 1997 a 2002 dos valores dos bilhetes e da 
renda do restaurante. É de notar o aumento de vendas 
de bilhetes que passou de 1.200 para 20.000 por ano12. 
Nessa altura cria-se a Associaçao dos Amigos do 
Jardim Botânico da Ajuda, que é hoje em dia quem 
investe dinheiro nas melhorias do jardim. 

Aqui chegados é a altura de recordar a frase 
com que Michel Conan resume as apresentações 
do Colóquio Histories of Garden Conservation. 
Case-studies and Critical debates, onde se juntaram 
as experiências de muitos “expertos” em restauro 
e conservação de jardins: No entanto, há mais 
diversidade/divergência do que unanimidade/unidade 
quanto ao conceito de conservação do jardim, o que 
levanta a questão de saber as fontes dessa diversidade/
divergência. Como pode ser o resultado de causas 
acidentais ou aleatórias, nesse caso a análise de alguns 
jardins célebres pode não constituir o melhor método 
para justificar a existência de um interesse cultural na 
conservação do jardim antes do tempo presente. Ainda 
que alguns jardins tenham sido propositadamente 
conservados no passado, não significa que o atual 
interesse por jardins como parte do património 
cultural regional, nacional ou mundial não seja um 

12 Este milagre deu-se graças à estratégia de marketing de Iole Sala 
que aplicou ao jardim uma estratégia empresarial garantindo um 
posição no mercado e divulgação com grande sucesso.
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fenómeno recente que justifique novas abordagens à 
conservação de jardins.13

No entanto, a importância do restauro para 
recuperar a identidade original é um ponto importante 
que pode ser debatido; há quem considere que o 
jardim, sendo um palimpsesto, pode assumir a perda 
de um antigo traçado em benefício de um novo. 
Apesar de toda esta diversidade, considero que há 
princípios inquestionáveis para o projeto de restauro 
de um jardim histórico pois é essencial que o arquiteto 
conheça, para além do tempo e dos processos naturais, 
a história daquilo que o jardim foi no passado, sob 
o traço de outros homens que, tal como os factores 
naturais, actuaram no terreno. Mais, para restaurar um 
jardim é preciso aliar-se à marca de quem o concebeu, 
de quem o construiu, e de quem o manteve, e respeitá-
la como um factor tão fundamental como os processos 
naturais, e certamente mais importante que a própria 
intervenção de restauro.

Camen Añon afirmou nesse sentido: Ser fieles al 
orígen del jardín. Como la mejor manera de acentuar 
más su personalidad, hacer más clara su lectura y 
resaltar su proprio y particular encanto.14 Considero 

13  Conan Michel, in Rojo, J. T.; Zangheri, L. & Conan, M. (2005). 
Histories of Garden Conservation. Case-studies and Critical 
debates.Colloquio Internazionale sulla Storia della Conservazione 
dei Giardini. Firenze Leo S. Olschki pp.XII 

14Destacaríamos quatro princípios fundamentais em todo o restauro: 
Ser fiéis à origem do jardim, como a melhor maneira de acentuar 
mais a sua personalidade, tornar mais clara a sua leitura e fazer 
ressaltar o seu particular encanto. Carmen Añón, «El Jardín 
histórico: notas para una metodología previa al proyecto de 
recuperación», in Añon, C. (1993) Jardins et Sites Historiques, 
ICOMOS Journal Scientifique, Madrid, p.312.
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realmente que a fidelidade ao que o jardim foi no 
passado deve orientar o restauro. É um rumo seguro 
ao qual se junta um outro princípio enunciado por 
Carmen Añon, ainda que mais vago e difícil de pôr 
em prática: Respetar el tiempo., ou seja, permitir que 
nos detalhes do jardim, se possa ler o tempo que sobre 
ele passou. Considerando que o tempo é um elemento 
criador do jardim histórico, o restauro tem que se 
submeter às suas regras: por um lado, reconhecer o 
tempo de crescimento que as plantas necessitam para 
recuperar antigas imagens do jardim; por outro, não 
destruir o tempo acumulado nos anéis de crescimento 
das suas árvores, nos líquenes das pedras esculpidas e 
no desenho repetidamente respeitado das suas sebes 
cortadas. Una cuidadosa restauración tratará en 
cada caso de elegir la solución más discreta y menos 
traumática.15  

Estas preocupações e metodologias que levam 
a uma filosofia de restauro de jardins são recentes, 
surgem apenas a partir dos anos 80. A preocupação 
pela autenticidade do restauro não existia nos anos 
de pós-guerra e as cosméticas aplicadas aos jardins 
fizeram moda, tendo até servido de afirmação social 
e política: 

Il est indéniable qu´il y a eu des modes 
dans la restauration, et que ces modes 
influencérent trop celle des jardins 
[...] — il est particulièrement riche 
d’enseignements de considérer la 
restauration des jardins depuis 1950 sous 

15 Um cuidadoso restauro tratará de adoptar, (...), a solução mais 
discreta e menos traumática, idem,  p.314.
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l´angle de léffet de miroir politique et 
social du jardin.16

Ao apresentar os restauros dos anos 1940 e 1990 
no jardim botânico da Ajuda vimos bem ilustradas 
estas duas tendências: na primeira, a afirmação social 
e política desencadeada nos anos 1930 e 1940; a 
segunda como procura do objecto patrimonial e da 
sua autenticidade histórica, da origem do jardim como 
lugar de ciência e de uma filosofia de restauro assente 
num corpo de conhecimento biofísico e histórico, 
ilustrando bem a diversidade de formas de restauro 
para jardins históricos. 

Em termos de conservação a mudança de 
propriedade privada para pública ocorre realmente em 
1997, pois o horário de abertura reduzido ao horário de 
trabalho normal dos funcionários do Estado privava o 
público em geral de usar o jardim botânico. 

Qualquer jardim que passe de privado a público, 
e já não possa ser financiado por uma fortuna privada, 
tem que se vender como produto de recreio de cultura, 
de ecologia e educação. No caso do Jardim Botânico 
da Ajuda, o preço da conservação para um número tão 
restrito de utentes era muito elevado e não sustentável. 
Foi por isso necessário, nos anos 90, inverter esta 
situação, tornando o jardim realmente aberto a um 
público vasto e capaz de produzir um valor que 
ajudasse à sua conservação. A estratégia de restauro 

16 É inegável que houve modas nos restauros e que as modas 
influenciaram demais a forma de restaurar jardins [...] é 
particularmente rico de lições considerarmos o restauro de jardins 
nos anos 50 sob o ângulo do efeito de espelho político e social do 
jardim.
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e subsequente operação de marketing levou a que o 
jardim passasse a viver financeiramente quase em auto-
sustentação em especial através das seguintes acções: 

1. Re-activação da mina que originalmente abastecia 
o jardim de água, reduzindo a compra da água à 
Companhia de águas publicas, com uma poupança 
de cerca de 15.000€; 

2. Extensão do horário de abertura e venda de bilhetes 
(2€) com um aumento para 20.000 bilhetes por 
ano;

3. Restaurante e esplanada concessionados e abertos 
todos os dias para turistas, almoços e festas 
pagando uma renda mensal;

4. Oferta de um novo produto de interesse patrimonial, 
ecológico e de recreio; as plantas exóticas, o 
panfleto explicativo, o bom estado de conservação 
e limpeza do jardim, os sanitários e a gift shop; 

5. Criação da Associação dos Amigos do Jardim 
Botânico, que criaram cursos de jardinagem, 
juntaram dinheiro para investir em obras no 
jardim e animando o jardim com actividades de 
jardinagem para o público em geral. 

Nos tabuleiros superior e inferior os canteiros 
e as fontes foram rigorosamente restaurados, nas áreas 
deque existia desenho original. Só nas áreas em que 
não existia nenhum registo e serviam como hortas 
e estavam abandonadas, introduzimos um desenho 
novo, o jardim dos cegos e a esplanada da Estufa Real 
em anfiteatro. 
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Uma outra questão é a criação de obra nova 
em jardim histórico, que é matéria dos dois seguintes 
exemplos. 

CONSERVAÇÃO, HISTÓRIA E OBRA 
NOVA – OS JARDINS DO PALÁCIO 

FRONTEIRA

Com os jardins do Palácio Fronteira, construídos 
na mesma altura que Versailles e terminados por volta de 
1668, abordamos o tema da introdução de novos espaços 
de jardim num jardim histórico. Em 2001 escrevi  

Palimpsesto, pergaminho manuscrito sobre o 
qual se fez desaparecer a escrita para aí escrever 
de novo, associa-se invariavelmente à noção 
de perda... Riscar as palavras manuscritas nos 
pergaminhos e reescrever, sobre estes novas 
palavras destrói o registo do passado e perde-se 
assim a história antiga, criando-se terreno para 
novas ideias, mas a preço da perda do passado.
De igual modo, riscar da paisagem todos os 
traços de uma vida antiga é também trair o seu 
uso e significado passados, rompendo.se para 
sempre a cadeia evolutiva da sua expressão 
física onde se lia a sua longa história.” 17 

Este conceito de palimpsesto, foi também 
usado por John Dixon Hunt, a partir da forma como, 
nos jardins privados antigos, os donos faziam o que 
lhes ditava a moda, a disponibilidade financeira, ou o 
gosto e respeito pelas gerações anteriores. No entanto, 
penso que se deverá evitar que isso aconteça na época 
em que vivemos.

17 Castel-Branco, C. et al. (2001) Necessidades Jardins e Cerca, 
Livros Horizonte, Lisboa, p.15 



70

Mas a realidade é que isso aconteceu ao longo 
dos tempos e por isso nasce o problema com o qual me 
confrontei nos três jardins que geri; como conservar 
elementos de épocas diferentes num jardim? Usei 
a inspiração de dois outros postulados relativos ao 
restauro de jardins históricos. Carmen Anon defende 
a esse propósito que se deve “Valorar los aportes” e 
“Evitar las disonancias”. 

A questão nuclear é sobre um jardim com 
duzentos ou trezentos anos, várias gerações deixaram 
as suas marcas, vários estilos se sucederam. Por isso 
a opção de realçar de determinado estilo ou época no 
restauro assume um carácter subjetivo. Carmen Añón 
sugere uma orientação que remete para o universo do 
bom senso: 

Tratar com muita delicadeza o suave encanto 
que os elementos que possivelmente não 
entravam na sua composição original, como 
os românticos, foram emprestando ao jardim 
com o passar do tempo. Ter a coragem de 
acrescentar o carácter da nossa própria época 
para nos considerarmos também integrados na 
vida do jardim.18

Que tipo de obra da “nossa própria época” se 
refere aqui? A obra do restauro? Ou traço novo? 

No caso do Palácio Fronteira surgiu-me a ocasião 
de aplicar os dois tipos de intervenção; o restauro do 
sistema de águas da Pérgola e da Casa de Fresco e 
Lago dos SS’s e o pedido do Marquês de Fronteira 
para eu desenhar um jardim novo dentro da quinta. Isto 
levantou o problema dos “aportes” das dissonâncias e 

18 idem, ibidem, p.314.
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do “añadir” a nossa época. O Marquês encomendou 
um jardim que fosse a sua marca no século XXI, dentro 
da quinta dos seus antepassados - sempre mantida 
na mesma família há quase 400 anos – valiosíssimo 
património histórico que se descreve de seguida para 
uma melhor compreensão do desafio colocado.

A Quinta de Fronteira está localizada no vale 
de Benfica e ocupa uma área de aproximadamente 
seis hectares. Consiste num palácio, jardins 
formais e uma capela, uma área arborizada com 
vegetação autóctone, uma vinha, hortas e pomares. 
É uma propriedade nobre que começou por servir 
como pavilhão de caça e depois foi adaptada para 
se converter na residência principal da família 
Mascarenhas. O corpo principal do palácio e os 
jardins foram construídos no terceiro quartel do 
século XVII, no pequeno vale rural de Benfica, na 
protegida encosta nordeste da Serra de Monsanto. 
Vários nobres, incluindo o Marquês de Fronteira, 
costumavam caçar ali e tinham lá os seus pavilhões 
de caça rodeados de áreas rurais e floresta. Nem toda 
a construção da quinta foi feita no século XVII. A ala 
poente só foi construída depois do terramoto de 1755 
quando a família teve que abandonar as ruínas do 
seu palácio da cidade, no Chiado, perto do coração 
de Lisboa, para o pavilhão de caça de Benfica, a dez 
quilómetros do centro de Lisboa, e que resistira ao 
tremor de terra. Benfica tinha-se mostrado um lugar 
bem mais seguro para se viver e os Mascarenhas 
mudaram-se para lá e transformaram o pavilhão de 
caça em residência permanente, até aos dias de hoje.
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Sendo a água um elemento crucial na manutenção 
dos jardins mediterrânicos, o facto de haver nascentes 
naturais dentro da propriedade era uma vantagem. A suave 
encosta da colina combinada com a disponibilidade da 
água, desempenhou um papel importante na disposição 
dos parterres, pois o sistema de irrigação dependia e 
depende ainda hoje da gravidade. 

Tal como foi mencionado, as vistas dos jardins 
para os campos circundantes faziam parte do traçado 
original, seguindo princípios italianos. Ao longo dos 
séculos poucas alterações foram feitas ao palácio e aos 
seus jardins mas, fora da propriedade, a cidade cresceu, 
sobretudo a partir da década de 50 do século XX com 
a maciça expansão suburbana de Lisboa. Hoje em dia, 
as vistas estão profundamente deterioradas devido à 
recente urbanização de Benfica e é necessário tapar 
alguns dos aspectos mais intrusivos. 

A proposta tem como objectivo melhorar, 
através da utilização de cortinas de vegetação, 
estas quatro vistas principais, que actualmente 
compreendem edifícios modernos de várias alturas 
em todo o vale de Benfica. Uma plantação na extrema 
da propriedade teve como objectivo tapar os edifícios 
plantando as cortinas de vegetação para preservar o 
sentido de perspectiva profunda que existia quando o 
jardim foi desenhado. A plantação seguiria um plano 
em duas partes. Primeiro seriam utilizadas árvores 
de crescimento rápido em linhas para produzir o 
efeito de cortina. Em segundo lugar, seriam plantadas 
árvores de crescimento lento que viriam substituir as 
primeiras.
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A partir de 1989 foi criada uma Fundação 
que abriu a visita do jardim e palácio ao publico 
alterando totalmente o tipo de uso e brigando a 
uma adaptação ao tipo de turistas e para eles foi 
criada uma loja onde se vendem livros, postais, 
cópias bem feitas dos azulejos e toda uma gama 
de objectos inspirados nos ornamentos do palácio 
e jardins, além dos bilhetes para as visitas, guiadas 
em várias línguas, que partem daqui. Enquanto isso, 
no jardim fomos vendo o restauro das estátuas dos 
reis na Galeria e habituámo-nos a conhecer melhor 
as suas feições antes escondidas atrás de liquénes 
pretos e cinzentos. 

Algumas das estátuas de estanho que 
ponteavam os vértices dos quadrados de cada 
conjunto de canteiros de buxo haviam quebrado e 
dobrado e, pouco a pouco, foram alçadas de novo 
sobre os seus pedestais, e foram restauradas com 
métodos seguros. Sendo os azulejos a parte mais 
excepcional do conjunto, a sua conhecida imagem 
de marca, têm sido durante longos anos objecto de 
consolidação, restauro e recuperação nas áreas onde 
estavam danificados.

O caramachão que sustentava a glicínia 
centenária sobre a mesa de pedra que dá para a horta 
e para o vale de Benfica caiu e poucos anos depois 
foi reconstruído. Um enorme muro de suporte que 
ameaçava ruína do terraço de Vénus para o jardim de 
buxo foi desmontado, drenado, e refeito. 

No Jardim de Vénus, a obra de reposição do 
ambiente do século XIX que o marca, foi já feita 
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em 200519, e foram estudadas as fontes existentes 
para se compreender a ligação visual entre a sombra 
das grandes árvores e a visão iluminada do parterre 
principal. No espólio da Fundação foi descoberta uma 
fotografia muito antiga onde um caramanchão em 
metal rematava a linha nascente do jardim. A partir 
dela foi refeita nova estrutura metálica que se cobriu 
de rosas de tocar, de madre silva e de clematis. Para 
refazer o muro as velhas magnólias que marcavam o 
limite da vegetação arbórea neste jardim tiveram de 
ser cortadas e novas foram plantadas. Foram limpos 
os troncos secos do Cupressus lusitanica e retiradas 
as trepadeiras que pendurando-se na sua folhagem o 
acabariam por atabafar. O traçado dos canteiros foi 
estudado e o saibro dos caminhos antigos analisado 
para se reporem todos os elementos antigos conforme 
a sua textura e cor.

Uma das minhas propostas de restauro neste 
jardim em 1989 era a criação de cortinas de vegetação20. 
Se na altura esta solução era premente pelo ritmo de 
crescimento em altura no bairro de Benfica e mais 
longe nas encostas de Sete Rios, hoje a situação piorou 
e a reconstrução do Estádio do Benfica, alinhado ao 
eixo principal do jardim, surge como um intruso do 
século XXI a desfear a beleza do século XVII. Logo 
abaixo da quinta foi construído um passadiço enorme 
que atravessa a linha de comboio e a via rápida. 

19 A obra de restauro e reconstrução foi dirigida pela autora no atelier 
ACB. Lda, com a assistente de projecto arquitecta paisagista 
Raquel Carvalho.

20 Trabalhos propostos na tese de Mestrado, Fronteira, University of 
Massachusetts, 1989 por Cristina Castel-Branco.
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Foi construído em metal e vê-se de todo o jardim, 
estragando por completo o seu ambiente. Em Fevereiro 
de 2007, e a partir das análises visuais levados a 
cabo durante os estudos para a tese de Mestrado, 
foram plantadas densas cortinas de vegetação que já 
se vêm a crescer na terra fértil dos limites da horta. 
Alguns ângulos onde as obstruções são nocivas não 
poderão ser tapados mas noutros a intrusão visual dos 
prédios e estruturas contemporâneas será no futuro 
obstruída pelo crescimento de árvores de folha caduca 
e crescimento rápido e árvores de folha perene e 
crescimento mais lento. 

