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RESUMO 

 

Trata do modelo de cidade-jardim - concebido pelo socialista britânico Ebenezer Howard, 

publicado em seu livro “Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform”, de 1898; e dos tipos e 

modelos urbanos que foram propostos com alguma influência desse ideário. Esta pesquisa propõe 

discutir como o ideário de cidade-jardim circula e se materializa no desenho urbano e chega ao 

século XX. Pretende-se identificar os elementos morfológicos presentes no ideário de cidade-jardim e 

as várias propostas de variáveis de cidade-jardim, e discutir as relações com as propostas mais 

recentes. Para tanto são realizadas pesquisas bibliográficas sobre a proposta de Howard, 

destacando-se os aspectos mais característicos de uma cidade-jardim, apresentados pelo próprio 

Howard, em Tomorrow, além de outras leituras de autores como Peter Hall, Lewis Mumford e Jane 

Jacobs. Para a discussão sobre as influencias e concretizações do ideário durante o século XX, são 

apresentados estudos indiretos de planos que sucederam a proposta de Howard. Estes estudos 

foram realizados através de consultas a acervos virtuais de trabalhos acadêmicos e científicos, além 

de publicações como artigos jornalísticos e crônicas disponíveis em meio virtual. Como respaldo 

metodológico sobre os elementos do desenho urbano, adotou-se o trabalho de José Garcia Lamas. 

As considerações a que se chegou ao final da pesquisa são de que o ideário realmente exerce com 

contribuições relevantes para no desenho urbano.  Esta pesquisa buscou contribuir para os debates 

acerta deste ideário centenário, trazendo uma abordagem que parte das críticas e reflexões já 

apresentadas por outros autores, que dialogam com o discurso de Howard e as interpretações que 

dele foram feitas, e buscando a relação do ideário com os novos movimentos urbanísticos que o 

sucederam. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Cidade-jardim, desenho urbano, Ebenezer Howard 



 

ABSTRACT 

 

Deals with the garden city model - conceived by British socialist Ebenezer Howard, published in his 

book "Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform", 1898, in which develops principles for town-

country, and the urban types and models _ that have been proposed with some influence of this 

ideas. This research purposes to discuss how the ideal of the garden-city circulate and materializes in 

urban design and reaches the urban design throughout the twentieth century. It is intended identify 

the morphological elements present in the ideals of the garden-city and the various proposals for 

variables garden-city, and discuss its relations with the most recent proposals. For this, bibliographic 

searches on the Howard's draft  are performed, highlighting the most significant aspects of a garden-

city, presented by Howard himself in Tomorrow, in addition to other readings of authors such as 

Peter Hall, Lewis Mumford and Jane Jacobs. In order to a discussion of the influences of the ideals 

and achievements during the twentieth century, indirect studies of plans that followed the proposal 

of Howard are presented. These studies were carried out through consultations with virtual 

collections of academic and scientific papers, and publications such as news articles and chronicles 

available in the virtual environment. As methodological support on the elements of urban design, we 

adopted José Garcia Lamas’ work. The considerations of the research are that the ideology does play 

with outstanding contributions to urban design. This research sought to contribute to the debates on 

this centennial mindset, bringing an approach that part of the criticism and discussions already 

presented by other authors, that dialogue with Howard's discourse and interpretations that were 

made of him, and seeking to ratio the ideas with new urban movements that succeeded. 

 

KEYWORDS: Garden City, Urban design, Ebenezer Howard 
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INTRODUÇÃO 
 

Viver na cidade ou no campo deixou de ser, simplesmente, um estilo “autêntico” de viver. 

Com o passar dos anos, diferentes modelos de moradia foram surgindo e se tornando moda, 

ganhando status (OTTONI, 2002/1996) e se impondo por pressão da publicidade e propaganda de 

empreendimentos imobiliários. Essas novas configurações de moradias – sejam bairros, condomínios 

fechados verticais ou horizontais, ora mais inseridos nos centros urbanos, ora mais afastados para as 

periferias e subúrbios, dos mais diversos portes e padrões – tem surgido e frequentemente utiliza-se 

uma espécie de “fórmula” que sugerem a imersão e contanto com a natureza com o emprego do 

termo “jardim” para justificar-se e persuadir candidatos à aquisição de propriedades nesses 

empreendimentos.  

Os compradores são seduzidos por inúmeras vantagens oferecidas pelo empreendedor, 

como a valorização da presença de áreas verdes e equipamentos recreativos coletivos. Muitas das 

ofertas de imóveis são mais acessíveis em bairros periféricos, o que é apresentado como uma 

vantagem por estar longe do agito do centro da cidade, mas mesmo assim estar a poucos minutos de 

destinos do cotidiano, sejam eles escolas, supermercados, comércios e serviços em geral. Outros 

empreendimentos, como condomínios fechados de padrões mais elevados, situam-se em regiões 

mais centrais e valorizadas da cidade, e normalmente procuram reproduzir o cenário bucólico e 

exuberante dos espaços ainda não tomados pelo processo de urbanização. 

Esta pesquisa enveredará, na verdade, por outras questões, mas esta contextualização sobre 

a incorporação da ideia de cidade-jardim nos empreendimentos imobiliários, como forma de agregar 

status, na atualidade ajuda a compreender como o ideário de cidade-jardim influencia, ainda hoje, 

no desenho urbano. Mais do que isso, dão pistas para entender como os princípios foram sendo 

(bem ou mal) referenciados, transformados e usados no século XX. Se no século XIX a motivação de 

Howard para pensar na cidade-jardim era proporcionar que as pessoas pudessem viver 

cooperativamente em uma cidade dentro do espaço rural, onde a natureza fosse presente e 

marcante, longe de poluição e congestionamentos; hoje os anseios são semelhantes, mas isso se 

adaptou para tipos e escalas diferentes, e transformou-se em condomínios fechados, simulando 

clubes, resorts e até mesmo fazendas. 

O estudo dos modelos referidos na literatura do planejamento urbano proporciona a 

oportunidade de refletir sobre o valor desses planos urbanísticos, e analisar os empecilhos para sua 

implementação e, posteriormente, a adequação do modelo aos dilemas da vida urbana; e a partir daí 

discutirem-se novas concepções ou novos elementos para o debate sobre o planejamento urbano, 

equalizando os aspectos positivos e minimizando os negativos.  
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Buscando trazer novos elementos de contribuição significativa para o debate sobre o tema, 

este trabalho foi reconstruído e reestruturado a partir de um projeto original que tinha como 

objetivo investigar a pertinência da aplicação do modelo de cidade-jardim de Ebenezer Howard para 

o semiárido potiguar, em específico no caso da cidade de Mossoró. Notou-se algo de semelhante no 

mapa da cidade em relação ao esquema de cidade social que Howard desenvolveu (ver Figura 11, 

p.39), e isso nos apontava para a forte possibilidade de termos cidades-jardins desenvolvidas naquela 

região, desde que a ideia fosse adaptada para a realidade local. 

Embora tudo na pesquisa apontasse para esta confirmação, e a pesquisa estar se mostrando 

bastante pertinente, outros interesses igualmente relevantes passaram a ser considerados, e novos 

rumos começaram a se configurar. Percebeu-se que há uma lacuna nas pesquisas sobre cidades-

jardins, a dizer, sobre os desdobramentos desse ideário. Como a proposta de Howard, desde a 

publicação de Tomorrow em 1898 influenciou e continua influenciando o urbanismo ao longo das 

décadas seguintes à sua apresentação?  E ainda, será que esta teoria “utópica” que foi tão discutida 

permanece como uma referência? A partir dessas indagações, formulou-se a questão da pesquisa: 

como o ideário de cidade-jardim circula e se materializa no desenho urbano e chega ao desenho 

urbano ao longo do século XX? 

Assim, optou-se por desenvolver este estudo de revisão bibliográfica e estudos sobre planos 

urbanísticos criados mais recentemente com possíveis influências do modelo de cidade-jardim. 