Outras estruturas que dentro da quinta 
aguardavam recuperação, eram os labirintos de túneis 
hidráulicos das minas de água que em certos pontos 
se encontram obstruídos por raízes ou entupidos 
por acumulações calcárias e que ao serem limpos e 
restaurados poderão em permanente fluxo ir enchendo 
os tanques e permitir a adução aos sistemas de repuxos 
antigos. Esse restauro foi efectuado e financiado 
no âmbito do programa europeu EEA Financial 
Mechanism 2004-2009 para o Restauro de sistemas 
hidráulicos, muros e caminhos ganho através da 
candidatura submetida pela Associação Portuguesa de 
Jardins e Sítios21.  Históricos. Tinha como objectivo 
limpar as minas e voltar a fazer funcionar os jactos de 
água da casa de fresco e lago dos S’s e estes trabalhos 
foram executados na presidência do Marquês de 

21  sob a direcção da equipe que havia restaurado e gerido o Jardim 
botânico da Ajuda; Cristina Castel-Branco, Ana Luisa Soares, 
Teresa Chambel e Isabel Andrade.
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Fronteira, D. Fernando Mascarenhas, à frente da 
Fundação das Casas de Fronteira e Alorna. A ele se 
deve este continuado esforço de preservação que, 
como ele próprio escreve ao seu sucessor, 

Defino património cultural como tudo 
aquilo onde se pode detectar a presença do 
pensamento humano, entendido no seu sentido 
mais lato, que inclui emoções, sentimentos, 
vivências, etc., qualquer que seja a sua forma 
e o seu grau de realidade. […] o património 
paisagístico, em certos casos, é, creio eu, o 
que está mais próximo de poder ser, digamos 
assim, ressuscitado, desde que existam os 
planos, estes se sigam rigorosamente e se dê 
tempo ao tempo, pela simples razão de que é 
feito de materiais vivos.22

No artigo 15 da Carta de Florença regista-se 

Qualquer restauro e, com mais forte razão, 
qualquer restituição de um jardim histórico 
só será implementada após uma análise 
aprofundada que vai da escavação do terreno, 
recolha de todos os documentos que dizem 
respeito ao jardim em causa e a jardins 
análogos. Esta recolha exaustiva garante o 
carácter científico da intervenção. Antes de 
qualquer escavação este estudo deverá levar 
a um projeto de execução a submeter a um 
exame e um acordo colegial.23

Foi seguindo estas regras que avançámos 
para um novo projecto na Quinta dos Marqueses de 
Fronteira, depois de largos anos de estudo e um ano 
de projecto. 

22 Mascarenhas, Mascarenhas, Fernando, Sermão ao meu sucessor, 
Publicações D. Quixote, Lisboa, 2003, p. 52

23 ICOMOS, UNESCO, Carta de Florença, 1981
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Do apoio EEAGrant dois projetos foram 
implementados um de conservação e outro de obra 
nova. O projecto de recuperação foi o do sistema 
hidráulico da Casa de Fresco, Lago dos SS’s e Lago de 
Vénus que se iniciou por uma prospecção que permitiu 
identificar o estado da tubagem a partir do qual se 
queria recuperar o máximo do sistema original, sendo 
o objectivo o de voltar a ter água em todas as tubagens, 
voltar a ter os repuxos tal como funcionavam no 
passado e não ter perdas de água. A água que sai destes 
repuxos foi canalizada para a obra nova nos terraços 
inferiores e desce por gravidade.

Com toda esta carga histórica e artística era 
necessário encontrar o local que não criasse dissonâncias 
com o passado para estabelecer o novo jardim, ou seja 
que não se visse a partir do espaço antigo e de facto 
havia logo abaixo do parterre principal ou jardim de 
buxo, um espaço quase plano, indicado no mapa de 
1880 com a designação de pomar e horta, e foi este 
escolhido para criar um laranjal e horta ornamentados e 
servindo-se do canal-rio e de novos tanques a construir 
como pontos de reserva das águas que conseguimos 
para lá encaminhar a partir das minas. 

A vontade de avançar para um jardim que é 
também horta e laranjal, restituição de linhas simples 
e elementos de água elaborados, partiu do actual 
Marquês, D. Fernando Mascarenhas quase que a dar 
corpo à sua frase 

Assim deve ser a nossa vida: bem enraizada 
no passado – indispensável para nos dar 
estabilidade - , bem concentrada no presente 
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– sem o que o nosso gesto perderá qualidade 
-, bem apontada ao futuro – para que a nossa 
acção cumpra a sua finalidade. [...] O património 
cultural é condição necessária e incontornável 
para a criação de coisas novas.24 

 A encomenda para desenhar o laranjal novo 
com ciprestes e tanques – irrecusável e recebida com 
o maior entusiasmo – foi-me feita e, em conjunto 
com o proprietário, traçámos este novo espaço25 que 
é só visível de quem se debruça do muro nascente 
do parterre principal, só compreensível à luz dos 
elementos recolhidos no passado, e executado sob o 
presente signo da ecologia, do respeito pelas escassos 
recursos naturais como a água, e sob a inspiração 
histórica do jardim seminal que acima dele vem 
vivendo com tanta qualidade quanto beleza ao longo 
dos últimos séculos. 

Não houve um palimpsesto mas uma 
justaposição de obras que graças aos muros de suporte 
e à topografia evitam a dissonância. Neste caso foi 
possível uma obra nova que não se vê da antiga e 
parece-me esta a solução mais adequada para quando 
há a vontade de deixar a obra na atualidade. Como diz 
Michel Conan, 

A conservação de jardins tem uma relação 
muito específica com a história pois os jardins 
são construções humanas feitas de natureza 
viva. Assim, os jardins históricos existentes 
devem pertencer tanto a um longo passado 
como ao presente, como se a observação de 

24 Mascarenhas, op. cit., p.49
25 Projecto executado em ACB Lda com a colaboração do arquitecto 

paisagista Miguel Coelho de Sousa .
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Augustine de que o tempo não tem extensão 
não se aplicasse aos jardins.26

O desenho dos talhões deste jardim 
contemporâneo reinterpretam a geometria dos 
talhões de buxo do terraço logo acima, e repetem 
uma simetria introduzida agora nos tanques e 
canais que servem de irrigação e de ornamento ao 
espaço. A rede de canais proposta foi projetada 
para ser revestida a peças cerâmicas esmaltadas 
à cor dos azulejos azul cobalto da parede da 
galeria dos reis do jardim setecentista logo acima. 
Após a recuperação na Casa de fresco passou a 
haver novos caudais que depois de fazer jorrar os 
repuxos são recebidos no lago dos S’s e descem 
depois para o canal que atravessa a horta e onde 
é armazenado. Com estes novos caudais enche-
se o canal27 através de um sistema de consola  
transformando-o em espelho de água que alimenta 
os canais embutidos no pavimento, os tanques e os 
canteiros de plantas. O sistema de rega foi ligado ao 
sistema já existente e alimentado por furo, caso não 
seja suficiente o caudal das minas. Aceitando que 

Toda a obra de grande valor trás dentro de si 
mesma forças seminais capazes de influenciar 
em seu redor um encadeado de outras obras, 

26 CONAN, M., in: Histories of Garden Conservation. Rojo, J. T.; 
Zangheri, L. & CONAN, M. Colloquio Internazionale sulla Storia 
della Conservazione dei Giardini. Firenze: Leo S. Olschki. p. XII, 
2005.

27 O projecto do sistema hidráulico, da responsabilidade do Eng. 
Jorge Froes da empresa Campo de Água, garante uma bombagem 
localizada por baixo do mirante e uma distribuição pelos canais em 
sistema fechado.
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que frequentemente tomam formas nunca 
imaginadas pelo seu criador28

nos jardins históricos tentemos manter a obra 
original e juntar-lhe o que pulsão criativa dita mas 
respeitando o passado.

CONSERVAÇÃO E O DINAMISMO 
DA NATUREZA NOS JARDINS – 

QUINTA DAS LÁGRIMAS 
A palavra “conservação” sugere em si mesma 

uma posição estática que, evidentemente, se opõe à 
natureza do jardim que é algo sempre em mutação. 
Uma das dificuldades de gerir um jardim como obra 
de arte reside exatamente neste permanente estado 
de mudança, com o crescimento e queda de árvores, 
mudança das estações, novos usos, restauros que 
pretendem preservar a sua traça original e aqueles que 
querem apagar o passado e construir de novo. 

Num jardim com sete séculos de história, como na 
Quinta das Lágrimas, as mudanças foram-se sucedendo 
e o restauro e gestão que me foram entregues em 2005 
exigiam por isso, e pela sua longa e densa história, 
uma abordagem muito cuidadosa. Desde o século XIV 
que há referência a esta quinta (na altura denominada 
Quinta do Pombal) em documentos que mencionam 
as estruturas existentes como a fonte e o já então 
denominado “Cano dos Amores”, e que continuam 
visíveis e em funcionamento. Ao longo dos tempos 
tem sido preservada a sua autenticidade, singularidade 

28 Edmund Bacon “O princípio do segundo homem” in: BACON, E. 
Design of Cities, Viking Press, New York, 1974.
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e integridade, embora o uso constante – que assegurou 
a sobrevivência – tenha nalguns momentos gerado ao 
ongo dos séculos restauros sem preocupação de rigor.

 
As qualidades naturais e 
excepcionais do jardim

A Quinta das Lágrimas tem hoje cerca de 10 
hectares e inclui uma encosta íngreme que rodeia uma 
área plana de terra fértil enriquecida pelas frequentes 
inundações causadas pelo rio Mondego. A geologia 
natural da encosta é constituída principalmente por 
pedra calcária, o que confere a este local um carácter 
único: uma abundância invulgar de água subterrânea 
que ressurge no sopé da encosta e corre através de três 
canais ao longo da Quinta. A encosta que circunda a 
quinta a poente assegura a protecção contra o vento, 
na parte plana a água é abundante e o solo é rico, pelo 
que a vegetação que foi sendo plantada sobretudo no 
século XIX é exuberante e constitui uma colecção de 
plantas subtropicais que encontraram aqui um habitat 
muito adequado: a Ficus macrophylla, o Podocarpus, 
e a Cinamomun camphora, são verdadeiros gigantes 
que continuam a crescer mas outras espécies como 
a Sequoia sempervirens, o Cedrus libani, o Cedrus 
atlantica, o Cupressus lusitanica, a Araucaria bidwilli, 
a Camellia sinnensi, a Lagerstroemia indica, e a 
Liquidambar steraciola, atingiram um grande porte e 
adaptaram-se bem ao seu novo meio ambiente. 

A flora natural que cobre a parte da encosta ex-
posta a sudeste marca a sua presença através de uma 
diversidade taxonómica que inclui loureiros, zambu-
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jeiros, aroeiras, folhados e o correspondente substrato 
arbustivo que formado um denso maquis mediterrâni-
co. A casa foi construída a um nível mais elevado para 
evitar as cheias do Mondego, tal como se pode obser-
var em postais antigos que mostram muros altos a sus-
tentar as imediações do edifício. A água preenchia esta 
paisagem regularmente, rodeando o planalto da casa, e 
era referida como ínsua nos mapas antigos. 

A característica mais importante desta paisagem 
foi sempre a água, que nasce das rochas no sopé 
da encosta e inundava os terrenos anualmente, 
estendendo-se para lá do leito do rio Mondego, 
cercando a terra e deixando para trás um lago calmo 
e espelhado. Durante esses momentos, este cenário 
parecia mais uma paisagem aquática, com uma casa 
construída numa ilha e árvores reflectidas na água, do 
que uma paisagem terrestre, o que também contribuía 
para o seu carácter único.

 
Um retrato histórico desde o século XIV

Estas características notáveis e únicas levaram a 
que este local fosse utilizado desde cedo e, como de 
costume em Portugal, era propriedade de uma ordem 
monástica, os frades da Santa Cruz29, em Coimbra. Nos 
documentos dos inícios de 1300, este local é referido 
como a Quinta do Pombal, e o pombal ainda existe 
atualmente.

29 O principal apoio à Ordem vinha do tempo do rei fundador, D. 
Afonso Henriques, e o mosteiro situava-se no outro lado do rio 
Mondego no tecido urbano medieval.
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A história da quinta é muito densa e cruza-se 
com a história da família Real Portuguesa. A quinta 
situava-se a sul de outro convento, Santa Clara, 
construído em 1314. A Rainha Isabel, mulher de D. 
Dinis, decide aumentar este convento para raparigas 
de acordo com a Regra feminina de São Francisco. 
O local da quinta é documentalmente mencionado 
pela primeira vez em 1326, quando a rainha ordena a 
construção de um aqueduto para a recolha da água de 
duas nascentes naturais, necessária ao abastecimento 
do Convento Santa Clara. 

A rainha determinou o seguinte: 

(...) Item pede a dita senhora Raynha aterra hu 
nascem essas duas fontes e por que possa levar 
esta água livremente ao dito seu mosteiro de 
St.ª Clarae hua braça de terra a redor das ditas 
fontes e d ancho per o cano per o qual ha de 
hir a dita agua ao dito mosteiro de St.ª Clara 
hum covado de terra de cada parte e juntado 
com o ditto cano com todollos seus direitos, 
per que se possa servir e adubar e de mais 
cumprir hir vir e estar (...). desta seja contente 
a dita senhora Raynha. 26 de Junho de 1326.30

A rainha ficou para a história como Rainha 
Santa Isabel, a monarca milagreira cujo feito mais 
conhecido foi o milagre das rosas. O seu marido foi 
um dos grandes reis de Portugal, mas também deu a 
conhecer à nação os poemas provençais e as canções 
dos trovadores. Ainda no século XIV, a quinta foi palco 
da trágica história de amor entre D. Pedro, o príncipe 
herdeiro, e D. Inês de Castro, a aia da sua esposa. 

30 26 de Junho de 1326 citado in António de Vasconsellos (1928) Inês 
de Castro, Marques Abreu, Portoy
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(...) O príncipe Pedro, filho de Afonso IV, casou 
com uma princesa espanhola, Dona Constança. 
A atraente Inês fazia parte do seu séquito, tendo 
idêntico charme, graça, berço e beleza facial 
(...).31 

A Quinta das Lágrimas (a Casa dos Pombos 
mencionada anteriormente) foi o seu refúgio amoroso e 
este lugar tranquilo ainda hoje mantém uma atmosfera 
propícia ao amor e à sedução. Em 1355, o rei mandou 
matar Inês por razões políticas e morais. Cinco anos 
depois 

(...) o príncipe Pedro ascendeu ao trono 
e vingou-se horrivelmente daqueles que 
perseguiram a sua amada. Inês tinha sido 
sepultada no convento de Santa Clara, 
mas ainda assim o novo Rei desenterrou 
o seu corpo, vestiu-a com roupas reais, 
coroou-a com um diadema e cobriu-a de 
jóias. Em seguida colocou o seu corpo em 
decomposição num trono do Mosteiro — 
a Igreja de Alcobaça, e todos os cortesãos 
tiveram de ajoelhar-se e beijar a mão 
cadavérica da sua rainha (...).32

Conta a lenda que Inês foi assassinada na quinta 
das Lágrimas junto à fonte dos amores e quando o 
príncipe chegou já nada havia a fazer e daí a expressão 
“ Inês é morta” tão utilizada na língua portuguesa.  

Pedro mandou construir um túmulo para Inês 
em Alcobaça, e nele gravou as palavras que passaram 

31 Ethel Hargrove, Progressive Portugal, London, Werner Laurie Ltd, 
1895, p. 56.

32 HUME, Martin. Through Portugal.London: Grant Richards,  1907, 
p. 134
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a ser um símbolo de amor eterno. Ainda hoje se podem 
ler cinzeladas em pedra: “Até ao fim do mundo” e 
assim Inês se tornou rainha, depois de morta. Esta 
história inspirou várias gerações de poetas, pintores 
e dramaturgos, dando origem a títulos famosos como 
A Castro de António Ferreira ou La Reine Morte, de 
Henri de Montherlant, milhares de obras referidas 
por Adrien Roig, em 1986, com o título INESIANA, 
um trabalho sério e volumoso, que menciona as obras 
existentes focadas neste tema33. 

As esculturas do túmulo de D. Pedro merecem 
uma análise cuidadosa pois descrevem em pormenor e 
em baixo relevo a vida de Inês, retratando a vida diária 
de um casal medieval, Inês e Pedro, a lerem juntos, a 
acariciarem-se e ainda a rainha com uma criança ao 
colo, perto de uma fonte. É notável a semelhança entre 
a Fonte do Amor na Quinta das Lágrimas e a que está 
se encontra nos baixos relevos do túmulo. 

 A Fonte das Lágrimas: quando o jardim 
se transforma num poema

 No século XVI, Luís de Camões ao cantar 
n’Os Lusíadas, a paixão de Inês e Pedro, descreveu 
este lugar e à fonte que nasce nas rochas associou a 
Natureza em redor como se ela tivesse chorado o 
assassinato da bela amante de D. Pedro imagem, 
transmitida através da associação da água natural com as 
lágrimas do sofrimento choradas pelas forças da natureza, 
num lamento pela perda de um amor imenso, passando 

33 Para mais informação veja-se www.fundacaoinesdecastro.com. 
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a nascente a chamar-se “Fonte das Lágrimas”. Um sabor 
nostálgico e poético trazido pela palavra Lágrimas tornou 
a fonte intemporal, e de tão forte passou o nome à quinta 
que desde o século XVI é referida sempre como “Quinta 
das Lágrimas”. Relembrando o verso que Camões 
escreveu sobre este tema, ao lado da fonte das lágrimas 
foram gravados na pedra: 

(...) O nome e fama que inda dura 
Dos amores de Ignes que ali pasarão
Vede que fresca fonte rega as flores
Que lágrimas são água, e o nome amores (...).

 
 O século dos avanços tecnológicos: 

a água se transforma em energia

No início do século XVII começaram a surgir 
referências documentais a muros, um grande tanque 
e a um sistema hidráulico completo utilizado no 
funcionamento de um lagar de azeite. Este sistema 
tem também origem na abundante água da Fonte das 
Lágrimas que, no século XVII, se tornou útil através 
da recolha e transporte para a produção de energia que 
acionava as mós do lagar. O primeiro elemento a ser 
construído foi o lago, um verdadeiro reservatório de 
água (34x69 metros) para onde correm duas nascentes. 
As primeiras referências a este lago datam do século 
XVII, quando a quinta pertencia ao 

(...) Dr. Rui Lopez da Veiga, Professor de 
Direito na Universidade de Coimbra, que 
viveu na quinta com o seu filho, por volta 
de 1600, numa época em que o soberano 
de Portugal era o Rei espanhol Filipe II. 
Foram feitos então vários melhoramentos: 
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construíram-se muros em redor da quinta, 
uma casa senhorial com uma capela e uma 
pequena barragem para um moinho de água 
(...).34

O actual lago, de 1020m3, abastecia os moinhos 
através de um canal de 200m que se inicia no ponto 
mais alto junto da fonte atravessa a pradaria inteira, 
transportando a água ao longo do topo de um muro de 
pedra e em paralelo alimenta um ribeiro natural que 
leva as sobras para os terrenos regados. 

Para além de accionar o sistema de moagem 
o canal superior abastecia o palácio com esta água, 
funcionando este sistema até à final dos anos 1960.  
Hoje em dia, tal como no passado a água sai do 
tanque a dois níveis: no topo do muro e ao nível do 
chão. O lagar foi demolido, mas mantiveram-se as 
pedras, assim como os muros e o tanque de lavagem 
de roupa. Ainda se podem ver as pedras do moinho, o 
que permite ter uma ideia da dimensão desta produção 
accionada por água. 

 

Uma abordagem científica da 
paisagem da Quinta das Lágrimas

Coimbra encantou vários viajantes, entre os 
quais Link, cientista que acompanhou a expedição 
botânica do conde de Hoffmannsegg, na sua qualidade 
de curador do Jardim Botânico de Berlim, e descreveu 
a paisagem de Coimbra começando por descrever 
rigorosamente o vale do Mondego, as estruturas 

34 Vasconsellos idem, p. 149.
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geológicas, mas abandonou a sua linha de pensamento 
racional para exaltar a beleza das fontes e jardins da 
Quinta das Lágrimas, e do amor de Inês e Pedro.

No século XIX surge um novo interesse pela 
botânica através dos esforços de Brotero, que descreveu 
o Cupressus lusitanica que existia perto da fonte das 
Lágrimas e ainda se mantém de pé no século XXI. (...) 
Temos algumas árvores dessa espécie em Coimbra, 
perto da fonte das “Lágrimas”... 35. 