Sabendo-se que os princípios desse ideário já se consolidaram no urbanismo como referência 

em diversas aplicações de espaços urbanos desde sua apresentação, o objetivo deste trabalho é 

analisar a influência da ideia original de cidade-jardim de Howard e dos vários modelos relacionados 

nas propostas do desenho urbano desenvolvidas ao longo do século XX. Nessa discussão buscar-se-á 

identificar os elementos morfológicos presentes no ideário de cidade-jardim, identificar as várias 

propostas de variáveis de cidade-jardim, e discutir as relações com as propostas mais recentes. 

Para tanto, utilizar-se-á de uma pesquisa bibliográfica sobre os principais autores que 

discorreram acerca da temática em questão, e suas contribuições enquanto descrição do modelo de 

cidade-jardim e concretizações, análises e críticas ao ideário. A fim de conhecer a forma como o 

modelo urbano de Howard vem sendo trabalhado e suas releituras ao longo dos anos em diferentes 

cidades, serão realizados alguns estudos de caso indiretos sobre planos de cidades-jardins 

desenvolvidos, através de publicações científicas como artigos, dissertações e teses, disponíveis em 

acervos digitais de domínio público, como a Biblioteca Digital e Teses e Dissertações1.  

                                                             

1 Acervo disponível em http://bdtd.ibict.br/ 
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Metodologicamente, a leitura sobre os elementos do desenho urbano se apoia na definição 

dos elementos morfológicos do espaço urbano indicado por José Lamas (2004/1995), – os traçados 

tanto na escala da rua como na escala do bairro, a presença da vegetação e áreas verdes – e a 

infraestrutura para transporte público ferroviário, os quais são discutidos à medida que surgem 

como elementos relevantes para a análise dos casos estudados no capítulo 2.   

Em Lamas (2004/1995) alicerçou-se a concepção do que se deve buscar compreender na 

forma como se aplicam os elementos morfológicos urbanos elencados. O autor trabalha com três 

dimensões urbanas – setorial, em que se inserem os elementos morfológicos na escala da rua; 

urbana, que diz respeito à escala do bairro; e territorial que expande para a escala da cidade.  

Esta análise partiu da observação dos aspectos que se consideraram mais relevantes na 

descrição da proposta de cidade-jardim de Howard e que se encontram presentes com frequência 

nos exemplares. Outros tantos elementos poderiam ter sido trabalhados aliando-se a estes, mas 

optou-se por limitarmos a quantidade de elementos para que fosse possível aprofundar-se de forma 

consistente em cada um deles, sem comprometer a qualidade do trabalho. 

Priorizou-se, nesta pesquisa, a observação dos elementos em uma escala macro da cidade, e 

por isso os elementos que nos interessam são aqueles da dimensão urbana e territorial, referidos por 

Lamas.  

Como o ideário de cidade-jardim é um esquema urbano que visa ordenar a vida urbana da 

escala mais abrangente à mais restrita, assim podem-se analisar os diversos elementos morfológicos. 

O traçado é analisado tanto na escala da cidade como suas características na escala da rua, bem 

como a forma como se dá a presença da vegetação nas ruas residenciais ou comerciais, dentro das 

quadras, nas áreas de convivência e qual sua relação para com a cidade. A infraestrutura do 

transporte público ferroviário, por sua vez, foi elencado para fazer parte deste estudo por ser um 

aspecto de absoluta importância no ideário de Howard, sugerido para os deslocamentos mais longos. 

Para realizar a análise das cidades seguindo os parâmetros determinados, foram utilizados 

mapas, plantas e fotografias das cidades. Este suporte gráfico é fundamental para a leitura dos 

aspectos levantados. 

Durante a coleta de dados, observou-se que há muitos exemplares de cidades-jardins, ou 

diversas adaptações desse modelo urbano (subúrbios-jardins, bairros jardins, etc.), mas houve 

dificuldade em identificar registros científicos – artigos, teses, dissertações, relatórios, de estudos 

que tivessem se debruçado para compreender como as cidades-jardins chegaram ao fim do século 

XX, ou mesmo o que aconteceu com as primeiras cidades-jardins realizadas sob a forte influência e 

idealização de Howard. Mesmo sobre Letchworth e Welwyn, pouco se encontrou nesse sentido. Por 

esta razão, esta pesquisa vale-se de fontes menos formais como crônicas mais recentes e artigos de 
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jornal, textos dos sites oficiais das cidades (prefeitura e fundações) ou partes de estudos de caso em 

outros trabalhos científicos, em que se pode perceber se ainda há uma vida urbana saudável, 

conforme a esperada nos planos original. 

Devido termos nas referências publicações de um intervalo temporal de mais de 100 anos 

(de 1898 a 2014) viu-se necessário organizá-las de tal modo que o leitor saiba se tratamos de uma 

argumentação mais antiga ou mais contemporânea. Assim, quando necessário, as referências 

bibliográficas são organizadas de modo a informar o ano da publicação edição consultada e o da 

original (AUTOR, ANO EDIÇÃO/ANO ORIGINAL). 

O uso dos modelos urbanos já conhecidos podem ser referências importantes na elaboração 

do planejamento urbano. No entanto, é necessário realizar uma revisão bastante cautelosa dos 

discursos dos pensadores urbanos, pois muitos argumentos defendidos por estes autores falharam 

nas concretizações que se seguiram, como é recorrente na literatura sobre urbanismo e a dinâmica 

urbana pós-1960, o que é fortemente criticado por Jane Jacobs em “The death and the life of great 

american cities” (1961). 

A formulação da proposta e o desenvolvimento do ideário cidade-jardim se deram no 

contexto da Revolução Industrial, no século XIX, que provocou mudanças importantes no cenário 

econômico e social, em especial em grandes cidades europeias.  

A cidade de Londres em fins de século XIX enfrentava um de seus momentos mais difíceis. 

Com a intensa produção industrial em virtude da Revolução Industrial, os centros urbanos existentes 

receberam grande parte da população, até então, rural. Este movimento migratório se fazia 

necessário para fornecer mão-de-obra destas indústrias. Durante este mesmo fenômeno, há outra 

variável fundamental que é a transição de modelo econômico, que passa de doméstico a 

manufatureiro e em seguida para uma economia de fábrica. Isto é, ocorre uma concentração de 

mão-de-obra nestas cidades, dá-se a criação de um mercado e a constituição do meio industrial 

(CASTELLS, 2000).  

Em abordagem sobre a cidade industrial, Fernando Chueca Goitia (1982) comenta sobre a 

situação precária nestes centros: “em arrebaldes onde as condições de vida eram atrozes e onde a 

concentração operária atingia proporções muito elevadas, era lógico que a subversão social 

fermentasse” (GOITIA, 1982, p. 161). Pode-se entender que havia a necessidade de se pensar numa 

forma de se viver a cidade, e não apenas manter a relação meramente utilitária de sobrevivência, nas 

condições subumanas que se ofereciam. 
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Figura 1: Rua em um bairro pobre de Londres (Dudley 

Street); gravura de Gustave Doré de 1872. 
Fonte: BENEVOLO, 1999.  

 
Figura 2: Ruas de Londes no final do século XIX 

Fonte: www.arquitetonico.ufsc.br/cidade-e-utopia-–-
novos-modelos-sociais-e-espaciais 

 

Londres sofria o grande aumento populacional, a ponto de sequer dispor vagas em cortiços 

para parte de seus habitantes mais pobres, que se acomodam pelas ruas. Ruas estas com valas a céu 

aberto que contaminavam o curso da água mais próximo. Os salários irrisórios não garantiam 

moradia nem alimentação a muitas famílias, o que gerou um quadro de desnutrição, além de 

vestimentas maltrapilhas. Tudo isso, aliado a outros problemas de higiene, falta de ventilação e 

iluminação adequada nas residências das vielas estreitas e pessoas amontoadas em cômodos 

pequenos e insalubres, causaram epidemias e surto de cólera (OTTONI, 2002/1996)2.Em resposta a 

essa situação que se apresentava em Londres, e outras cidades metropolitanas por ocasião do 

contexto da Revolução Industrial, começaram a ser apresentadas propostas de novos modelos de 

comunidades produtivas, que viveriam e produziriam em um determinado espaço planejado e 

equipado para as diversas atividades (escola, lazer, trabalho, saúde, religião, e outros). 