Foram também registadas para a posteridade as 
memórias da visita efectuada pelo duque de Wellington 
a António Osório Cabral Homem da Gama e Castro, 
o proprietário da Quinta das Lágrimas, que durante 
as Guerras Peninsulares foi um dos seus ajudantes 
de campo, e plantou as duas Sequoias sempervirens 
perto do Canal do Amor sugerindo também que uma 
placa com os poemas de Camões, fosse colocada 
perto da Fonte das Lágrimas tal como se faz nos 
jardins paisagistas ingleses, intelectualizando os sítios 
através de referências que lhes aumentam o conteúdo 
simbólico.

Durante o século XIX foram feitos vários 
melhoramentos na casa e foi criado e plantado um 
jardim romântico que não alterou em nada as fontes e o 
canal medieval. É interessante notar este respeito pela 
obra antiga que levou a que todo o espaço deste novo 
jardim fosse ocupar uma área nova mais próxima da 
casa com uma notável colecção de árvores, uma cascata 
e lago que ondula em formas naturais. Um percurso 

35Castel-Branco, C. Felix Avelar Brotero, Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian, Paris, 2004.
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liga à mata onde caminhos sinuosos ziguezagueiam 
até aos terraços donde se desfruta uma vista soberba 
para a Universidade de Coimbra, enquadrada por dois 
enormes cedros do Líbano, um verdadeiro quadro do 
estilo picturesque tal como em Inglaterra apareceu no 
século XVIII. 

Há um ponto em que estes jardins de épocas 
diferentes, a Idade Média e o século XIX se 
aproximam: a mina do século XIV que alimenta o 
Cano dos Amores, remata com um arco gótico de 
pedras toscas que revela a sua ancestralidade. Para a 
defender a Rainha tinha mandado construir um muro 
de pedra solta. Junto a esta mina e abrindo o muro num 
gesto de puro romantismo, Miguel Osório Cabral de 
Castro (filho do anterior) manda construir uma janela 
dupla e um arco neogóticos. Notável é a proximidade 
destes dois elementos, separados por dois metros e por 
quinhentos anos, mas partilhando o mesmo estilo e 
neo-estilo, situação rara na História de arte de Jardins 
e que confere a este lugar um valor da continuidade em 
vez de sentirmos uma dissonância.

Mesmo assim tão próximo não se verifica aqui 
o efeito de palimpsesto pois as peças medievais mais 
importantes foram mantidas e só 5 metros de muro 
foram alterados.

  
DO SÉCULO XIX AO SÉCULO XX 

Durante o século XX o jardim alterou seu uso e 
passou a ser aberto ao público mediante o pagamento 
de um bilhete por isso há mais registos que decorrem 
também do uso das fotografias por pessoas fora do 
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círculo da família. No entanto os documentos revelam 
que a quinta e o seu património histórico continuaram 
a ser – e isso se manteve mais um século – o lugar de 
“estar” de uma família vasta e acolhedora, de amigos 
e de filhos de amigos. Até quase ao final do século XX 
não houve alterações e manteve-se a funcionar o uso 
da casa e do jardim. Em Coimbra o Século XIX no 
plano cultural pode dizer-se que durou praticamente 
até á revolução de 1974 que tornou definitivamente 
incomportável o padrão de uso agrícola e de recreio 
da família que parecia eterno, e que a inflação dos 
anos 20 quase destruíra, mas que a organização social 
do salazarismo ajudou a deixar durar mais do que 
seria provável, ainda que à custa de um processo de 
decadência lenta mas inexorável. 

Após a revolução do 25 de Abril a Quinta, 
o jardim, a mata e o palácio foram acentuando a 
decadência. Como é habitual, a solução foi dos dos 
proprietários comprar a quinta aos que não queriam 
ou não podiam continuar e criar condições para que a 
quinta fosse auto-sustentável, pois a base agrícola em 
que se forjara tinha perdido a viabilidade. A dimensão, 
significado histórico e a beleza permitiam abrir a uma 
nova via: o turismo. Um Hotel de “charme” foi a opção 
mas para tal foi preciso amputar 10 ha dos 22ha da 
quinta e a parte baixa dos terrenos de lavoura foram 
transformados numa academia de golf para servir 
o Hotel. Dez anos depois, em 2004, aumentou-se o 
Hotel para um número viável de quartos, trazendo 
novos elementos à “produção turística”: um centro 
de conferências e um spa. A era da informação, do 
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turismo, da cultura e da ecologia viria a reflectir-se já à 
entrada do século XXI.

Os projectos de restauro e a 
gestão do século XXI 

Foi-me encomendado em 2005 o restauro e 
gestão dos jardins desta quinta e o primeiro passo 
para esta tarefa foi a recolha de documentação e 
levantamento do local que levou à síntese histórica e 
geográfica que precede este capítulo. Trata-se de fase 
fundamental que segue à risca os princípios enunciados 
no artigo de Cármen Añon, intitulado Metodologia 
anterior ao projecto de restauro. Ao longo de dois 
anos de pesquisa conseguiram-se identificar e propor 
quatro áreas homogéneas que criavam diversidade 
no jardim, cada uma com alusões a quatro períodos 
diversos em que os proprietários investiram nos seus 
jardins e deixaram marca, de modo a serem criados 
espaços facilmente distinguíveis no jardim. Esta opção 
permitia manter o que de historicamente relevante se 
exprime no conceito operacional de palimpsesto. Mas 
felizmente isso foi possível sem sobreposição, visto 
que os momentos diferentes de intervenção no jardim 
apenas se foram justapondo. 

Respeitando e valorizando o Canal do Amor, 
foi feita uma interpretação de um jardim medieval, 
restaurando muros de pedra, alinhando as pedras da 
fonte e impermeabilizando com argamassas antigas 
o fundo do canal, o que foi restaurado com remoção 
de elementos sem qualidade histórica. Foi assim 
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criada uma reconstrução histórica efectuada nas 
imediações da “mina” subterrânea de 1326 que leva 
a água ao Canal do Amor, recorrendo à parcela de 
jardim irregular adjacente. Neste jardim, como era 
uso nos medievais, misturam-se plantas decorativas, 
aromáticas, medicinais e comestíveis: salvias, aipos 
e espargos crescem no mesmo canteiro que lírios, 
astilbes e violetas. Uma pérgola de vinha e de jasmim 
estrutura o espaço vertical e uma fonte de planta 
oitavada foi reposta no centro do espaço. Bancos de 
relva com espaldares de rosas relembram as iluminuras 
medievais.

No jardim romântico  do século XIX, manteve-
se a forma e estrutura dos canteiros, optou-se pela 
renovação da cascata a funcionar com o mesmo 
caudal que desce por gravidade a partir da fonte das 
Lágrimas. Foi feita a impermeabilização dos lagos 
recuperando com isso o reflexo de um bambuzal sobre 
a superfície do lago. 

A mata tinha-se tornado demasiado cerrada e 
não deixava atravessar a luz. Os quadros da época 
mostravam um arco e uma abertura luminosa por entre 
a mata que tinham de ser redescobertos por isso as 
obras na Mata incidiram sobre uma limpeza do mato 
que se acumulara tornando intransponível os caminhos 
de acesso aos terraços superiores. Investiu-se também 
na recuperação dos muros de suporte que sustentavam 
o solo e as grandes árvores. No ponto mais alto da 
mata, a vista para Coimbra enquadrada por dois cedros 
levou à necessidade de criar um verdadeiro miradouro 
para o percurso da mata responder ao desenho que 
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alguém ali imprimiu no século XIX para oferecer 
passeios com vistas únicas, quase como pinturas de 
quadros paisagistas. 

A drenagem do prado e a construção do Anfiteatro 
são obra nova, marca dos actuais proprietários sobre o 
terreno, trazendo até ao século XXI o projecto cultural 
e paisagístico. A obra foi feita e o seu uso estava já bem 
expresso no projecto: a possibilidade de organizar um 
festival de música ao ar livre para mais de mil pessoas 
atendendo ao tema de Inês de Castro e da sua paixão. 
Foram restauradas as estruturas que saem do tanque do 
século XVI, canais, adufas, e limpeza do ribeiro que 
corre ao longo dp prado, foram plantadas 6 sequóias 
por trás da concha que forma o palco e foi construído 
o anfiteatro Colina de Camões.  

Este projecto nasceu das vincadas características 
do lugar que como foi referido decorrem da encosta 
calcária que armazena água e durante as chuvadas 
longas faz sair um caudal inesperado que atravessa 
o lago, o prado e invade o Hotel novo. Nasceu 
também das ideias e da criatividade do projetista, 
e dos desejos e os sonhos do cliente. No entanto o 
importante aqui é perceber de que forma se juntou ao 
programa de jardins já bem estabelecido uma nova 
área, um novo uso sem apoucar, ou descaracterizar 
o espaço antigo. 

Para construir o anfiteatro não foi preciso 
destruir nada do passado. Havendo espaço foi 
possível “ valorar los aportes” como diz Carmen Añon 
e o anfiteatro composto pela bacia de amortecimento 
das cheias de inverno e pela Colina de Camões, foi 
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desenhado tendo presente as características do 
local, com tudo o que este oferecia e condicionava. 
O objectivo da bacia era evitar as cheias que já 
tinham invadido as caves do edifício do novo do 
Hotel, criando uma barragem de terra de 1,20m e 
uma área baixa onde a água se acumula e depois 
pouco a pouco é descarregada por dois canais.

A engenharia hidráulica foi ponderada e 
calculada  e a discussão centrou-se sobretudo na 
forma de manter a segurança hidráulica de uma 
massa de água vinda de uma bacia muito inclinada 
e podendo atingir 3.000m3 e, ao mesmo tempo, 
preservar a beleza, assegurar amenidade e conforto 
junto à Fonte das Lágrimas, tirar partido das duas 
sequóias plantadas por volta de 1810 e já com mais 
de 40 metros de altura, respeitar o antigo canal das 
Lágrimas, deixando nele correr a água como há 
quatro séculos.

A encosta íngreme, que se levanta até cerca 
de 80m acima da fonte coberta por uma mata de 
loureiros, e ponteada de cedros atlântica e do 
Líbano, olaias e cedros do Buçaco cria um cenário 
verde escuro, espesso que serve de pano de fundo 
ao palco do anfiteatro. Da colina de Camões que 
separa da propriedade vizinha e que atinge cerca de 
20 metros de altura, vê-se Coimbra e o seu monte 
sagrado. Esta surpresa, que se revelou de certos 
pontos, foi preparada com as bancadas para de lá 
se apreciar a vista mesmo quando não há palco nem 
espectáculo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A RESPOSTA HUMANA AO 

PERMANENTE DEVIR DO JARDIM

A gestão e conservação de um jardim como 
monumento apresenta problemas diferentes do 
património construído por se tratar de uma obra viva 
e em permanente mutação. Não só é diferente como 
encerra um dilema, muito bem expresso por Michel 
Conan: 

... o dilema que a conservação da história e 
da bio-diversidade impõem às organizações 
internacionais nas definições legais de con-
servação dos jardins. Em nome da história, 
os jardins enquanto legado cultural devem ser 
protegidos da erosão e da invasão das forças 
destrutivas da natureza; em nome da bio-di-
versidade, os jardins enquanto bio-topes de-
vem ser protegidos da interferência humana.

As obras de restauro e a obra nova, que foram 
feitas nos três exemplos que se mencionam, encerram 
soluções para este dilema. O objectivo é proteger 
muito discretamente a obra humana, colaborando 
com a Natureza para lhe reduzir o poder destrutivo e 
aproveitar a dinâmica da Natureza para criar efeitos 
estéticos duráveis.

Em todas as intervenções tentámos encontrar 
soluções não traumáticas mas robustas e duráveis, 
capazes de resistir ao tempo e colaborar com a 
Natureza. 

As bancadas do anfiteatro disso são um bom 
exemplo. Em vez de uma parede impermeável de be-
tão temos entre cada bancada relva permeável, em vez 
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de fundações, foram utilizadas estacas de madeira para 
deixar entrar a água no solo, em vez de madeira foi usa-
da pedra resistente para durar. As bancadas definem um 
arco e o contraste entre a pedra branca e a sombra que 
fazem sobre a relva, conjugando-se (em ângulos sem-
pre diferentes por causa do movimento do sol) o verde, 
o branco e a cor da sombra aplicando o princípio da 
land art: ou seja manifestar bem clara a presença dos 
processos naturais como intenção estética.

Outro exemplo é a bacia criada com uma 
barragem de terra tem só 1,20 e não sugere que seja 
uma barragem, mas a concavidade que dela resulta 
foi modelada para reter 7.000m3 de água, o suficiente 
para impedir os efeitos piores da cheia. Por cima dela 
semeou-se um prado florid e a natureza faz todos 
os anos “florir a barragem”. Ou seja conjungou-se 
sustentabilidade, arte, utilidade e protecção num total 
respeito do lugar.

No caso do Jardim da Ajuda deixou-se sem 
se tocar a balaustrada pois os líquenes que haviam 
crescido desde o século XVIII eram uma representação 
do “tempo jardim”. Em vez de serem limpos, foram 
estudados, revelando cerca de 60 espécies indicadoras 
da qualidade nada poluída do ar na zona do jardim. 

Em Fronteira aproveitou-se a água que desce 
das minas, limpando-as “dos efeitos destrutivos 
da Natureza” e dirigindo a água para a obra nova, 
recebendo-a numa plataforma construída para o efeito 
na parte alta do canal, permitindo assim espelhos 
de água que servem a rega e onde os pássaros vêem 
beber. Colaborou-se com a Natureza usando-a. 



97

Caldeira Cabral trouxe para a profissão a 
comparação com a música referindo que “...a música 
é inteiramente comandada pelo homem, enquanto a 
paisagem não. Nós só induzimos e tentamos convencê-
la a colaborar connosco. É aquilo que os antigos 
chamavam ars cooperative naturae.”  

Este é o conceito que melhor se aplica ao devir 
permanente do património dos jardins históricos, 
tanto no mundo ocidental como no Oriente. É claro 
que para isso é preciso conhecer bem a dinâmica dos 
processos naturais e a profissão de arquiteto paisagista 
exige estudos aprofundados nas áreas científicas das 
ciências naturais.

Termino com a cultura que me parede melhor 
cooperar com a Natureza. No Japão a gestão e a 
manutenção dos jardins colabora plenamente com 
a Natureza e conhece-a bem. Foi aí que encontrei a 
melhor relação “estética-ecologia-património”. 

Os Japoneses consideram como uma das artes 
clássicas a arte de jardins e dedicam-lhe muito tempo e 
saber, mantendo com imenso cuidado as obras dos seus 
antepassados. Dos musgos são retiradas cuidadosamente 
as folhas que caem, para evitar que deixando de 
fotosintetizar eles morram, dos pinheiros as agulhas 
que secam e as peónias são protegidas com casaquinhos 
de palha para florirem mais cedo, tudo isto revelando a 
cultura do respeito pela idade. Se um pinheiro viu partir-
se um ramo, instalam uma tala, uma ligadura embebida 
em insecticidas, para manter vivo o pinheiro.

A gestão e manutenção de jardins no Japão 
é uma maratona infinita no tempo, em que geração 
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após geração colabora com a Natureza mantendo um 
equilíbrio único entre a obra humana e os processos 
naturais. O melhor exemplo que vi é a jardim de 
Kokedera perto de Kyoto; musgos tratados por monges 
Budistas duram há 400 anos e todos os anos recebem 
as folhas vermelhas de outono para um efeito estético 
que se completa no reflexo do lago.   

Os Japoneses estabeleceram com o tempo e por 
isso com o património, uma relação única que parece 
resolver melhor o dilema de Conan. 

O santuário de Ise é um templo shintoista 
de madeira, do século I da era de Cristo e 
todos os 20 anos o templo e a sua envolvente 
é destruído e reconstruído e os materiais de 
construção ao longo do tempo são idênticos 
tal como a forma do templo. É como um fac-
simile autentico [...] permitindo transmitir o 
conhecimento e as técnicas de construção...

Esta renovação que é também a essência da 
religião Shintoista que consegue manter sem rupturas 
o património exposto ao ar livre, substituindo o todo 
ou em partes renovando-se como a Natureza o faz... 

Cristina Castel-Branco, arquiteta paisagista e Prof. Dra. do 
Instituto Superior de Agronomia | Universidade de Lisboa, 
Portugal
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UNA APROXIMACIÓN 
A LA SALVAGUARDA Y 

RECUPERACIÓN DE LOS 
PAISAJES CULTURALES 

EN MESOAMÉRICA 
Y EL CARIBE

 Carlos Jankilevich
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ENTENDER AL PAISAJE como un recurso 
de la sociedad, como una  constante y al paisaje 
cultural como un medio de comprender, 

valorar, y fortalecer nuestra identidad son 
elementos vitales en la producción del paisaje 
contemporáneo y en el afianzamiento de la 
memoria colectiva de nuestros pueblos.

Las Américas son un extenso 
territorio, un continente pródigo en 
contrastes y extraordinariamente 
diverso en su geografía historia 
y cultura. Los procesos sociales 
a través del tiempo signaron de 
manera especial tales diferencias 
brindando acentos comunes dentro 
de esta realidad, generando un todo 

MESOAMÉRICA, EL CARIBE, 
VALORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE 

SUS PAISAJES CULTURALES
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caracterizado por la unidad en la diversidad como 
un rasgo sobresaliente de esa parte del continente 
americano que conocemos como América Latina. 
Dentro de ella, existe un grupo de países al que algunas 
veces se define como Mesoamérica o la América 
del medio que junto con el Caribe constituyen una 
unidad claramente reconocida pero no frecuentemente 
abordada.

 Mesoamérica está comprendida por México, 
desde el centro hasta el sur, Guatemala, Belice, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y según 
algunas acepciones se incluye a veces a Panamá. 
Es común también referirse al bloque constituido 
por Mesoamérica y el Caribe, haciendo referencia 
en forma unificada al sector continental e insular al 
mismo tiempo. El área ocupada en la actualidad por 
estos países fue asiento de culturas que nacieron y se 
desarrollaron antes que la América fuera descubierta 
por los pobladores del viejo mundo y constituye en 
la actualidad un grupo de naciones que se erigen a 
partir de las varias formas en que sus economías se 
desarrollan a partir de estos orígenes.

Mesoamérica es un lugar de encuentro de 
la naturaleza, puente entre la vegetación botánica 
proveniente del norte, y la vegetación tropical 
que llega del Ecuador para encontrar condiciones 
favorables y establecerse en forma dominante. De tal 
encuentro resulta una suerte de mosaico que se posa 
en una intrincada orografía, sobre la que pende una 
amplia variación climática. Aunque geográficamente 
está ubicada en el cinturón tropical, cuya frontera 
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norte es precisamente el trópico de Cáncer (a los 
30° de latitud norte) Mesoamérica contiene una gran 
variedad climas: cálido – húmedo; cálido – semiseco; 
templado - subhúmedo y frío. 