No ano de 1817, Robert Owen propõe uma cidade de 1200 habitantes, autossuficiente, que 

desenvolveria atividades industriais, agrícolas, comunitárias e administrativas. Atingindo-se o limite 

populacional, novas unidades semelhantes seriam implantadas no campo. Este modelo foi chamado 

de Cidade Industrial, a primeira nos moldes socialista e cooperativista (OTTONI, 2002/1996). 

                                                             

2 Para mais detalhes sobre as cidades inglesas no século XIX, ver o clássico livro de F. Engels (“The Condition of 
the Working Class in England in 1844”). Na literatura brasileira ver M.S. Brisciane, “Londres e Paris no século 
XIX: o espetáculo da pobreza”. 
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Figura 3 - Cidade Industrial de Robert Owen 

Fonte: http://malembe-genericosurbanos.blogspot.com.br/ 

 

Também na primeira metade dos oitocentos, Charles Fourier apresenta também sua 

proposta de comunidade. O Palácio Social, o falanstério, no qual conteriam, além da moradia, uma 

série de equipamentos urbanos como igreja, escola, biblioteca, teatro, entre outras, e ao redor, 400 

hectares de terra para cultivo e pastagem (OTTONI, 2002/1996). 

 
Figura 4: Palácio Social - Falanstério de Charles Fourier - 1843 

Fonte: http://www.homeoint.org/articles/meira/falansteriofourier.jpg 

 

E foi Jean-Baptiste Godin o responsável pela primeira concretização dessas novas ideias, em 

uma fórmula muito próxima à desenvolvida por Fourier. Ele constrói um familistério em Guise, junto 

a um empreendimento empresarial. Nos familistérios, a exemplo dos falanstérios, havia o necessário 

para a vivência das famílias, incluindo-se educação – elemento que teve especial atenção nos 

familistérios, lazer e cultura. Trabalhava-se no regime de cooperativa, que em 1880 passou a ser 

gerida pelos moradores formados dentro da comunidade (OTTONI, 2002/1996). 
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Figura 5 - Familistério em Guise, Jean Baptiste Godin (vista geral do complexo) 

Fonte: http://revistavisual.ucpel.tche.br/content/artigos/art04/Familisterio-1.jpg 

 

Estes modelos desenvolvidos por Owen, Fourier e Godin talvez não sejam adequadamente 

considerados como modelos de novas cidades, pois atendem, por sua escala mais reduzida, a uma 

classificação de grandes comunidades ou bairros autônomos. Embora estes projetos estejam no rol 

das utopias urbanas, conforme classificação de Françoise Choay em “O Urbanismo” (1965) e Kenneth 

Frampton em “História Crítica da Arquitetura Moderna” (1980), os conceitos e ideais que levantam 

são fundamentais para novas propostas em que o objetivo seja favorecer o desenvolvimento social 

por meio da reforma ou mesmo da construção de um novo do espaço urbano. 

O período em que estas cidades-jardins foram propostas é um momento de particular 

interesse, pois é o momento em que surgem diversas propostas de apelo a uma melhor qualidade de 

vida nas cidades. Exemplos são as propostas de Godin, Fourier e Owen mencionadas anteriormente, 

além de outras, décadas mais tarde, como a “Cidade Industrial” de Tony Garnier (1904), e as 

“unidades urbanas” de Walter Gropius (1927/1928). Em geral, estes novos modelos de cidade se 

propunham a melhorar as condições de vida não apenas das pessoas das classes mais abastadas, mas 

principalmente para os trabalhadores – operários, agricultores, etc. A estes foram direcionados 

diversos planos urbanísticos, como tratamos anteriormente, afastando-os daquela realidade de 

precariedade existente na metrópole industrial. E neste contexto em que fervilham propostas de 

soluções para a cidade injusta e insalubre, o socialista britanico Ebenezer Howard (1850-1928) se 

junta aos demais pensadores, com a primeira versão de cidade-jardim na história do urbanismo.  

Segundo Peter Hall (2009/1988), Howard teria sido influenciado pelo modelo urbano da 

cidade de Chicago, após o incêndio de 1871, que destruiu completamente a cidade. Hall relata que 

há uma série de nomes com os quais Howard teria o que chamou de “dívida intelectual”, dentre eles 

menciona Owen e Fourier, este por ter projetado uma cidade como parte de um complexo regional, 

tal qual seria a cidade-social; e aquele por ter projetado cidade de população limitada, cincundada 

por cinturão verde de terras cultiváveis. A ideia de cidade social também já havia sido desenvolvida 

anteriormente por Coronel Light para Adelaide, na Austrália. 
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O próprio Howard dedica o capítulo X de “Tomorrow” a relatar como o desenvolvimento da 

cidade-jardim foi influenciado por outras propostas, tornando-se “Uma Singular Combinação de 

Propostas”3. Destacam-se as seguintes contribuições: 

(1) as propostas para um movimento migratório organizado de população, de 
Edward Gibbon Wakefield e do professor Alfred Marshall; (2) o sistema de posse 
fundiária proposto primeiramente por Thomas Spence e mais tarde (embora com 
uma importante modificação), por Herbert Spencer; e (3) 1 cidade-modelo de 
James Silk Buckingham (HOWARD, 1949, p.  119 / OTTONI, p. 170). 
 

Ou seja, a cidade-jardim surge com fortes referências de ideias e teorias anteriores, e com 

especial atenção aos métodos e dinâmicas de organização e desenvolvimento social, para que na 

cidade-jardim houvesse, não somente o desenho urbano ideal, mas também um planejamento de 

desenvolvimento econômico e social pertinente para aquele tipo de comunidade. 

O que Howard tinha em mente era uma cidade localizada em um território rural, envolta por 

um cinturão verde perene, e neste limite os habitantes desenvolveriam atividades comerciais, 

agrárias e ainda contariam com diversas “instituições urbanas, tais como reformatórios e casas de 

repouso, que só teriam a ganhar com uma localização rural” (HALL, 2009/1988, p.109). 

O campo de fins de período vitoriano, atualmente encarado com um viés 
excessivamente sentimental, era de fato igualmente inaceitável: embora 
prometesse ar puro e natureza, tinha seu desenvolvimento travado pela depressão 
na agricultura e não oferecia nem trabalho nem salários suficientes, nem vida social 
adequada. Foi possível, porém, enquadrar o círculo, combinando o que havia de 
melhor em matéria de cidade e campo num novo tipo de instalação, a cidade-
campo (HALL, 2009/1988, p. 108). 
 

A cidade-campo, ou cidade-jardim, concebida por Howard teria uma população limite de 

32.000 habitantes para 1.000 acres de terra (aproximadamente 404,7ha). Com as muitas 

oportunidades que haveriam de surgir, a cidade-jardim tenderia a receber tantas pessoas que 

atingiria o limite populacional planejado. Quando isto fosse realizado, outra cidade nos mesmos 

moldes seria criada próxima à existente. Cada cidade-jardim seria um pólo de empregos e serviços, e 

comunicadas umas às outras por um sistema de transporte ferroviário de qualidade. O grande centro 

seria dotado de boas oportunidades sociais e econômicas iguais às das grandes cidades (HALL, 

2009/1988). 

O conceito inicial de cidade-jardim perpassava por muitos aspectos, com atenção especial às 

questões social e econômica, apontando para a possibilidade de resolver os problemas de 

insalubridade das grandes cidades do período pós-industrial no final do século XIX, conforme citação 

de Andrade (2003) a seguir: 

                                                             

3 A Unique Combination of Proposals 
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As viradas dos dois séculos [XIX e XX] foram marcadas por similaridades e 
diferenças que devem ser ressaltadas. As similaridades são mais evidentes no 
processo de urbanização devido ao inchaço populacional nas grandes cidades e 
impactos sociais e ambientais decorrentes do processo de crescimento. Tais 
problemas urbanos podem ser considerados bem atuais como: pobreza, falta de 
moradia, de coleta de lixo, de rede de água e esgoto, ruas estreitas que impediam a 
circulação de ar e do sol, moradias amontoadas, poluição e falta de espaços para 
lazer, uma degradação do ambiente urbano e dos recursos naturais (ANDRADE, 
2003, s.p.). 
 