La selva, asociada al clima cálido – húmedo, 
presenta diversas manifestaciones, árboles altos que 
alcanzan más de 40 metros de altura, con follaje 
perenne: “la selva alta perennifolia”, donde el Verano 
parece no acabar nunca, casa de la Ceiba (el árbol 
sagrado de los mayas) y la Cedrela. Las selvas en 
Mesoamérica, tienen también otras manifestaciones 
a través de los distintos niveles altitudinales. Se trata 
de árboles más bajos con troncos esculturales como 
los Bursera y los Tabebuia, que enuncian el cambio 
de estación exfoliando su corteza los primeros y con 
floración intensa durante el periodo caducifolio los 
segundos. De esta manera la vegetación con su cambio 
de atuendo se transforma tres veces al año. Las lluvias 
de verano permiten la exuberancia de los árboles, la 
sequía que inicia al final del otoño hace que el arbolado 
se desnude y en la primavera aparece la impactante 
floración que viste el paisaje de alegres colores: rosa, 
amarillo o blanco, como preludio de un nuevo ciclo y 
su promesa de exuberancia.

Cultura y naturaleza en Mesoamérica han 
compartido el espacio en el tiempo. La vegetación y el 
medio ambiente son el remanso de lo natural donde se 
expresó y se expresa la cultura en su intento de dominio 
sobre la naturaleza. La obra del hombre es un hito que 
se destaca siempre sobre los elementos naturales del 
paisaje. Modificar, dominar, simplificar son constantes 
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en el devenir humano hacia los cuatro puntos cardinales 
a través del tiempo, creando sucesiones que coexisten 
e intentan establecer el orden de la sociedad en el 
espacio. De esta manera, naturaleza y cultura continúan 
su ancestral dualismo también en Mesoamérica y son 
así mismo parte de la actualidad en cuanto a fuente 
de admiración e inspiración y  como en los tiempos 
antiguos, siguen siendo el vínculo que permite la 
innovación y recuerdan el contacto con lo divino.

A pesar de su riqueza geológica, natural y 
cultural, la descripción, el análisis, la interpretación 
y divulgación del paisaje cultural en la América 
del Centro, a excepción de México, ha recibido 
tradicionalmente escasa atención por parte de 
las publicaciones especializadas. Estas últimas,  
usualmente se concentran en los países de mayor 
extensión y presencia hegemónica durante la colonia 
y desde entonces hasta nuestros días. Por esta razón, 
este texto, se concentra en ellos como parte de una 
serie de esfuerzos por ir dando a conocer la región a 
través de semblanzas orientadas hacia la comprensión 
valoración y defensa del paisaje cultural en las 
naciones que lo integran.

Intentamos así romper el silencio respecto 
de nuestra realidad cotidiana asociando a temas 
históricos, sociales y paisajísticos, los aspectos 
bióticos y ambientales desde una visión integral, 
lo que de modo inevitable nos lleva nuevamente 
a comprendernos como parte de un todo: América 
Latina. A través de una comprensión integral, con 
el propósito de despertar conciencia en los colegas 
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y el público, es nuestro interés enfatizar el valor y 
potencial de los paisajes culturales y la importancia 
de generar recursos y apoyo tanto a la preservación 
de los mismos, como a su integración en nuevos  
emprendimientos.

JARDINES HISTÓRICOS-PAISAJES 
CULTURALES: LAS CONCEPCIONES, LA 
NORMATIVA Y LA PRODUCCIÓN DEL 

PAISAJE CONTEMPORÁNEO.

El tema del jardín desde el Edén hasta los 
Rosedales decimonónicos, pasando por los jardines 
renacentistas y barrocos, ha sido un tema central en 
la Arquitectura de Paisaje. A la vez, también después 
del período inter guerras y luego de la Segunda 
Guerra Mundial, las preocupaciones fundamentales 
son el espacio público y la planificación del paisaje 
y del territorio. En todos estos estadios, la defensa, 
protección y recuperación del patrimonio paisajístico 
ha sido un tema central.

A partir de la carta de Atenas sobre restauración 
en 1931 y la Carta de Venecia se destaca el papel 
de la vegetación en cuanto a conferir carácter o 
intervenir en la definición de conjuntos en un contexto 
dado. En la carta Italiana de Restauración de 1972, 
se considera que deben ser protegidos los espacios 
abiertos como parques y jardines relacionados a 
conjuntos arquitectónicos y centros históricos. En el 
mismo año en París, se confiere un valor excepcional 
a las obras conjuntas del hombre y la naturaleza, a 
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las que son inherentes los elementos paisajísticos. En 
la declaración de Ámsterdam en 1975, se manifiesta 
que es imprescindible la protección de los parques y 
jardines históricos, considerándolos como patrimonio 
y agrega, que se deben tomar en cuenta los elementos 
y la volumetría que estructuran a estos espacios. En 
Nairobi en 1976 se estableció la necesidad de los 
inventarios de los espacios abiertos. Estos son los 
antecedentes que conllevan a la conformación de la 
carta de Jardines Históricos de Florencia en 1981 
que define al jardín histórico como un monumento 
vivo, en cuanto a que su aspecto es el resultado de 
un continuo equilibrio entre el movimiento cíclico 
de las estaciones, el desarrollo de la naturaleza y la 
voluntad de arte y artificialidad que tiende a eternizar 
su permanencia. 

A partir de la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, París 1972. Ratificada por 
varios países en 1992, la Convención del Patrimonio 
Mundial adoptó una importante medida para fomentar 
la protección del patrimonio paisajístico definiendo el 
concepto de Paisajes Culturales. Tal concepto resultó 
una forma comprehensiva que abarcó también las otras 
formas de producción del paisaje, consideradas en 
las cartas y normativas antes citadas, tales como los 
jardines de palacios y centros ceremoniales, entre otros.

El paisaje cultural es una realidad compleja, 
integrada por componentes naturales y culturales, 
tangibles e intangibles, cuya combinación configura 
el carácter que lo identifica como tal, por ello 
debe abordarse desde diferentes perspectivas. La 
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Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO ya 
citada establece diferentes tipos de paisajes culturales: 

• Paisaje claramente definido, creado y diseñado 
intencionadamente por el ser humano. Se trata 
de paisajes ajardinados y parques, construidos 
por razones estéticas o simbólicas, que 
generalmente, aunque no siempre, se encuentran 
asociados a edificios religiosos o monumentos 
de otra índole.

• Paisaje evolucionado orgánicamente, debido 
a un imperativo inicial de carácter social, 
económico, administrativo y/o religioso, y que 
ha evolucionado hasta su forma actual como 
respuesta a la adecuación a su entorno natural. 
Este proceso se refleja de formas diferentes, 
por lo que se establecen dos subtipos: Paisaje 
vestigio (o fósil), es aquel en el que su proceso 
evolutivo concluyó en algún momento del 
pasado, pero sus rasgos característicos son 
todavía visibles materialmente. Paisaje activo, 
es el que conserva un papel social activo en la 
sociedad contemporánea asociado con el modo 
de vida tradicional, y cuyo proceso de evolución 
sigue activo.

• Paisajes culturales asociativos son aquellos 
en los que existen poderosas asociaciones, 
religiosas, artísticas o culturales con el 
medio natural, en lugar de pruebas culturales 
materiales, que pueden ser inexistentes o poco 
significativas. 



110

A su vez, los paisajes culturales pueden ser 
urbanos, rurales, arqueológicos o industriales. 

El concepto de paisaje cultural, desde su 
definición ha influido fuertemente en las prácticas de 
análisis, preservación, conservación, recuperación y 
producción del paisaje. La Convención Europea del 
Paisaje del Consejo de Europa, Florencia 2000 ha sido 
suscrita o apoyada por la mayoría de los 28 países de 
la Unión Europea. Esto último ha dado origen a una 
iniciativa en pro de una convención global del paisaje, 
que tiene su expresión en un importante movimiento 
latinoamericano conocido como la LALI (por sus 
siglas en inglés) y al que llamamos la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje. 

Los actuales esfuerzos académicos y profesio-
nales en Mesoamérica están inscritos dentro del pen-
samiento y la visión más arriba reseñada y la gran 
mayoría de Arquitectos de Paisaje de Mesoamérica y 
el Caribe adhieren a este movimiento y trabajan ac-
tivamente para el reconocimiento de sus principios 
como orientadores de las buenas prácticas en materia 
de diseño, producción y restauración.

UN ENFOQUE PARA ABORDAR 
TEMÁTICAS Y CONCEPCIONES.

Para finalizar y con la intención de establecer 
un aporte nos interesa plantear, en cuanto al tema de 
la conservación y restauración, nuestra perspectiva 
respecto de la historiografía de los casos de 
arquitectura de paisaje y un diferente abordaje para 
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su consideración. Tal como lo expresamos al inicio, 
pensamos que el sino de América Latina y también 
de Mesoamérica es la unidad en la diversidad. De 
este modo, en el caso de la “América del medio” y 
el Caribe, más que una cronológica comprensión 
de sucesos y las obras, autores y tendencias a ellas 
asociados en cada período, nos estamos concentrando 
en los temas y concepciones y la modalidad que 
adoptan en cada sociedad o grupo de naciones. 
No siempre, y probablemente, no muchas veces, 
conceptos y temáticas similares coexisten en tiempos 
y movimientos diversos.

Hemos sistematizado algunos casos y temas 
con el objetivo de explicar la evolución del paisaje 
en Mesoamérica, desde una visión mesoamericana; 
analizar las obras desde nuestra realidad, basada 
en la propia experiencia académica y profesional; 
contribuir a la comprensión de la dinámica regional 
para enfrentar la transformación de nuestro ambiente; 
despertar conciencia en los profesionales del diseño 
sobre el pasado histórico de nuestra región y sobretodo 
aportar a la producción del paisaje contemporáneo, 
la riqueza del paisaje cultural que refuerza nuestra 
identidad y la memoria colectiva de nuestros pueblos.

En virtud de lo anterior hemos considerado 
los periodos históricos que ha vivido la región y los 
hemos estructurado de acuerdo con los siguientes 
momentos: precolombino, colonial, ilustración y 
modernidad. Para cada uno de estos  hemos levantado 
la selección de casos más relevantes que se dieron en 
cada nación en función de los cambios económicos, 
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políticos y culturales de cada sociedad. En el proceso 
arriba descrito, hemos encontrado constantes, el 
resultado de las cuales, presentamos en una versión 
muy esquemática, a modo de ejemplo, a continuación.

Restauracion de una Hacienda DesimononicaTayutic-Ortunos
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CONSTANTES TEMÁTICAS EN LA 
ARQUITECTURA DE PAISAJE EN 

MESOAMÉRICA

Carlos Jankilevich, arquiteto paisagista e diretor do Programa de 
Mestrado da Universidade da Costa Rica.
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A GESTÃO DA 
PAISAGEM CULTURAL 

DO RIO DE JANEIRO 
- PATRIMÔNIO 

MUNDIAL

Isabelle Cury
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AS DIRETRIZES propostas pela UNESCO  
para a inscrição de bens na Lista do Patrimônio 
Mundial inclui o item gestão, porém, é 

necessário, em separado, a apresentação de 
um Plano de Gestão.

O documento de inscrição da 
candidatura do sítio Rio de Janeiro 
– Paisagens Cariocas entre a 
Montanha e o mar, entregue 
em janeiro de 2011, embora 
não apresentasse, no primeiro 
momento o Plano de Gestão, 
estabeleceu um Marco Lógico 
com indicadores e apontou as 
iniciativas que estavam sendo 
propostas para a elaboração do 
documento.
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ELABORAÇÃO DO PLANO

Em dezembro de 2011, o IPHAN instituiu o 
Comitê Gestor do Sítio Rio Patrimônio Mundial 
por meio da Portaria nº 464/2011 , que dispõe sobre 
a instituição do Comitê Gestor do sítio delimitado 
como Patrimônio Mundial: Rio de Janeiro – 
Paisagens Cariocas entre a Montanha e o mar, 
considerando a necessidade de estabelecimento de 
um sistema de gestão ao sítio proposto, com base 
na legislação vigente e na regulação do território 
urbano.

A equipe técnica de elaboração do Plano 
de Gestão foi composta por representantes das 
instituições federais: Ministério da Cultura - Iphan/
Superintendência do Rio de Janeiro, a quem coube 
a coordenação; Ministério do Meio Ambiente 
representado pelo ICMBio/Parque Nacional da 
Tijuca e o Jardim Botânico; o Exército Brasileiro– 
DPHCEx e Marinha Brasileira – DPHDM. 
Representando o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a Secretaria de Cultura/INEPAC e pela 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro: Gabinete do 
Prefeito/IRPH; Secretaria Municipal de Urbanismo, 
Secretaria de Conservação e a Secretaria de Meio 
Ambiente, participaram também, a Fundação Roberto 
Marinho e teve como consultores: Márcia Nogueira 
Batista, Arquiteta-Paisagista e Urbanista e Rafael 
Winter Ribeiro, Geógrafo.

Na 36ª Sessão do Conselho do Patrimônio 
Mundial, quando o Dossiê foi avaliado e o sítio 
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“Paisagens Cariocas – entre a Montanha e o Mar”  
incluído na Lista do Patrimônio Mundial(01 de Julho 
de 2012 em São Petesburgo–Russia), o documento 
preliminar do Plano de Gestão foi apresentado, fato 
que contribuiu para a obtenção do título.

MAPA DO SÍTIO

O Sítio Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro 
se caracteriza por ser uma paisagem cultural 
orgânica, em série, formada por quatro componentes, 
dos quais três correspondem aos setores do Parque 
Nacional da Tijuca e o Jardim Botânico; o quarto 
componente corresponde ao Parque do Flamengo, 
à enseada de Botafogo, à entrada da Baía de 
Guanabara incluindo as fortificações históricas 
em ambas as margens e a orla de Copacabana. 
Os quatro componentes são ligados pela zona de 
amortecimento que, além de seu papel tradicional 
de garantir a preservação do sítio, faz a integração 
entre as diferentes áreas, tornando toda a área um 
único bem que deve ser visto e gerido de maneira 
global e integrada.

O Plano de Gestão tem por objetivo planejar o 
gerenciamento global do Sítio e sua Zona de Amor-
tecimento para garantir a conservação e a proteção 
dos valores identificados, desenvolver estudos cien-
tíficos, assegurar a transmissão pedagógica, a difu-
são nacional e internacional, sua conexão com os 
outros bens e valores, seu desenvolvimento susten-
tável, assim como o desenvolvimento da educação 
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patrimonial e ambiental, e do turismo sustentável 
por meio da capacitação, comunicação e do marke-
ting.

O Comitê Gestor atendeu a uma programação 
temática que discutiu, para cada setor do sítio e para 
a zona de amortecimento, questões básicas como 
a preservação dos atributos de valor universal, os 
fatores de risco, a gestão, a manutenção da integri-
dade/autenticidade de seus elementos, seu estado de 
conservação, entre outros. Promoveu-seuma serie 
de vintereuniões entre janeiro de 2012 e janeiro de 
2014, e no final de janeiro de 2014, data de entrega 
do documento à UNESCO.

Propôs uma perspectiva integrada do patrimô-
nio incorporando suas diferentes dimensões, natural 
e cultural, material e imaterial; promovendo uma 
gestão global do patrimônio através de sua paisagem 
cultural; as medidas da gestão compartilhada foram 
estruturadas em quatro dimensões: institucional, nor-
mativa, técnico-operacional e econômico-financeira. 
Nas dimensões normativa e técnica-operacional, a 
gestão compartilhada instituiu as novas normas para 
a proteção e gestão do Sítio, compatibilizando-as 
com a legislação existente.

O trabalho foi elaborado a partir de um longo 
processo de discussão e pactuação com os técnicos 
e gestores dos elementos que integram o sítio no-
meado Patrimônio Mundial, ocorridas no âmbito do 
Comitê Gestor da Paisagem do Rio de Janeiro, in-
tegrando representantes das três esferas de governo, 
municipal, estadual e federal, nos âmbitos cultural, 
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ambiental, urbanístico e paisagístico, além de ges-
tores de áreas específicas do sítio, como o Jardim 
Botânico, o Parque Nacional da Tijuca e as fortale-
zas localizadas em áreas militares. 

A meta principal do Plano de Gestão foi a 
integração dos planos, projetos, ações e agentes 
dentro de um processo de preservação sustentável, 
garantindo o desenvolvimento territorial e sócio-e-
conômico ecologicamente equilibrado e cultural-
mente diversificado. Definindo as medidas de pla-
nejamento e fomento das ações de conservação para 
a gestão compartilhada, considerando os aspectos 
estratégicos normativos e operacionais necessá-
rios à sua consecução, assim como promovendo o 
compartilhamento de responsabilidades entre os di-
versos agentes públicos envolvidos e sua aplicação 
comum. 

Dado o ineditismo da inscrição de um sítio 
como paisagem cultural dentro uma área urbana 
complexa como a cidade do Rio de Janeiro, onde 
vivem mais de 11 milhões de habitantes, incorpo-
rou os diversos elementos associados aos modelos 
de gestão bastante distintos das instituições das três 
esferas de governo federativo brasileiro, a organi-
zação do Plano de Gestão teve que buscar modelos 
originais de gestão.

Conceitos: O Plano baseou-se em estratégias 
de sustentabilidade cultural e ambiental da paisagem 
global, promovendo: a sensibilização da sociedade 
para importância da valorização; preservação e con-
servação desse patrimônio como uma referencia da 
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cultura e da memória que fundamentam a identidade 
fluminense e brasileira; o aperfeiçoamento dos ins-
trumentos de planejamento e gestão dos elementos 
do Sítio; a aplicação desses instrumentos na gestão 
integrada do Sítio, envolvendo as três esferas go-
vernamentais (municipal, estadual e federal), orga-
nizações da sociedade civil e a sociedade.

Objetivos específicos: Integração das ações e 
projetos propostos dentro de um processo de preser-
vação sustentável do Sítio, garantindo o desenvolvi-
mento territorial e socioeconômico ecologicamente 
equilibrado e culturalmente diversificado; estabelecer 
diretrizes e medidas de planejamento e fomento das 
ações de conservação e valorização do Sítio, conside-
rando os aspectos estratégicos, normativos e operacio-
nais necessários à sua consecução; promover o com-
partilhamento de responsabilidades entre os diversos 
agentes públicos envolvidos, bem como a sua aplica-
ção comum; promover práticas e políticas sociais que 
contribuam com a preservação sustentável do Sítio 
em sua integridade e de forma homogênea, respeita-
das as características peculiares de cada um de seus 
elementos, mediante instrumentos e ações voltadas à 
proteção, recuperação e conservação, fruição pública, 
promoção e divulgação dos bens naturais e culturais 
e promover na zona de amortecimento o controle do 
uso e da ocupação das áreas urbanas e a conservação e 
valorização das áreas naturais e culturais.

As apresentações pelos gestores das questões 
em atuais, normativas, propostas, projetos e etc. re-
lativas aos elementos que compõem o sítio nomina-
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do Patrimônio Mundial, resultaram nas Diretrizes 
para a Gestão do Sítio. Os projetos específicos se 
enquadraram em programas previamente definidos 
e a Estrutura de Gestão seguiu as orientações da re-
ferida Portaria IPHAN nº 464/11.

Partiu-se do pressuposto que os Programas de 
Intervenção no Sítio, projetos e ações, pensados des-
de sua concepção, de forma integrada entre os gesto-
res dos diferentes elementos do Sítio, fomentam con-
ceitos e propostas que, provavelmente, resultarão em 
políticas públicas conjuntas e orquestradas. Optou-se 
também por incentivar que as ações desenvolvidas 
observem sempre as diferentes escalas da paisagem: 
A macro escala da cidade (ex.: as grandes linhas de 
visuais; os impactos sobre a cidade, etc.); meso esca-
la do bairro e do segmento urbano (ex.: as interven-
ções urbanísticas em bairro; os projetos em parques 
e grandes áreas, etc.) e; a micro escala do local (ex.: 
a interferência da cor sobre o entorno, as característi-
cas do mobiliário urbano, os impactos sobre a paisa-
gem sonora e olfativa, etc.).