É importante voltar atenção às muitas críticas realizadas ao modelo de Howard. Muitos 

consideraram o modelo utópico, a exemplo de Manfredo Tafuri (1985/1973) que a considerou uma 

utopia regressiva e antiurbana, enquanto Osborn (1949) por sua vez, vê em Howard não um 

sonhador ou teórico político, mas um inventor. No prefácio que escreveu para “Garden Cities of To-

morrow”, de Ebenezer Howard, Osborn explica a prática de um inventor, que parte da concepção de 

sua ideia, passando pela elaboração do design e adaptação à necessidade, finalizando com a 

experimentação do modelo. Este último teria se concretizado com a elaboração dos diagramas dos 

projetos das cidades-jardins, tratando de fatores sociais e econômicos de forma simples (OSBORN, 

1945). 

Os primeiros exemplares de cidades-jardins, Letchworth (1903) e Welwyn (1920) tiveram o 

acompanhamento do próprio Howard durante o desenvolvimento de seus planos e parte da 

execução. O modelo de cidade-jardim foi amplamente adotado para o planejamento urbano na 

reconstrução da Inglaterra principalmente no pós 2ª guerra4. O sucesso desse tipo de cidade 

planejada, todavia, não impediu que fossem confundidos com subúrbios-jardins espalhados aos 

redores da cidade de Londres (ANDRADE, 2003). 

Nas últimas décadas, tem-se tentado retomar os princípios idealizados por Howard. Como 

exemplo, o Condomínio Village Homes, empreendimento de 1973, pode ser discutido por esse viés. 

Projetado pelo arquiteto ambientalista Michael Corbett e construído na cidade de Davis na 

Califórnia, em terras agrícolas, próximo à Universidade da Califórnia. 

                                                             

4 Há exemplos importantes desse momento da História da Arquitetura e Urbanismo em WARD, 1992. O autor 
trata de exemplares realizados na Alemanha, Japão, França e Estados Unidos, por ocasião da reconstrução das 
cidades após a Segunda Guerra Mundial. 
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Figura 6: Plano de Village Homes. 

Fonte: http://www.architectureweek.com/cgi-bin/awimage?dir=2005/0126&article=building_1-
1.html&image=12602_image_2.jpg 

 

Segundo Lisa Andrade (2003), o projeto do condomínio concretizou-se afirmando a 

viabilidade dos ideais de cidades-jardins, coordenando os cinturões verdes agrícolas, diversos usos de 

terra, com caminhos que favorecessem a circulação de pedestres e ciclistas. 

O objetivo dos arquitetos empreendedores de Village Homes era criar uma 
comunidade modelo, de vizinhança, visando às questões ambientais como: 
conservação de energia, coleta seletiva de lixo, aproveitamento da compostagem 
para hortas e pomares, reaproveitamento da água da chuva através dos canais de 
infiltração, produção de alimentos no local e redução do uso do automóvel 
(ANDRADE, 2003, s.p.). 
 

Observa-se, assim, que o conceito de cidade-jardim poderia ser associado a um modelo de 

cidade sustentável, ideia insistentemente difundida e valorizada na atualidade. A mesma autora 

(Andrade, 2003) afirma ter identificado os princípios de desenvolvimento sustentável – como limite 

de expansão, transporte público adequado, uso misto, reaproveitamento de resíduos em terras 

agrícolas, por exemplo – na proposta de Howard. 

A propósito, para que fiquem claras que linhas teórico-conceituais estão sendo adotadas 

neste trabalho, alguns conceitos bem conhecidos por estudiosos da área, são importantes de ser 

apresentados desde agora. Por vezes aparecerão termos como “sustentabilidade” e “autonomia” ou 

suas variantes. Muito já se discutiu sobre esses termos, e não é nosso objetivo desenvolver novos 

conceitos ou pontos de vista. Aqui serão apresentados conceitos já formulados e aceitos, e quando 

pertinente, o confronto de ideias complementares. 
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O termo sustentabilidade vem hoje sendo largamente empregado em discussões sobre o uso 

dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico, social e político, e ainda sobre como fazer 

com que uma determinada instituição possa manter-se com os recursos que produz ou dispõe 

inicialmente.  