Em uma etapa posterior, os gestores das áreas 
reapresentaram os projetos propostos, a princípio 
no documento que acompanhou o de candidatura, 
revisando, atualizando e complementando os dados 
relativos aos valores alocados.

Durante o processo de elaboração, podemos 
citar uma das ações resultante de convenio entre 
os gestores, a Oficina de Capacitação dos agentes 
multiplicadores, realizada pelo IPHAN/RJ e a 
UFRJ/Geografia.
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Realizou-se dois workshops com o intuito 
de levantar os atributos de valoração, capazes de 
garantir o valor universal excepcional dos ele-
mentos do sítio especificando suas característi-
cas. Os atributos serviram como critério básico 
para a seleção dos programas e projetos integra-
dos que foram classificados de acordo com os te-
mas relacionados à conservação e preservação da 
paisagem cultural.

Os programas, projetos e ações incluídos no Plano 
de Gestão do Sítio, visaram a gestão compartilhada 
entre seus elementos e respectivos agentes, a 
implantação e execução deverá ser monitorada 
por um sistema georeferenciado, que englobará 
todos os dados dos elementos do Sítio e da Zona de 
Amortecimento. São eles: Programa de Conservação 
do Patrimônio Cultural (Natural e Cultural); Programa 
de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial; Programa de 
Infraestrutura; Programa de Educação Patrimonial; 
Programa de Capacitação; Programa de Promoção 
do Turismo Sustentável; Programa Institucional e de 
Fomento e Financiamento.

O sistema de monitoramento contará com 
a base instrumental do Instituto Municipal de 
Urbanismo Pereira Passos (IPP), órgão vinculado 
à prefeitura da cidade, assume as atividades de 
produção cartográfica e de estatísticas do Rio 
de Janeiro e um centro de referência de dados e 
conhecimento sobre o Rio de Janeiro, utilizado 
para a formulação e acompanhamento de políticas 
públicas, municipais ou não.
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A gestão da integridade e excepcionalidade 
expressas nos valores identificados no sítio não seguiu 
os padrões tradicionais de gestão de paisagens culturais 
associadas a populações tradicionais, áreas rurais ou 
parques e áreas planejadas. A gestão da paisagem 
cultural do Rio de Janeiro requereu a elaboração de 
um pacto e institucionalização de um foro, como o 
Comitê Gestor, capaz de dar voz aos diferentes agentes 
e encontrar soluções pactuadas para a ação nesse sítio. 
Incorporou, também, a discussão sobre seus valores e 
como mantê-los, em relação com a dinâmica própria 
de uma megalópole viva e em construção, sendo assim 
um instrumento para o desenvolvimento sustentável e 
exercício da cidadania.

O Plano, apresentado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 
desenvolvido em conjunto com diferentes agentes 
envolvidos na proposição da candidatura, pretendeu 
ser um passo para a construção de espaços mais 
democráticos de prática do desenvolvimento 
sustentável a partir do Patrimônio Mundial, 
contribuindo para uma transformação das noções 
de patrimônio condizentes com os desafios que 
encaramos nessas primeiras décadas do século 
XXI.

Após a entrega do Plano de Gestão as reuniões 
tiveram por intuito consolidar o documento. A ação 
primordial certamente se concentrou na elaboração 
de uma nova Portaria e da regulamentação jurídica 
do Comitê Gestor, o Regimento Interno, para a 
consolidação da estrutura de gestão e abrindo um 
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espaço maior para a participação da sociedade civil 
organizada.

Os temas que passaram a demandar maior 
reflexão do Comitê e tratados durante o ano de 2014, 
foram: monitoramento e a metodologia de verificação 
dos indicadores; metodologia de valoração do sítio; 
ações educacionais e sinalização e divulgação do 
sítio, como a articulação com o Comitê Rio 450 
anos. A consolidação e implementação dos projetos 
propostos deverá ser prioritária em 2015. 

Conforme Regimento Interno, previamente 
acordado, as reuniões do Comitê Gestor ocorrerão 
trimestralmente, e as dos subcomitês, sempre que 
for necessário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do Plano de Gestão Global do 
Sitio Rio de Janeiro, Paisagens Cariocas, entre a 
Montanha e o Mar, antes de mais nada, permitiu a 
coordenação das diversas ações que são realizadas 
por diferentes agentes que atuam na área. Se a 
inscrição de áreas da cidade do Rio de Janeiro 
como Patrimônio Mundial foi feita a partir de 
uma leitura renovada e inclusiva de patrimônio, 
seu plano de gestão também não podia deixar de 
sê-lo e representa um desafio para o país gestor, 
assim como para a Convenção do Patrimônio 
Mundial. 

A constituição de um Comitê Gestor 
como fórum para o debate e encontro entre esses 
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diferentes gestores se revelou como uma solução 
institucional e espaço político próprio no qual as 
questões, projetos, possíveis divergências, tiveram 
espaço para aparecer, serem debatidas e para que o 
consenso prevaleça sobre o dissenso. 

Do ponto de vista da participação popular, 
espera-se que a partir das iniciativas descritas, a 
população possa tomar parte das decisões, não 
apenas sobre a atribuição de valor, mas sobre a 
gestão desses valores representados na paisagem. 
Assim, a valoração e proteção da paisagem da 
cidade, entendida como um todo complexo e 
multivocal, deve funcionar como instrumento 
de empoderamento da população e prática da 
cidadania, valoração de identidades. 

A gestão integrada proposta visou à 
coordenação entre as ações de preservação da cultura 
e da natureza, ainda muitas vezes vista de maneira 
estanque nas estruturas governamentais. Requereu 
ações orquestradas e pensadas em conjunto com 
esses atores, para que a preservação do patrimônio 
não seja um fardo, mas um importante elemento 
na construção de um desenvolvimento sustentável. 
Cultura e Natureza na paisagem precisam se tornar 
elementos da gestão da cidade, pensadas de forma 
integrada, se apropriadas e geridas corretamente 
devem funcionar como um importante motor para 
a prática da cidadania e para o desenvolvimento 
sustentável.

Isabelle Cury, Arquiteta Urbanista - IPHAN-RJ. 
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O PROJETO VALE 
DOS CONTOS, 
OURO PRETO.

Ednéia Araújo
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PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE, Ouro 
Preto oferece a seus visitantes um dos 
maiores e mais importantes acervos da 

arquitetura e arte colonial do Brasil. Mas o 
que muitos ainda não sabiam, até pouco 
tempo, é que a cidade também possui 
seu próprio jardim botânico, um 
dos primeiros projetos do gênero 
em todo o Brasil. Inaugurado 
pela Corte Portuguesa em 
1799, o Jardim Botânico Horto 
dos Contos, como foi batizado 
naquele momento, viveu anos de 
glória, mas foi esquecido ao longo 
dos anos, até se tornar parte quase 
desconhecida do passado mineiro.
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Em 2008, graças aos esforços do Monumenta, 
programa desenvolvido pelo Ministério da Cultura, 
por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN), e da Prefeitura de Ouro Preto, 
o espaço foi reaberto à visitação. Após uma intensa 
reforma, que recuperou seus 32 hectares de extensão e 
um conjunto de recursos naturais com mata de floresta 
em excelentes condições de preservação, o Horto dos 
Contos voltou a funcionar. À comunidade foram no-
vamente entregues todas as maravilhas que compõem 
este espaço: fontes de água que alimentam o Córre-
go dos Contos, riqueza e diversidade de flora e fauna, 
com destaque para variadas espécies de pássaros. 

Mas todo este esforço, empreendido por pessoas 
como o então ministro da Cultura Gilberto Gil, o 
presidente do IPHAN Luís Fernando de Almeida 
e o prefeito Angelo Oswaldo de Araújo Santos, que 
à época ocupava seu segundo mandato, não foi o 
bastante para atrair a população ouro-pretana. Até 
que este cenário se transformou por completo. Em 
2012, um inovador projeto modificou a rotina dos 
moradores de Ouro Preto, Mariana e seus distritos. 
Foi inaugurado no parque o Projeto Vale dos Contos, 
com o objetivo de promover ações gratuitas na área 
de arte, música, teatro, educação socioambiental e 
saúde, incentivando assim a reintegração do ambiente 
à cidade e ao cotidiano da população.

Alguns órgãos e entidades tiveram papel fun-
damental no processo de revitalização e redescoberta 
deste espaço. Um deles é Prefeitura Municipal, que, 
em parceria com a Agência de Desenvolvimento Eco-
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nômico e Social de Ouro Preto (ADOP), concedeu 
todo o apoio e estrutura necessária para a execução 
do projeto. O patrocínio da Vale e o apoio do IPHAN 
também foram essenciais para esta jornada.

O SURGIMENTO DOS HORTOS 
BOTÂNICOS NO BRASIL

A longa trajetória dos jardins botânicos 
atravessa o mundo oriental, ainda na Antiguidade, e 
está relacionada à produção de drogas medicinais e à 
aclimatação de especiarias. O intenso contato político 
e comercial entre os povos garantiram o intercâmbio 
também de plantas e sementes e o aperfeiçoamento da 
técnica construtiva dos espaços verdes. 

Na Europa, os primeiros jardins botânicos 
foram criados pelas Universidades de Pisa (em 1544) 
e de Pádua (em 1545). Os professores utilizavam os 
jardins para a produção de remédios e, por isso, foram 
denominados hortus medicus e hortus academicus, 
auxiliando as disciplinas médicas e fornecendo novos 
medicamentos para as povoações. Modelo semelhante 
foi empreendido pela Universidade Holandesa de 
Leiden (1590), enquanto o rei francês Henrique IV 
encarregou um professor da faculdade de medicina de 
Montpellier a criar o jardim real, tendo o Horto de 
Pádua como referência (1593). 

A vegetação da América Portuguesa, desde 
a chegada dos europeus, fascinou portugueses, 
holandeses, franceses e muitos outros povos que aqui 
estiveram ao longo de nossa história como colônia 
europeia e mesmo após a emancipação do Brasil. 
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“Exótica”, “luxuriante”, “tesouro tropical” foram 
algumas dos adjetivos que perpassam relatos de Pero 
Vaz de Caminha, telas de Frans Post e conhecidos 
diários dos viajantes estrangeiros que aqui estiveram 
ao longo do século XIX.

No Brasil, o primeiro jardim botânico surgiu 
no Recife. O jardim seiscentista de Maurício de 
Nassau (século XVIII), chamado Jardim do Palácio de 
Friburgo, era um espaço fértil, com grande variedade 
de árvores frutíferas naturais do Brasil e de outras 
partes do mundo, trazidas de fora em barcas rasteiras. 
Coqueiros, parreiras, tabuleiros de hortaliças e flores, 
com algumas casas de jogos e entretenimentos aonde 
iam as damas e seus afeiçoados, a passar horas de 
lazer aos moldes holandeses.

A chegada da família real ao Rio de Janeiro 
marca a abertura dos portos às “nações amigas” e o 
incentivo às expedições científicas, principalmente 
após o casamento do príncipe D. Pedro com a 
arquiduquesa austríaca D. Carolina Josefa Leopoldina. 
Proveniente de uma das cortes mais ilustradas da 
Europa, a futura imperatriz do Brasil entregava-se aos 
estudos de ciências naturais, sendo conhecida ligação 
com renomados pesquisadores, como o próprio José 
Bonifácio de Andrada e Silva.

A política reformista de Portugal marcava-se, em 
meados e final do século XVIII, pela implantação de 
jardins botânicos, fosse na metrópole ou posteriormente 
no Brasil, tendo como papel fundamental aproveitar-
se dos recursos naturais para o desenvolvimento 
econômico do Reino. É neste processo que a ciência 
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natural passou a ser valorizada pelo Estado português 
em meados de setecentos, no governo de D. Maria I. A 
reforma universitária de Coimbra (1722), com a criação 
do curso de Filosofia Natural tendo Domingos Vandelli 
como figura exponencial, a criação da Academia Real 
de Ciências de Lisboa (1779), a implantação dos 
jardins botânicos, as expedições científicas enviadas 
ao ultramar e outras iniciativas governamentais tinham 
o sentido de trazer o desenvolvimento econômico e 
científico ao Estado Luso.

A província de Minas Gerais era famosa pelas 
descobertas auríferas e de pedras preciosas desde o 
final do século XVII e início do XVIII. Os viajantes 
descreviam, em seus diários, especialmente a flora, a 
fauna e os minerais. Além disso, seus relatos de viagem 
contêm descrições valiosas sobre a constituição das 
vilas, históricos de fundação, população, funções 
administrativas, edifícios públicos, monumentos e 
serviços coletivos como, por exemplo, a distribuição 
de água. Descreveram ainda, prédios particulares, 
comportamentos e costumes dos moradores.  

A ampla extensão do território mineiro marcava 
também a diversidade vegetal que poderia ser 
encontrada em suas diversas e distantes localidades. 
Na vila de Barbacena, encontrou o viajante cachos 
de uvas, pessegueiros, flores da Europa como cravos, 
escabiosas, amores-perfeitos, tudo sem deixar o 
espaço para os legumes. Vila Rica, geograficamente 
elevada, com clima muitas vezes frio e de céu 
nublado, era a capital da província cortada por 
quintais com seus pés de laranja, banana, café, massas 
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de verdura (especialmente a couve) e algumas moitas 
de araucárias, sendo o cravo e a rosa-de-bengala as 
flores mais estimadas. Na cidade de Mariana, menos 
elevada do nível do mar do que a vizinha Vila Rica, 
os frutos da terra davam em maior variedade do que 
na capital de Minas, especialmente os ananases, fruto 
que crescia pelos morros naturalmente.  

Para além dos quintais das residências mineiras 
e com outra finalidade, surgiu em Vila Rica, no final 
do século XVIII, um dos primeiros jardins botânicos 
brasileiros. Era também chamado Horto de Vila Rica, 
o que sugere que as duas palavras jardim e horto, 
estavam diretamente relacionados, sendo costume 
o uso das duas expressões para se referir à grande 
área instituída em Ouro Preto nas proximidades de 
uma grande casa senhorial que, posteriormente, foi 
incorporada ao patrimônio da Capitania de Minas e 
ficou conhecida como Casa dos Contos. 

Foi o hábil e conhecido naturalista Joaquim 
Veloso de Miranda, discípulo de Domingos Vandelli, 
quem idealizou o espaço, que teve sua planta desenha-
da por Manuel Ribeiro Guimarães no mesmo ano de 
sua criação, em 1799. Do lado oposto da Casa dos Con-
tos, apresentava-se o Horto Botânico de Vila Rica de 
Ouro Preto, com seus jardins ordenados e simétricos, 
tendo-se utilizado a técnica dos patamares para a feitura 
dos canteiros de plantas. 

A recém-criada instituição contava com uma casa 
de vivenda (que com alguma modificação é possível 
observar ainda hoje, sobrado no qual se encontra atu-
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almente um restaurante e algumas lojas), terraço, pátio, 
sete patamares com canteiros de plantas desenhados de 
forma simétrica e ordenada, ligados por sete escadas. 
Por fim, após os canteiros geométricos há a área da 
mata, dividida em três partes, a conter árvores e plantas 
de diferentes tamanhos e espécies. Estava, assim, insti-
tuído o segundo horto botânico da América Portuguesa, 
depois do Jardim Botânico de Belém e anterior aos de 
São Paulo, Olinda, Salvador e o da Lagoa Rodrigo de 
Freitas (atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro).

A criação do Jardim Botânico de Vila Rica 
encontrava-se inserida em um contexto mais amplo 
do final do século XVIII, dentro das políticas do 
reformismo ilustrado português. Simultaneamente, 
foram incentivadas a estabelecerem na capitania de 
Minas Gerais uma fábrica de ferro, a produção de salitre 
e a descoberta de outros minerais ou de novas minas de 
ouro. Mantinha-se a política de incentivo à exploração 
dos recursos minerais, natural em uma capitania com 
tantas jazidas. No entanto, a criação do horto botânico 
sinalizava a tentativa de animar as produções agrícolas 
nas localidades mineiras. O Horto Botânico de Vila 
Rica parece ter persistido enquanto durou tal política 
reformista, embora sempre com poucos recursos 
empregados em sua manutenção (MAIA, 2009).

O VALE DOS CONTOS

A inauguração do Horto Botânico de Vila Rica 
aconteceu em 1799. O local foi idealizado para a 
aclimatação de plantas, particularmente especiarias, 
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como o cravo da Índia, a canela, a pimenta, a árvore 
pão, além do cultivo de plantas e sua disseminação, 
com a finalidade de gerar desenvolvimento para as 
localidades. Difundindo novas culturas agrícolas, o 
horto teve papel importante no estudo das espécies 
originais dos povoados mineiros e na domesticação de 
plantas enviadas de locais distantes, como Pará, Rio 
de Janeiro, Portugal ou de outras partes do Império 
Português.

O antigo Horto de Vila Rica ocupa, assim, 
um local especial não apenas na cidade, mas para a 
história dos jardins botânicos no Brasil. A primeira 
década de existência do Horto Botânico foi também a 
fase que alcançou o seu maior dinamismo. Marcaram 
o período a constituição do espaço, com a construção 
dos canteiros à moda europeia, a recolha de espécies 
vegetais, as experimentações e análises de plantas e a 
produção de medicamentos. 

Passados mais de duzentos anos, a cidade de 
Ouro Preto conta ainda com expressiva área verde no 
centro da cidade. Além do privilegiado conjunto de 
recursos naturais que abriga, com mata de floresta em 
excelentes condições de preservação, fontes de água 
que alimentam o Córrego dos Contos, da riqueza e 
diversidade de flora e fauna, principalmente as mui-
tas espécies de pássaros, o Vale dos Contos possui 32 
hectares de extensão e liga a Igreja do Pilar, a Casa 
dos Contos e a Rodoviária, com vista para o casario 
histórico. 

O espaço do antigo Horto foi incorporado ao 
Parque do Vale dos Contos, inaugurado em 22 de 



139

junho de 2008. O Projeto Vale dos Contos, lançado 
em março de 2012, passou a sediar projetos gratuitos 
na área de arte, música, teatro, educação e saúde, com 
o objetivo de promover a reintegração do ambiente, 
concebido no século XVIII e recuperado com base em 
seu desenho original, à rotina da cidade. O Projeto Vale 
dos Contos, que prevê todas estas ações, inaugurou 
suas ações em 31 de março de 2012 e promoveu 
eventos culturais diversos, como apresentações 
teatrais, musicais, atividade esportivas, discussões de 
temas ligados à cidadania, brincadeiras para crianças, 
entre muitas outras ações.

A iniciativa foi responsável pela geração de 
aproximadamente 500 postos de trabalho diretos e 
indiretos, contribuindo ainda para o desenvolvimento 
econômico e social da cidade. 

O PROJETO

Ouro Preto sofreu fortes danos com as chuvas 
em janeiro de 2012. O Vale dos Contos foi atingido 
por fortes deslizamentos de terra, comprometendo 
gravemente suas instalações. O Parque foi interditado 
pela Defesa de Civil de1 de janeiro a 10 de fevereiro de 
2012. A partir de sua liberação, foram iniciadas as obras 
de recuperação do espaço. Desta forma, foi justificado o 
atraso do inicio das atividades do projeto. Paralelamente 
à Coordenação, equipes de Segurança e Serviços Gerais 
davam andamento as demandas possíveis do parque.

Entre fevereiro e março de 2012 foram realizadas 
a pintura de 18 decks, esquadrias, jateamento das 
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pedras, troca de todos espelhos dos banheiros, troca 
de 15 portas, plotagem nas lixeiras, placas indicativas 
e ilustrativas, mapas, toda revisão e manutenção 
das redes hidráulicas e elétricas, instalação de caixa 
d’água, troca das papeleiras e saboneteiras, instalação 
de bebedouro, pintura e colocação de armários das 
guaritas, remoção dos entulhos e deslizamentos das 
encostas, colocação de gramas, troca das grades de 
segurança, pintura dos brinquedos e aparelhos de 
ginástica

Nos três primeiros meses de 2012, o público foi 
de 1.994 pessoas O Projeto foi oficialmente lançado 
em 31 de março. Em abril, o público foi de 6.036 
pessoas em atividades que compreenderam ações 
gratuitas na área de arte, música, teatro, educação 
socioambiental e saúde, com o objetivo de promover 
a reintegração do ambiente à cidade e ao cotidiano da 
população. Além disso, foram produzidos materiais 
como Pop Cards com a programação Mensal (versão 
impressa e eletrônica), Newsletter, Spot de Rádio, 
VT para TV,Crachás, Convite Eletrônico, Placas 
Indicativas,  Placas de Entradas do Parque,Mapas de 
localização, Placas dos Pontos de Observação, Placas 
Informativas de Plantas,  Site, Facebook, Twiter, 
Revista do Educador, Cartões de pessoal, Uniforme 
(calça, camiseta, blusa, coletes) e montagem do 
Escritório do Projeto. 

O Projeto Vale dos Contos apostou em três 
eixos básicos para sua realização: Saúde, Cultura 
e Educação, cada um deles com uma curadoria 
específica. As atividades culturais, que englobam 
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manifestações artísticas diversas, contaram com a 
colaboração do músico Chiquinho de Assis. Já a 
Educação Patrimonial e Ambiental foi desenvolvida 
com o apoio do educador João Alegria. As atividades 
físicas tiveram o apoio do Departamento de Medicina 
da Universidade Federal de Ouro Preto e da Secretaria 
Municipal de Saúde, com coordenação da professora 
Arila Barbosa Ribeiro. (Il. 3)

SAÚDE
Coordenadas pela professora Arila Barbosa 

Ribeiro, as atividades físicas do Vale dos Contos têm 
como objetivo oferecer atividades que priorizem a 
saúde e qualidade de vida, eventos que promovam o 
lazer e relacionamento social, além de conscientizar os 
frequentadores sobre a importância realizar atividades 
físicas de forma correta e orientada. Dessa forma, serão 
oferecidas quatro atividades simultâneas nos horários 
pré-estabelecidos, utilizando a quadra, o anfiteatro 
próximo à saída do Pilar, os deques e as trilhas. 
Diariamente, professores e monitores de Educação 
Física desenvolvem também projetos voltados para a 
terceira idade e portadores de necessidades especiais. 
As aulas de Tai Chi Chuan, ministradas pelo professor 
Ricardo Teixeira, também se destacam. 

CULTURA
A programação cultural acontece sempre aos 

sábados, domingos e feriados e privilegia grupos 
locais de música, dança, teatro, contadores de histórias 
e artistas variados, com o objetivo de fortalecer os 



144

Il. 3: Foto do Arquivo do Projeto Vale dos Contos. Foto de 
Eduardo Trópia, 2008.

grupos de música e a tradição local. Pelo Vale dos 
Contos já passaram também nomes de destaque na 
cena musical contemporânea brasileira.

EDUCAÇÃO
A vertente de Educação Patrimonial/Ambiental 

do Vale dos Contos, uma das mais importantes da 
iniciativa, é voltada para alunos da rede pública 
e privada de ensino, com foco principalmente em 
estudantes que estejam cursando a 6º ano do Ensino 
Fundamental. O Projeto de Educação Patrimonial, 
Cultural, Ambiental e Gestão do Parque Horto dos 
Contos de Ouro Preto tem como objetivo integrar a 
educação passada em sala de aula à vivência histórica 
e cultural da cidade. O espaço oferece uma rara 
conjugação entre meio ambiente, história, cultura e 
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paisagem, favorecendo assim o ensino e aprendizado 
de questões relacionadas ao patrimônio material e 
imaterial do município e do país.

As atividades beneficiaram a população de Ouro 
Preto e região e turistas nacionais e internacionais. Os 
benefícios trazidos pelo Projeto à população ouro-
pretana são evidentes:

• Aperfeiçoamento da gestão de equipamentos 
sociais: saúde, educação e lazer 

• Governança e  gestão 
• Engajamento de partes
• Melhoria  do processo ambiental 
• Produtos, serviços e ações ambientais 
• Crescimento econômico local 
• Desenvolvimento da  comunidade 
• Gestão de recursos humanos
• Fortalecimento dos canais de comunicação 

existentes e construção de outros canais para o 
diálogo social 

• Respeito à especificidade dos territórios 
• Garantia de continuidade dos programas e 

projetos realizados em parceria 
• Patrimônio natural e cultural

Na área da cultura, foram realizadas uma série 
de eventos nos finais de semana, totalizando 93 
ativividades culturais ao longo do ano de 2012, com 
um público de 30.370 pessoas.

Na área de educação, foram organizadas 
visitas semanais monitoradas com alunos de escolas 
municipais, estaduais e particulares em um total 
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de 2.205 pessoas inscritas nas atividades e 1895 
participantes de 24 Escolas Municipais, 16 Escolas 
Estaduais, 12 Escolas Particulares e 16 Grupos. 

Na área de esporte, foram realizadas aulas de 
Tai Chi Chuan e outras 250 atividade fisicas, entre 
escolinhas de futebol, gincanas e tardes recreativas, 
beneficiando 230 alunos.

Em relação ao empreendedorismo, foram gerados 
70 empregos diretos e cerca de 500 indiretos. O valor 
total do investimento anual do projeto pela Vale foi de 
R$ 1.145.486,28. Divididos em: produção e execução, 
R$ 861.440,26; divulgação/comercialização, R$ 
53.686,00; custos administrativos, R$ 144.216,03 
e elaboração e captação, R$ 86.144,02. Os custos 
de segurança, limpeza e jardinagem foram de R$ 
600.000,00 anuais. Com o projeto, o município deixou 
de ter esse custo, além de ter injetado no comércio 
local mais de 1 milhão de reais.

CONCLUSÃO

Ao longo de 2012, o Projeto Vale dos Contos 
se destacou pela realização de atividades culturais, 
artísticas e educativas gratuitas e pela reintegração 
do parque, originalmente fundado no século XVIII, 
à rotina da comunidade. O local se consagrou 
também como um dos principais pontos turísticos 
ouro-pretanos, por apresentar uma rica fauna e flora, 
totalmente preservada, em meio ao centro histórico.

Com menos de um ano de existência, a iniciativa 
foi reconhecida pelo Prêmio Gestão Ambiental 2012, 
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promovido pela Associação Ambiental e Cultural 
Zeladoria do Planeta com o objetivo de valorizar e 
incentivar projetos de cunho socioambiental no Estado, 
demonstrando assim sua solidez e importância.

Os benefícios trazidos pelo Projeto à população 
ouro-pretana são evidentes, principalmente no que diz 
respeito ao aperfeiçoamento da consciência ambiental 
e história de crianças, jovens e adultos. Por meio de 
um programa inovador como o Projeto de Educação 
Patrimonial, conhecimento teórico e prático se 
fundiram em um só e centenas de cidadãos tiveram 
a oportunidade de conhecer uma parte da história 
de sua própria cidade e entender a importância de 
sua preservação para a manutenção da memória 
coletiva de toda uma comunidade. Ao frequentar as 
diversas atividades culturais, educacionais e de saúde 
promovidas, pode-se entender que passado, futuro e 
presente estão interligados, e que cada um pode fazer 
a sua parte para garantir o acesso de todos a um bem 
de tamanha beleza.

O Vale dos Contos também foi responsável por 
gerar um inegável avanço econômico para a população 
local, atendendo com excelência aos quesitos de 
IDH estabelecidos pela Mina Mariana, da Vale, 
que compreendem os eixos de Empreendedorismo, 
Cultura e Educação. O crescimento financeiro, o 
desenvolvimento da comunidade, o fortalecimento 
dos canais de comunicação existentes e a construção 
do diálogo social

foram propiciados e estimulados pelos quase 
600 postos de trabalho diretos e indiretos gerados 
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durante o ano e pela participação e envolvimento 
de todos nas ações promovidas, dentre os quais se 
destacam as contrações das bandas locais, regionais, 
nacionais e grupos de teatro (cada banda ou grupo 
conta com mínimo quatro participantes).

A profissionalização dos prestadores de 
serviço deve ainda ser citada. Todas as contratações 
obedeceram aos requisitos legais, estimulando assim 
as relações formais de emprego. Esta afirmação é 
comprovada a partir dos dados fornecidos pela ADOP, 
que revelam a criação de 30 empresas individuais 
em Ouro Preto, as chamadas Micro Empreendedor 
Individual (MEI). Todas foram abertas para atender as 
demandas de contratação do projeto, mostrando assim 
que o Projeto Vale dos Contos contribuiu efetivamente 
para a profissionalização dos artistas locais e geração 
de renda do município, situação comprovada pelas 
notas de despesas do projeto, que somam 98% dos 
recursos captados foram pagos a empresas registradas 
na cidade.

Outros pilares do Projeto Vale dos Contos 
que se encontram em consonância com as missões 
e objetivos da Vale são o desenvolvimento das 
comunidades em que atua, preservação da qualidade 
de vida e sustentabilidade do planeta, presença 
em municípios que traga o desenvolvimento das 
comunidades, trajetória de crescimento em harmonia 
com o desenvolvimento das localidades e o papel 
transformador da iniciativa.

Outro grande benefício a ser mencionado é a 
desoneração das contas do município a partir do tra-
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balho desenvolvido. Anualmente, os gastos com se-
gurança, limpeza e jardinagem do Vale dos Contos 
somavam cerca de R$600 mil reais. Com a implanta-
ção do Projeto, a administração deixou de arcar com 
este custo. Além disso, passou a contar com a injeção 
de mais de R$1 milhão no comércio local, favorecida 
pela iniciativa.

Outros números reforçam esta visão benéfica. 
Na área cultural, 126 eventos, realizados nos finais 
de semana e feriados, foram responsáveis por atrair 
um público de 30.370 pessoas ao parque. As ações 
voltadas para a Educação Patrimonial, com visitas 
semanais monitoradas com alunos de escolas munici-
pais, estaduais e particulares, contabilizaram um total 
de 2.205 pessoas inscritas nas atividades. Foram 24 
escolas municipais, 16 escolas estaduais, 12 escolas 
particulares e 16 grupos. Na área esportiva, foram re-
alizadas cerca de 250 atividades. No total, 180 alu-
nos participaram das aulas de Tai Chi Chuan, um dos 
maiores sucessos da programação, além da escolinha 
de futebol, que recebeu 50 crianças.

No campo virtual o Projeto também fez suces-
so. O site do Vale dos Contos (www.valedoscontos.
com.br) contabilizou 56.778 visitas. O facebook, que 
figura nas principais redes sociais atualmente em uso, 
conta com a inscrição de 4.200 amigos. Já o mailing 
do Vale dos Contos possui hoje 3.250 nomes, número 
responsável por ampliar ainda mais as divulgações da 
iniciativa. Em relação aos postais, o Parque se encar-
regou de enviar 4.307. Além destes, 7.693 distribuí-
dos nas portarias.
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Os custos totais para a execução da inicia-
tiva foram.R$1.145.486,28 (Produção/Execução 
R$861.440,26). Para divulgação e comercialização, 
foram empenhados R$ 53.686,00; para custos admi-
nistrativos foram aplicados R$144.216,03 e, final-
mente, para elaboração e captação foram destinados 
R$86.144,02

Ao longo de todo o ano, mais de 103.883 pes-
soas frequentaram o Vale dos Contos. Este número 
representa um crescimento de 865% no número de 
visitantes em relação ao ano de 2011, ultrapassando 
assim todas as expectativas inicialmente estabelecidas 
pelo Projeto.
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O GRANDE DESAFIO: 
A GESTÃO DO PARQUE 

IBIRAPUERA, SÃO PAULO

Heraldo Guiaro
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ESCREVER SOBRE MINHA humana ex-
periência neste lugar impregnado de desejos e 
sonhos, grafar o testemunho do exercício em 

responsabilidades e contratos do fazer públi-
co, que dita ações eficazes a serem re-
alizadas no espaço e ao longo do 
tempo, me obriga a confessar 
que tive que me despir do que 
trazia quando aqui cheguei 
há alguns anos e me vestir, 
a duras penas, de humil-
dade diante deste campo 
de força chamado Parque 
Ibirapuera, que muito me 
tem ensinado e cuidado.
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Domingo.
Pleno sol.
O maior evento do Ibirapuera.
Quente, lotado, fustigante, desafiante.
Gentes. 
Centenas de milhares que têm o Parque 
Ibirapuera sob a pele.
O Parque não existe somente como espaço na 
cidade, ele mora dentro das pessoas.
Os portões parecem pulsar.
O Parque está “bombando”, é o termo que se 
usa.
Transpostos os gradis, nos um milhão e cem 
mil metros quadrados, eles irão à procura 
de lugares, movimento, competição, esporte, 
paz, cuidar de quem se ama, brincar, amar, 
participar de eventos, viver arte, estar em 
comunhão, exibir-se, buscar desafios, ousadias, 
travessuras e até gatunices.
Luz, chuva, umidade, seca, estações, poeira, 
multidão, suor, lágrimas, amores, ódios e mais 
tudo, tudo o que os homens levam por onde 
passam, comporá a atmosfera.
O cenário está posto.
Na sucessão de cheios e vazios da paisagem 
estarão por momentos. 
O olhar atento descobrirá como os conjuntos 
das árvores fazem a moldura dos vazios dos 
lagos, dos gramados e pavilhões.
Quem entra pelo portão nove e é recebido pelo 
Monumento às Bandeiras, se dá conta, ou não, 
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da plenitude do lago, rodeado pelas cortinas 
dos eucaliptos que no Natal se vestem de luz.
Parque e paisagem.
Teixeira Mendes.
Arrojo e vanguarda.
Arquitetura de Niemeyer.
Que mais dizer?
Contemplar.
Tesouros tombados.
A necessária e imprescindível crônica diária da 
arte anunciada no Parque.
MAM, Museu Afro Brasil, Pavilhão das 
Culturas Brasileiras, Bienal de Artes, Auditório 
Ibirapuera, OCA, Coordenação de eventos, 
todos respirando arte, síntese das sociedades 
que viveram e vivem no espaço. Marcas que 
se transmitem nas ânsias da vida através dos 
tempos que na terra nos foram dados.
Que maravilhoso espaço é o Parque na 
Metrópole!
Espaço é ecologia. Nele se manifestam espécie, 
população, comunidade, ecossistema, bioma e 
planeta no tempo transversal entre as gerações 
que se sucedem na terra.
Um milhão e algumas centenas de milhares de 
gentes todos os meses vêm. 
Quinze mil e seiscentas árvores compondo 
com o ecossistema o agasalho, a nutrição, 
oferecendo ninhos às cento e vinte e cinco 
espécies de aves que perambulam, moram ou 
visitam o “Ibira”.
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E há ipês, saruês, flamboyants, sabiás, jerivás, 
irerês, jacarandás que foram antes de Cabral e 
serão para o Colombo do século XXIII.
Que participe a sociedade.
Realizem eleições. 
Dêem assento a oito representantes dos 
usuários e a três entidades da sociedade civil.
Elejam dois representantes dos funcionários.
Indiquem os homens do governo seus 
representantes.
Constituído está o Conselho Gestor.
Na exigente estrutura  há que se ordenarem os 
serviços.
Administrar contratos.
Acordos que, preparados, estão para vencerem 
a morte.
Os recursos abraçam os homens, mulheres, 
seus amores e filhos no Parque deste tempo que 
em Sampa  nos foi dado.
Manutenção e Manejo.
Segurança e Vigilância. 
Administração. 
Reformas. 
Revitalização.
Iluminação.
Salários.
Tudo. 
Adita, reserva, multa.
Não, não desconta a multa da medição este mês.
Cidinha, podemos assinar o contrato?
Conta, contábil, contabilidade dos meus belos dias.
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Comunicação... O jornal grita...
Jornalista... Ai, o jornal de cada dia, noticia, 
maltrata...
O Jurídico... Ai, licita, adjudica, prepara, 
segura essa...
Não pode! Eu já falei que não pode!
Tribuna tribunal nas contas...
Projeta, reforma. 
Conta quantos fiscaliza, analisa, verbaliza...
Resolvam a Ciclovia do Ibirapuera, quero da 
marquise a reforma,
Força que o caldo entorna...
Quero todos os ofícios, memorandos, telefones, 
seguranças, inseguranças...
Harmonias e conflitos de uso.
O seu cachorro é muito bem-vindo ao Parque, 
cuide para que ele não deixe nada para trás.
Fatinha, acabaram os saquinhos para a coleta 
de fezes no dispenser do Portão 6.
Aquele pipoqueiro continua atrapalhando a 
entrada no portão?
GCM resolve.
Retirem o concreto das calçadas.
Grama e permeabilização.
Reúna os skatistas.
Horário para prática na Ladeira da Preguiça.
Faça-se outra ladeira.
Como?
Bicicleta num só sentido na ciclovia?
Já o senhor prefere nos dois?
Proibir no final de semana?
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E o senhor aí é a favor.
Podemos discutir no Conselho?
Vigilância, os ambulantes irregulares pulam o 
gradil na IV Centenário.
O quê? O Zé do Picolé já saiu quatro vezes?
Tire a quinta.
Juventude, beleza, força, movimento e...
Pinga com cara de refrigerante.
Menina, dezesseis anos, sem documentos, 
coma alcoólico, sem endereço, colegas 
desesperados.
Meu Deus! Que agonia!
Ambulância que nos salva cada dia.
Ver lá longe por entre as árvores.
Ver o céu através das copas.
Nossa... Parece renda.
Eta coisa linda, meu Deus!
Bienal de Artes, Exposição do MAM, Tesouros 
do Vaticano na OCA, Museu Afro e a nova 
Mostra, Festival da Paz, Dias de pleno sol... 
Quinhentas mil crianças esperadas...
Coordene, Coordenação de Eventos!
Automóveis, ônibus, táxis...
Venham de táxi, venham de ônibus...
Esta Zona Azul não dá conta!
Chame a CET, PM, Contru, SPtrans 
Administração, o papa...
Arte na formação das próximas gerações?
Meu Deus, como vale a pena!
Empinar pipa?
Pode, não.
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A senhora já parou para ouvir os passarinhos 
no Parque?
Está vendo aquele de uma perna só?
A linha de uma pipa decepou. 
Reforcem a vigilância no Parquinho.
Criança perdida. Mãe desesperada na 
Administração. 
Na aflitiva escuridão da área de proteção de 
fauna, uma procura louca, anônima, tenta 
apagar desejos em brasas.
Resquícios anônimos da noite.
Fatinha manda retirar todas as camisinhas da 
área, que as crianças da aventura ambiental 
passarão por lá amanhã.
Danças circulares.
Força suave do tai chi, lian kong, yoga, artistas 
de rua, cursos de paisagismo e jardinagem e 
outros... outros tantos.
Deixa-me crescer com os educativos da Bienal, 
do MAM, do Museu Afro, da UMAPAZ .
Quanta competência!
Quanta gente boa!
Tanto amor!
Como uma nau lançada ao mar de Cronos, em 
1954, o Parque Ibirapuera navega no tempo 
embarcando e desembarcando diariamente 
todas as classes, todas as raças, todas as 
tribos, seus amores, suas dores, suas lutas e 
suores. 
Como todos são passageiros da Grande 
Viagem, a vida vai deixando-os no porto final 
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para embarque a outras dimensões e a nave 
irá singrando as águas do futuro servindo às 
próximas gerações nesta hoje cinza e sonhada 
verde São Paulo, irradiando para a urbe as 
pequenas e grandes descobertas granjeadas 
pelo futuro cidadão.
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OS ESPAÇOS VERDES 
urbanos vêm perdendo 
áreas nas nossas cida-

des (entre outras razões)  para “ 
supostamente” atender a circula-
ção de cada vez mais automóveis 
(mobilidade urbana). Porto Ale-
gre é um triste exemplo de trocar 
o verde pelo asfalto ao cortar mais 
de 50   árvores anhosas para ampliar 
a largura de uma avenida, com o apoio 
de grande parte de sua população. Aveni-
da que não terá muita utilidade porque conduz ao 
centro antigo da cidade, ignorando as tendências 
mundiais atuais de circunvalar os centros urbanos. 
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Assim, a pressão do chamado mundo moderno 
com o consumismo, os shopping center, os supermer-
cados e o uso intenso do automóvel concorrem para a 
redução das áreas verdes na cidades. A suposta liberda-
de de ir e vir está limitada pela realidade de nosso tran-
sito urbano, pagando um alto preço ambiental. Torna 
se necessário conferir às redes de infraestrutura outras 
configurações e usos, para devolver a cidade para as 
pessoas e necessário verde urbano. Os jardins históri-
cos jogam um importante papel nessa recuperação de 
áreas verdes, entre outras razões, pela sua imunidade 
devido ao prestigio que têm. Nem sempre valorizado 
nem pelas autoridades locais  nem pela população que 
sonha com a circular em automóveis.

Uma pesquisa feita em Piracicaba, SP, (2010) 
informa a opinião dos usuários sobre o plantio de 
árvores na sua calçada, mostrando que 90% não 
aceitam o plantio de uma árvore na sua calçada.

REVOLUÇÃO URBANA VERDE

As cidades tem que ser repensadas em função do 
meio ambiente, de um novo rol e das pessoas. Tem-se que 
superar a cidade industrial do século XIX, deixando o ta-
manho como característica qualificatória para propor a ci-
dade pós-industrial, de solicitações diferentes da anterior.

A conservação dos espaços verdes existentes 
integrados de forma continua, dos quais os jardins 
históricos (botânicos) formam uma importante 
parte, constituem um novo conceito chamado de 
infraestrutura verde.
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Alguns dos novos componentes da infraestrutura 
verde são:

a) Telhados verdes;  b) Jardins verticais; c) Pavimentos 
permeáveis; d) Jardins de chuva (canteiros para 
retenção da água);  e d) Arborização ativa

PERSPECTIVAS FUTURAS

É necessário uma transformação da concepção 
da cidade e seus espaços verdes. As novas técnicas 
pensadas para os espaços verdes numa sociedade de 
massa para a que convergimos cada vez mais são:

1. Paisagismo de inclusão social

2. Paisagismo da inclusão urbana

3. Paisagismo de uso intensivo de tecnologia

Os conceitos de “sociedade limpa”, desenvol-
vimento sustentável, de atitudes éticas propuseram 
“mundos possíveis”, social e culturalmente aceitáveis. 
As cidades e países que melhor se adaptarem a esses 
conceitos serão as do  futura.
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O AMBIENTE URBANO caracteriza-se por 
apresentar grande adensamento de pessoas, 
acúmulo de construções, convulsão e barulhos 

enervantes causados pelo tráfego e pelo exercício de 
outras funções inerentes à vida dos modernos 
centros urbanos (LORUSSO, 1992). 

Para minimizar estes 
efeitos, estudos apontam 
que as árvores também são 
essenciais para a espécie 
humana e a quantidade 
delas no ambiente pode 
influenciar a qualidade 
da nossa saúde e o estilo 
de vida. As plantas 
agregam imenso valor, 
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seja pelo embelezamento estético paisagístico ou pela 
contemplação, como pela absorção de ruídos, melhoria 
da qualidade do ar, do conforto térmico, da promoção 
e conservação da biodiversidade, da proteção das 
áreas de captação de água e do controle da erosão. 

Contudo, todos estes benefícios são ameaçados 
devido ao processo de expansão urbana das cidades 
que não considera o planejamento e gera situações 
de difícil reversão, tais como a supressão de áreas 
com cobertura vegetal natural, além das áreas verdes 
compreendidas pela arborização urbana, pelos 
parques, praças, canteiros, jardins, entre outros, tanto 
públicos como particulares, cruciais para a qualidade 
de vida das metrópoles e para a manutenção da 
biodiversidade.

Das árvores ainda presentes nas nossas cidades, 
se observa a ausência de planejamento tanto na 
implantação como no manejo, que é confirmada em 
diversas literaturas, inclusive em trabalho realizado 
em 295 municípios do estado de São Paulo no qual 
se verificou que apenas 4% seguiram um plano de 
arborização (WINTERS et al., 1992).

Devido a esta ausência, várias são as situações 
que comprometem o desenvolvimento satisfatório 
das árvores no meio urbano, como a compactação 
e a composição do solo, a falta ou excesso de água, 
a poluição do ar e da água, o estresse climático, 
além da presença de pragas e patógenos (SANTOS; 
TEIXEIRA, 2001; QUIGLEY, 2004). Somado a isto, 
as árvores também são prejudicadas quando ocorrem 
as obras urbanas, como no reparo das tubulações 
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subterrâneas, no alargamento de vias e na manutenção 
da fiação aérea. 

Os problemas enfrentados pelas árvores nas 
cidades tornam-nas mais suscetíveis à ocorrência 
de feridas no lenho que se constituem no início do 
processo de biodeterioração por organismos xilófagos, 
principalmente, por fungos apodrecedores. Desta 
maneira, o lenho das árvores também se torna mais 
atrativo para o ataque de cupins (KOFOID, 1934). 

Os fungos apodrecedores são responsáveis 
por profundas alterações nas propriedades físicas e 
mecânicas do lenho das árvores, pois degradam as 
moléculas de celulose, hemicelulose ou lignina que 
constituem as paredes das células. Essas alterações, 
principalmente quando o apodrecimento é intenso, 
comprometem sua resistência mecânica, podendo 
interferir na integridade estrutural da árvore (IPT, 
2004).

A causa de apodrecimento em árvores 
normalmente está associada às feridas, que permitem 
a colonização por fungos. Na arborização urbana, 
boa parte destas feridas é provocada por podas 
inadequadas que, ao exporem o lenho, permitem a 
instalação desses organismos. 

No caso dos cupins, a espécie Coptotermes 
gestroi, também conhecida como cupim subterrâneo, é 
considerada a principal praga das árvores, caracterizada 
pela sua grande dispersão na região Sudeste do Brasil 
(ZORZENON; POTENZA, 1998; AMARAL, 2002; 
MILANO; FONTES, 2002; COSTA-LEONARDO, 
2002; IPT, 2004; ROMAGNANO, 2004).
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Esta espécie é xilófaga, exótica e considerada 
uma praga sinantrópica. A infestação em árvores 
inicia-se mais comumente pelas raízes, construindo 
galerias no interior do tronco, destruindo o cerne e 
tornando a árvore oca. A detecção é difícil pelo dano 
ser, normalmente, interno, e a árvore aparentar pouco 
ou nenhum sinal externo que denuncie a infestação. 

Para ocorrer o ataque deste cupim nas árvores, 
não é necessária a existência de uma ferida; fatores 
como a idade da árvore, sua resistência natural e a 
adaptação destes insetos no meio urbano favorecem o 
processo de infestação.

 No Brasil, não existem publicações referentes 
aos prejuízos econômicos causados por este gênero à 
arborização urbana, mas em New Orleans, Louisiana, 
nos Estados Unidos, a espécie Coptotermes formo-
sanus Shiraki, é responsável por um dano anual à ar-
borização urbana de aproximadamente US$ 6 milhões 
(FREYTAG; CINK, 2001).

Devido às particularidades do ataque causado 
por estes organismos, o processo de desgaste do lenho 
tende a progredir e a intensidade desta biodeterioração 
é considerada como critério de supressão e causa de 
queda das árvores (IPT, 2004; BRAZOLIN et al., 
2006).

Atualmente, existem incertezas e limitações 
quando é necessário verificar a condição biológica 
e se carecem de critérios para análise de risco de 
queda das árvores, o que dificulta a tomada de decisão 
sobre o manejo mais adequado. Esta situação pode 
colocar em risco a integridade física das pessoas, 
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além dos bens materiais, pela possibilidade de queda 
das árvores, principalmente, durante a ocorrência 
de chuvas ou fortes ventos. Neste sentido, o IPT 
desenvolveu uma metodologia para a realização do 
diagnóstico da ocorrência de organismos xilófagos 
(IPT, 2003) e aprimorou a análise de risco de queda, 
baseado na biomecânica das árvores (NIKLAS, 
1992; MATTHECK; BRELOER, 1997; IPT, 2004; 
BRAZOLIN, 2009). Esta técnica de diagnóstico 
considera: 1 – Análise Visual externa; 2 – Análise 
Interna não destrutiva; e 3 – Análise de Risco de 
queda, como detalhado a seguir:

1.  A análise visual externa tem como objetivos: a) 
avaliar o estado geral da árvore considerando a raiz 
(aparente), fuste e copa; b) as condições de entorno; e 
c) as características dendrométricas. Em linhas gerais, 
são observados os seguintes atributos

a) Estado geral da árvore
Os atributos analisados do estado geral da árvore 

são: condição biológica que se refere à ocorrência e à 
intensidade do ataque de organismos xilófagos (cupins, 
brocas de madeira e fungos apodrecedores); identificação 
botânica da espécie arbórea: se exemplar arbóreo 
constatado como morto; em declínio; raiz dobrada ou 
enovelada; casca inclusa; preenchimento de cavidade 
(“dendrocirurgia”); oco; rachadura; deterioração em 
1ª ramificação; copa desequilibrada; poda na copa ou 
na raiz e outras ações antrópicas como anelamento e 
estrangulamento. Aspectos positivos de crescimento 
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adaptado (biomecânica) que geralmente conferem maior 
segurança da árvore à queda também são considerados.

b) Condições de entorno
As condições de entorno referem-se aos aspec-

tos do ambiente construído que podem afetar o desen-
volvimento das árvores. Os atributos comumente ana-
lisados são: interferências com os elementos urbanos, 
como caixas de inspeção; instalações subterrâneas; 
fachadas; rede de energia elétrica aérea; levantamento 
do passeio; barreira física e colo soterrado.

c) Características dendrométricas

• São levantadas as seguintes características 
dendrométricas da árvore: altura total; altura da 1ª 
ramificação; diâmetro do colo; diâmetro à altura 
do peito e ângulo de inclinação da árvore. 

• A análise interna não destrutiva tem como 
objetivo avaliar a ocorrência de deterioração e 
quantificação do lenho (alburno ou cerne) sadio 
remanescente. Esta análise é realizada por meio 
de prospecção não destrutiva, com auxílio de um 
aparelho tipo penetrógrafo, com uma broca de 0,9 
mm de diâmetro (Figura 1). As análises com este 
equipamento baseiam-se na informação de que, 
durante o processo de deterioração do lenho, ocorre 
a diminuição da densidade aparente dos tecidos 
afetados, reduzindo sua resistência à perfuração.

Complementarmente ao penetrógrafo, também 
é utilizada a tomografia de impulso (Figura 2) que, 
propagando ondas sônicas pelo interior da árvore, cria 
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Il. 1 – A. Equipamento para análise interna não destrutiva das 
árvores; no detalhe, broca para prospecção (escala = 1 cm); B. 
Resultado da análise com o penetrógrafo, o gráfico demonstra 
uma árvore deteriorada. 

Il. 2. A. Sensores do tomógrafo por impulso instalado em 
árvore. B. Resultado da tomografia por impulso, a deterioração 
é representada pelas cores azul e rosa, aqui correspondendo a 
35%. As áreas marrons e verdes correspondem ao lenho sadio. 
C. Resultado da tomografia por impulso em imagem 3D, cuja 
cor rosa corresponde ao lenho deteriorado.
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um mapa onde as diferentes velocidades percorridas 
representam processos de alteração no lenho. Os 
resultados permitem um maior rastreamento da seção 
transversal e a visualização em imagens bidimensional 
e tridimensional.

d. Risco de queda
Na análise do risco de queda, as árvores são 

categorizadas em dois níveis, baixo e alto, para 
demonstrar a necessidade de priorização do manejo. 
Árvores classificadas com nível de prioridade 
alto necessitam de ações imediatas que não são 
necessariamente a sua supressão. Em alguns casos, 
pode-se tratar da urgência da remoção de um galho 
com risco iminente de queda.

Para a definição do risco de queda de uma 
árvore, consideram-se:

• os resultados obtidos na relação altura e 
diâmetro a altura do peito; 

• na “regra do 1/3”; 

• nos atributos críticos relacionado à condição 
biológica e estado geral da árvore; e 

• nos aspectos de biomecânica (crescimento 
adaptado). 

Estes resultados são analisados em conjunto ou 
isolados para a determinação dos níveis de prioridade 
e estão detalhados a seguir:

1. A relação altura e diâmetro à altura do peito leva 
em consideração a “esbeltes” da árvore. Quando 
esta relação é ≥ 30, o risco de queda é máximo 
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para árvores isoladas, ou seja, que sofrem ação 
direta do vento; ≥ 50 para árvore protegida pelas 
condições urbanas; e ≥ 70 para a árvore localizada 
em maciço florestal, com o vento atuando de forma 
menos impactante, devido ao dossel. Ressalta-
se que risco máximo não significa tombamento 
imediato e sim que a árvore está bastante alta para 
o seu diâmetro à altura do peito, devendo haver 
monitoramento especial à condição e profundidade 
de suas raízes (MATTHECK, 2007).

2. A “regra do 1/3” refere-se à presença de pelo 
menos 1/3 do lenho sadio a partir da superfície 
do tronco e isto minimizaria o risco de ruptura 
da árvore por flambagem, desde que não haja 
outros fatores aumentando-o, como feridas, ocos, 
desequilíbrio da copa ou inclinação do fuste 
(MATTHECK; BRELOER, 1997).

3. Os atributos críticos ou agravantes da condição 
biológica e estado geral das árvores de maneira geral 
consideram a presença de: corpo de frutificação; 
oco aberto no fuste; casca inclusa; 1ª ramificação 
inferior a 1,30m ou com apodrecimento; ferida 
significativa com deterioração; inclinação 
acentuada do tronco e copa desequilibrada.

4. iAs respostas positivas de crescimento adaptado 
(biomecânica) são levadas em conta no diagnóstico 
final para cada árvore, ponderando com as demais 
respostas obtidas acima.

Após a realização do diagnóstico das árvores, 
são apresentadas recomendações de manejo, como 
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monitoramento, poda, controle de organismos 
xilófagos ou a supressão do exemplar arbóreo. 

Para melhor gestão da arborização, considera-
se também essencial a implantação de um software 
para inserção do histórico de cada uma das árvores 
inventariadas. Neste sentido, o IPT desenvolveu 
um programa intitulado “Sistema de Gestão da 
Arborização Urbana – ARBIO”, que permite a 
confiável e correta coleta e armazenagem das 
informações das árvores (VERÍSSIMO, et al., 2013). 
Este sistema informatizado tem capacidade de gerar 
dados sobre a arborização urbana, como: número total 
de árvores por região; espécies arbóreas existentes; 
ocorrência de organismos xilófagos; árvores com 
necessidade de poda, entre outras informações. 

Com o registro dos manejos necessários, há 
a possibilidade da gestão adequada de recursos, 
considerando-se o planejamento destas atividades.

Em síntese, este software estabelece quatro 
atividades para a gestão da arborização urbana, sendo:

• Inventário, que permite o cadastro da árvore, da 
avaliação do seu estado fitossanitário, da análise 
de risco de queda e das recomendações de manejo.

• •Planejamento, que tem como objetivo auxiliar 
o técnico na identificação de oportunidades 
de plantio, na avaliação do local e definição da 
espécie de árvore a ser plantada.

• Plantio, para o cadastro da árvore, quando for 
realmente realizado o plantio da muda.

• Registro de queda, que permite o arquivo das 
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causas de queda das árvores com o objetivo de se 
criar um banco de dados histórico.

Como qualquer ser vivo, as árvores necessitam 
de cuidados. Sua presença nas cidades exige a realiza-
ção de monitoramento com inspeções periódicas para 
avaliar seu estado fitossanitário e de risco. Este acom-
panhamento é essencial para a prevenção de acidentes. 
É papel dos gestores das árvores garantir seu pleno 
desenvolvimento para que seus benefícios possam ser 
apreciados pelos citadinos. Somente desta maneira, as 
árvores serão consideradas importantes elementos nas 
nossas cidades. Atualmente, sua presença é sinônimo 
de insegurança (queda de árvore) e estorvo (sujeira). 
As árvores urbanas são patrimônio, cujo zelo compete 
também a todos, pois elas contam a história e dela fa-
zem parte (SANTOS; TEIXEIRA, 2001).
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NO PERÍODO DE 
2000 A 2011, foram 
registrados pelo 

Sistema Nacional de Infor-
mações Tóxico-Farmacoló-
gicas (Sinitox), 19.660 casos 
e 39 óbitos decorrentes de in-
toxicação por plantas no Bra-
sil. De acordo com o Sinitox, 
a cada 100 casos de intoxicação 
por plantas, 63 ocorrem em crian-
ças menores de dez anos (SINITOX, 
2014). A principal circunstância relacio-
nada às intoxicações por plantas é acidental e, 
portanto, passível de ser prevenida (SINITOX, 2014; 
CAVALCANTI et al., 2003).
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O desconhecimento das espécies vegetais tóxi-
cas presentes nas residências, nos jardins, nos play-
ground, nas praças e parques públicos e nos cantei-
ros de ruas e avenidas é apontado pelos especialistas 
como o principal fator para a ocorrência de intoxi-
cações acidentais por plantas (SCHVARTSMAN, 
1992). O uso indiscriminado de plantas para uso 
terapêutico (LORENZI & MATOS, 2002; DIAS et 
al., 2002; DIAS & ARAÚJO, 1997), de plantas or-
namentais sem uma preocupação com sua toxicida-
de (LORENZI & SOUZA, 1995; PREFEITURA DE 
NITERÓI, 1996; MACEDO, 1999) e a influência de 
crendices populares (SCHVARTSMAN, 1992) tor-
nam necessária a divulgação de informações voltadas 
para a promoção de ações educativas e de prevenção 
de acidentes com plantas tóxicas, dirigidas à popula-
ção em geral e, em especial, a crianças menores de 
dez anos.

A arborização e a criação de ambientes 
paisagísticos envolvem preocupações com aspectos 
relacionados à adaptação das espécies ao local 
(resistência às pragas e ao clima), ao desenvolvimento, 
ao tipo de folhagem e flores e à presença de princípios 
tóxicos (SOUZA et al., 2011). A impossibilidade de 
promover seleções ideais acaba propiciando a escolha 
de espécies já consagradas pelo uso. Um exemplo 
foi observado no Horto Florestal Lauro Pires Xavier, 
localizado em Campina Grande, Paraíba, que produz 
mudas para utilização em praças, parques e creches, 
das quais 13% apresentavam algum princípio tóxico 
(CAVALCANTI et al., 2003).
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As normas para edificação não incluem 
critérios de toxicidade para a seleção de espécies 
de plantas na elaboração de projetos paisagísticos 
e de arborização. Diversos trabalhos preocupam-se 
em tornar o ambiente escolar mais agradável com a 
introdução de plantas, sem atentar para a toxicidade 
das espécies. Nesse sentido, pode-se citar o projeto 
de Fedrizzi, B.; Tomasini, S.L.V. & Cardoso, L.M. 
[s.d.], intitulado A vegetação no pátio escolar: um 
estudo para a realidade de Porto Alegre – RS, que se 
preocupa com a percepção de alunos e professores 
sobre a importância da presença de plantas nos 
pátios escolares, considerando escolas com e sem 
vegetação, e conclui que o aspecto mais relevante é 
o estético.

PLANTAS TÓXICAS NO 
AMBIENTE ESCOLAR

Partindo-se da constatação de que crianças 
menores de dez anos são as maiores vítimas das 
intoxicações por plantas, que plantas tóxicas estão 
presentes nos mais diversos ambientes e que há 
carência de informação sobre essas plantas, é pertinente 
questionar: As crianças estão expostas a plantas tóxicas 
no ambiente escolar? O ambiente escolar é propício à 
difusão de informações sobre plantas tóxicas?

Para responder a essas questões foi realizada 
uma pesquisa nas creches e escolas públicas 
municipais que atendem ao 1º segmento do ensino 
fundamental, no período de fevereiro de 2008 a 
novembro de 2010. 
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Do total de 1.161 creches e escolas públicas 
do 1º segmento do ensino fundamental existentes 
em 2007 e distribuídas por dez Coordenações de 
Educação (CREs), foi selecionada uma amostra 
aleatória de 69 unidades de ensino, de modo a garantir 
a representatividade de cada uma dessas CREs. 
Para o levantamento da presença de plantas tóxicas 
no ambiente escolar foi elaborado um roteiro de 
observação de campo capaz de orientar na identificação 
das espécies tóxicas, propiciar sua quantificação e 
localização nas áreas abertas e fechadas do ambiente 
escolar, bem como nos espaços destinados à recreação 
e à prática de esportes.

Das 69 creches e escolas visitadas, 58 abrigavam 
ao menos uma planta tóxica. Assim, para o universo de 
1.161 instituições de ensino, pode-se estimar que 84% 
dessas possuem ao menos uma planta tóxica, dentro 
de um intervalo de confiança de 76 a 92%, (I.C. 95%). 
Das 40 plantas investigadas, 17 não foram encontradas 
nas escolas. A relação de todas as plantas investigadas, 
as 23 identificadas e o número de escolas em que estão 
presentes encontram-se listados na Tabela 1.

Das 23 plantas tóxicas identificadas, as mais 
comuns foram a Sansevieria trifasciata (espada-de-são-
jorge), a Scindapsus aureus (jiboia) e a Dieffenbachia 
spp (comigo-ninguém-pode).(Ver Tabela 1)

Das 23 plantas tóxicas identificadas, as mais 
comuns foram a Sansevieria trifasciata (espada-
de-são-jorge), a Scindapsus aureus (jiboia) e a 
Dieffenbachia spp (comigo-ninguém-pode). (Ver ils. 
1, 2 e 3).
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Il. 1: Sansevieria trifasciata (Espada-de-são-jorge) 

Il. 2: Scindapsus aureus (jibóia). 

Il.  3: Dieffenbachia spp (Comigo-ninguém-pode). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Para cada uma das unidades escolares visitadas 
foi elaborado um relatório contendo informações 
relacionadas às plantas tóxicas identificadas naquele 
estabelecimento e as seguintes recomendações 
voltadas à prevenção de intoxicações:

Para evitar possíveis intoxicações por plantas 
tóxicas neste estabelecimento de ensino, 
sugere-se a combinação das seguintes medidas: 
transmitir informações sobre plantas tóxicas 
a toda comunidade que frequenta a escola e 
dificultar o contato físico das crianças com as 
plantas existentes.

Cabe à escola escolher dentre a criação de uma 
barreira que impeça a aproximação dos alunos, 
o replantio para uma área em que as crianças 
não tenham acesso ou a retirada das espécies 
identificadas.

Caso a opção escolhida seja a manutenção 
das plantas, pode-se aumentar o número de 
espécies tóxicas para transformar esse espaço 
em um jardim educativo voltado à prevenção de 
acidentes.

Com relação às duas medidas apresentadas, 
a retirada das plantas é drástica e simplista, não 
aproveita a oportunidade da presença da planta e o 
espaço privilegiado da escola para ensinar. É preciso 
salientar que, apesar de parecer uma excelente forma 
de prevenção, não prepara a criança para as diversas 
ocasiões em que esta vai se deparar com plantas 
tóxicas nos mais diferentes ambientes, nas ruas, 
parques, playgrounds, clubes, fazendas etc. Por outro 
lado, o jardim educativo de plantas tóxicas poderia ser 
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explorado tanto com o intuito de prevenção quanto 
para as aulas de ciências.

JARDIM EDUCATIVO DE               
PLANTAS TÓXICAS

Em 1998, o Sinitox, inspirado no Sinister 
Garden construído nos Estados Unidos em 1975, pela 
Kaiser Permanent Medical Center, criou um espaço 
propício à educação e à prevenção de acidentes com 
plantas tóxicas. Metade da área do jardim interno da 
Biblioteca de Manguinhos foi destinado à plantação 
de 17 das 265 espécies classificadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 
tóxicas, em seu Cadastro de Espécies Vegetais de 
Importância Econômica. Muitas das plantas tóxicas 
selecionadas, também ornamentais, apresentam 
alto índice de intoxicação em nosso país atingindo, 
principalmente, crianças menores de dez anos de 
acordo com as estatísticas publicadas pelo Sinitox. 
A Figura 4 ilustra o posicionamento e a descrição 
das plantas tóxicas no jardim, e fazia parte do fôlder 
utilizado para a visitação (Il. 4).
Plantas Tóxicas
1. Euphorbia pulcherrima Willd. (Bico-de-papagaio)

2. Allamanda carthartica L. (Alamanda)

3. Euphorbia milii splendes L. (Coroa-de-cristo vermelha)

4. Nerium oleander L. (rosa) (Espirradeira)

5. Caladium bicolor Vent. (Tinhorão)

6. Euphorbia milii palida L. (Coroa-de-cristo amarela)

7. Euphorbia tirucalli L. (Avelós)
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8. Amaryllis belladona Linn.(Beladona-falsa)
9. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don. (Manacá)
10. Colocasia antiquorum Schott. (Taioba)
11. Ipomea fistulosa Mart. et Schult. (Algodão-bravo) 
12. Datura suaveolens L. (Saia-branca)
13. Dieffembachia picta Schott. (Comigo-ninguém-pode) 
14. Zantedeschia aethiopica Spr. (Copo-de-leite)
15. Lantana camara Linn. (Camará) 
16. Catharanthus roseus (L) G. Don. (Vinca rosa)
17. Laurentia longiflora (L.) Endel (Isotoma longiflora 

Presl.) (Cega-olho)

Em 2001, esse jardim foi reformulado com 
a substituição de algumas plantas, por questões 
de adaptação, e também visando aportar algumas 
com maior importância frente às intoxicações. A 
Figura 5 apresenta a nova configuração do jardim, o 
posicionamento e a descrição das plantas (Il. 5).

Plantas Tóxicas:
1. Euphorbia pulcherrima Willd. (Bico-de-papagaio) 

2. Allamanda cathartica L. (Alamanda)

3. Euphorbia milii splendes L. (Coroa-de-cristo 
vermelha)

4. Nerium oleander L. (Espirradeira)

5. Caladium bicolor Vent. (Tinhorão)

6. Euphorbia milii palida L. (Coroa-de-cristo amarela)

7. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don. (Manacá)

8. Jatropha curcas L. (Pinhão-roxo)

9. Euphorbia tirucalli L. (Avelós)

10. Colocasia antiquorum Schott. (Taioba-brava)

11. Ipomea fistulosa Mart. et Schult. (Algodão-bravo) 

12. Datura suaveolens L. (Saia-branca) 

13. Dieffembachia picta Schott. (Comigo-ninguém-pode)
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14. Fleurya aestuans L. (Urtiga) 

15. Lantana camara Linn. (Camará)

16. Catharanthus roseus (L) G. Don. (Vinca rosa)

17. Isotoma longiflora (Willd.) Presl. (Cega-olho)

18. Solidago chilensis (Arnica)

Em 2009, esse jardim foi desativado, sendo 
as plantas levadas para o Horto da Fiocruz, onde 
foi estruturado um novo jardim educativo de 
plantas tóxicas. Das plantas provenientes do Jardim 
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Il. 4: Planta do Jardim Educativo da Biblioteca de 
Manguinhos (1998)
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Il. 5: Planta do Jardim Educativo da Biblioteca de
Manguinhos (2001)
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Educativo da Biblioteca de Manguinhos, algumas 
não se encontram mais presentes, Caladium bicolor 
Vent. (Tinhorão); Euphorbia milii palida L. (Coroa-
de-cristo amarela); Ipomea fistulosa Mart. et Schult. 
(Algodão-bravo) e Solidago chilensis (Arnica); 
enquanto outras foram acrescentadas: Buxus 
sempervirens L. (Buxus), Rhododendron indicum (L.) 
Sweet. (Azaléa), Sansevieria trifasciata (Espada-de-
são-jorge), Scindapsus aureus (Jiboia) e Monstera 
deliciosa (Costela-de-adão). 
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Assim, atualmente esse jardim conta com as 
seguintes espécies:

1. Sansevieria trifasciata (Espada-de-são-jorge)
2. Euphorbia tirucalli L. (Avelós)
3. Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don. (Manacá)
4. Allamanda cathartica L. (Alamanda)
5. Dieffembachia picta Schott.(Comigo-ninguém-pode)
6. Lantana camara Linn. (Camará)
7. Buxus sempervirens L. (Buxus)
8. Euphorbia milii splendes L. (Coroa-de-cristo 

vermelha)
9. Catharanthus roseus (L) G. Don. (Vinca rosa)
10. Rhododendron indicum (L.) Sweet. (Azaléa)
11. Colocasia antiquorum Schott. (Taioba-brava)
12. Datura suaveolens L. (Saia-branca) 
13. Isotoma longiflora (Willd.) Presl. (Cega-olho)
14. Nerium oleander L. (Espirradeira)
15. Scindapsus aureus (Jiboia)
16.  Fleurya aestuans L. (Urtiga) 
17. Jatropha curcas L. (Pinhão-roxo)
18. Euphorbia pulcherrima Willd. (Bico-de-papagaio) 
19. Monstera deliciosa (Costela-de-adão)

Para esse jardim ainda é preciso fazer a identi-
ficação das espécies, traçar sua planta e, se possível, 
ampliar seu acervo com mais espécies.

MATERIAIS EDUCATIVOS

Ainda com o objetivo de prevenir intoxicações 
com a divulgação de informações, foram elaborados 
cartazes (2.500 unidades) e fôlderes (30.000 unida-
des), ambos contendo as nove plantas tóxicas mais 
frequentes em creches e escolas públicas do município 
do Rio de Janeiro. A seguir, há as nove espécies pre-
sentes no cartaz e no fôlder, seguidas de seu percentu-
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al de participação nos estabelecimentos pesquisados: 
Sansevieria trifasciata (Espada-de-são-jorge) (45%), 
Scindapsus aureus (Jiboia) (42%), Dieffembachia 
spp. (Comigo-ninguém-pode) (39%), Schinus terebin-
thifolius Raddi (Aroeira) (25%), Anthurium andrae-
anum Liden (Antúrio) (17%), Caladium bicolor Vent. 
(Tinhorão) (14%), Nerium oleander L. (Espirradeira) 
(13%), Allamanda cathartica L. (Alamanda) (9%) e 
Rhododendron indicum (L.) Sweet. (Azaléa) (9%).

Esses materiais foram enviados para as dez 
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para 
serem distribuídos para toda a rede municipal de 
ensino.

Foi também produzido o livro Plantas Tóxicas 
ao alcance de crianças: transformando riscos em 
informação, contendo as vinte e três espécies de 
plantas tóxicas identificadas nas creches e escolas 
pesquisadas. O livro foi lançado em dezesete de junho 
de 2013 e deve ser incluído no acervo das bibliotecas 
dos estabelecimentos municipais de ensino. 

LEGISLAÇÃO NA CONTRAMÃO

Como repercussão da pesquisa realizada nas 
escolas e creches, em especial com o lançamento 
do livro Plantas Tóxicas ao alcance de crianças: 
transformando riscos em informação, o vereador Tio 
Carlos criou o Projeto de Lei nº 308/2013, que dispõe 
sobre o cultivo de plantas tóxicas ou potencialmente 
alergênicas nos espaços públicos da cidade do Rio 
de Janeiro. De acordo com esse projeto de lei, fica 
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proibido o cultivo de plantas tóxicas ou potencialmente 
alergênicas nos espaços e equipamentos públicos 
municipais da cidade do Rio de Janeiro. Excetuam-se 
os espaços públicos municipais cedidos, sob qualquer 
forma, a entidades de pesquisa públicas ou privadas 
que realizem o cultivo para fins de pesquisa científica 
ou para produção de medicamentos. Encontradas 
plantas tóxicas ou potencialmente alergênicas que 
não se enquadrem na exceção, pertencentes à flora 
nativa da cidade, estas serão extraídas para replantio 
em área de preservação ambiental ou Horto Florestal, 
conforme avaliação da Secretaria do Meio Ambiente. 
Quando não pertencente à flora nativa, será realizada 
extração para incineração. Como justificativa, são 
citados dados da pesquisa realizada, veiculada nos 
jornais O Extra e O Dia de 18 de junho de 2013, na 
qual consta que foram encontradas plantas tóxicas 
em 58 escolas municipais em 69 analisadas, entre 
elas “comigo-ninguém-pode” (27 escolas), “aroeira” 
(17 escolas), “jiboia” (29 escolas), “antúrio” (12 
escolas) e “espada-de-são-jorge” (31 escolas). Como 
complemento, que este levantamento é a constatação 
de verdadeiro estado de risco para crianças e 
adolescentes que desconhecem estas plantas e seus 
efeitos, submetidos aos perigos inerentes do contato 
por meio da pele ou ingestão. Dessa forma, a pesquisa 
finaliza, afirmando que o projeto proposto visa regular 
a existência destes espécimes, mantendo-os apenas 
em locais destinados à pesquisa, tirando-os do contato 
com o público em geral. Esse projeto transformou-se 
na Lei no 5.731 de 10 de abril de 2014.
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Fica evidente que o vereador Tio Carlos teve 
uma compreensão equivocada do objetivo do projeto 
desenvolvido e que essa lei impede a estratégia de 
utilizar as plantas tóxicas existentes nas escolas como 
instrumento de educação e formação.

PRESENÇA DE PLANTAS TÓXICAS EM 
ESPAÇOS PÚBLICOS

Assim como plantas tóxicas estão presentes 
nas escolas, elas também podem ser encontradas 
em diversos outros espaços públicos. No campus da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), localizado em 
Manguinhos, por exemplo, onde circulam alunos, 
professores, servidores, público em geral, em especial 
a população do entorno que costuma frequentar a 
instituição em busca de atendimento médico, podem 
ser encontradas diversas plantas tóxicas. É interessante 
verificar que muitas dessas plantas constam também 
do jardim educativo, contudo estão espalhadas pelo 
campus sem nenhum tipo de identificação. Nesse 
sentido, em uma análise rápida foram encontradas as 
seguintes espécies: Sansevieria trifasciata (Espada-de-
são-jorge), Scindapsus aureus (Jiboia), Rhododendron 
indicum (L.) Sweet. (Azaléa), Ficus pumila L. (Hera), 
Monstera deliciosa (Costela-de-adão), Brunfelsia 
uniflora (Pohl) D. Don. (Manacá), Lantana camara 
Linn. (Camará) e Nerium oleander L. (Espirradeira).

Em uma visita realizada no jardim da Casa 
de Rui Barbosa, em 17 de outubro de 2014, foram 
identificadas as seguintes oito espécies de plantas 
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tóxicas: Scindapsus aureus (Jiboia), Anthurium 
andraeanum Liden (Antúrio), Rhododendron indicum 
(L.) Sweet. (Azaléa), Dieffembachia spp. (Comigo-
ninguém-pode), Caladium bicolor Vent. (Tinhorão), 
Ficus pumila L. (Hera), Sansevieria trifasciata 
(Espada-de-são-jorge) e Thevetia peruviana Schum 
(Chapéu-de-napoleão).

Dada esta constatação, acredita-se que a 
identificação dessas espécies poderia constituir uma 
forma interessante de divulgação de informação 
sobre plantas tóxicas. Nesse sentido, um projeto de 
mapeamento e identificação das espécies tóxicas deve 
ser encaminhado à Vice-Presidência de Ambiente, 
Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) da Fiocruz 
ainda este ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Plantas tóxicas estão presentes nos mais 
variados locais, o que significa que retirá-las de 
um ambiente para prevenir acidentes constitui uma 
solução “míope”, ou seja, de curto alcance, uma vez 
que não impedirá futuros contatos entre as pessoas e 
essas espécies.

Uma forma muito mais poderosa de buscar a 
prevenção desses acidentes trata-se da informação. 
Conhecer para respeitar, para ser capaz de identificá-
las nos diferentes ambientes, para saber conviver com 
as características dessas plantas. Não é fazendo uma 
“cruzada” contra elas que vai se resolver o problema 
das intoxicações por plantas em crianças, ou mesmo 
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evitar acidentes em adultos que, por desconhecimento, 
não tomam as medidas adequadas no momento de 
fazer uma poda, por exemplo.

A Lei no 5.731, de 10 de abril de 2014, mostra-
se totalmente contrária à ideia de transformar risco em 
informação, ou seja, constitui-se em  um impeditivo de 
utilizar plantas tóxicas como instrumento de educação 
e formação.

Nesse sentido, essa lei necessita ser reformulada, 
uma vez que deve-se manter fortemente a aposta no 
poder da informação e incentivar a criação de jardins 
educativos de plantas tóxicas no ambiente escolar, 
bem como a identificação de espécies, tóxicas ou 
não, em ambientes públicos, de forma a ampliar 
o conhecimento das pessoas sobre esse assunto, 
aproveitando a oportunidade de informar de forma 
natural e lúdica.

Rosany Bochner, Doutora em Saúde Pública e Pós-Doutorado em 
Ciência da Informação Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. Instituto 
de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde – 
ICICT. 
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