A concepção de desenvolvimento sustentável, no entanto, teve início em 1972 na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. O termo, por sua vez, foi empregado apenas 

15 anos depois, no documento chamado “Nosso futuro comum” de 1987, também conhecido como 

Relatório Brundtland, em que o termo foi assim conceituado: “É o desenvolvimento que satisfaz às 

necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer 

as suas próprias necessidades” (BRUNACCI e PHILIPPI JR., 2005, p.260). 

A cidade sustentável, por sua vez, incorpora a ideia do desenvolvimento sustentável, como 

algumas especificidades. Dentre outros muitos autores que conceituam a cidade sustentável, 

podemos citar Rogers e Gumuchdjian em “Cities for a small planet” (1997). No discurso apresentado, 

a cidade sustentável deve ser um organismo dinâmico complexo, que possa reagir às mudanças 

sociais.  

Assim, a cidade sustentável é aquela que agrega valores sociais, políticos, estéticos e 

ambientais, de modo que o foco seja sempre o bem estar da comunidade, respeitando-se a 

satisfação de suas mais diversas necessidades e ao mesmo tempo a preservação dos recursos 

naturais, financeiros, intelectuais ou culturais importantes para o desenvolvimento urbano 

sustentável. 

Nessa perspectiva, tendo sido muitas vezes reproduzido por todo o mundo, mesmo que 

tendo ficado muito aquém do modelo, o ideário de cidade-jardim exerceu influências e pode ainda 

na atualidade, servir de referência importante nessa discussão sobre o desenvolvimento urbano. 

Cumpre aqui esclarecer o que se está tomando por modelo. Aldo Rossi, em A “L’Architettura 

Della Cittá” (1966) tratou de definir o que vem a ser “tipo” e “modelo”, diferenciando-os com base 

na definição de Quatremère de Quincy em seu Dicionário Histórico: 

A palavra ‘tipo’ não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou 
imitada perfeitamente quanto a idéia  de um elemento que deve ser, ele mesmo, 
servir de regra ao modelo. (...) O modelo entendido segundo a execução prática de 
arte, é um objeto que se deve repetir tal como é; o tipo ‘é’, pelo contrário, um 
objeto, segundo o qual cada um pode conceber obras, que não se assemelharão 
entre si. Tudo é preciso e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no ‘tipo’. 
Assim, vemos que a imitação dos ‘tipos’ nada tem que o sentimento e o espírito 
não possam reconhecer (QUINCY apud ROSSI, 1995/1966, p. 25).  
 

A partir dessa definição, neste trabalho “tipo” refere-se aos princípios do ideário da cidade-

jardim. Ou seja, sempre nos mencionarmos os termos “princípios”, “ideário”, “parâmetro” ou algum 



24 

 

que assuma o mesmo sentido do que é a cidade-jardim, passível de assumir ainda diferentes formas, 

estamos tratando de um “tipo”, que se concretiza em diferentes modelos. Quando Rossi afirma que 

“tudo é mais ou menos vago no ‘tipo’”, quer dizer que ele é maleável ainda, no sentido de que não 

determina a forma específica a ser replicada. Foi isto que Howard fez ao desenhar os diagramas da 

cidade-jardim, que não traziam o desenho preciso da cidade, mas tão somente diretrizes gerais para 

a formulação de vários planos urbanísticos, com infinitas possibilidades de desenho. O “modelo”, por 

sua vez, tem relação com os projetos, planos, obras que viraram referência para outros. O “modelo” 

assume uma forma definida, e o “modelo” é o que se replica, se constroe efetivamente. 

Analisando-se os aspectos no discurso que caracteriza de utópico o modelo de cidade-jardim 

idealizado e proposto por Ebenezer Howard, no final do século XIX, e a forma como se concretizou 

durante o século XX, as críticas ao modelo são ora compreensíveis, ora refutáveis. A ideia é rica em 

propostas para resolver os problemas urbanos de cidades como Londres, mas resulta em uma cidade 

de padrões elitistas, quando o que se pretendia era algo mais heterogêneo, no sentido de 

desenvolver uma cidade onde as diferentes camadas sociais poderiam interagir e manter o convívio 

social saudável. E sobre esse aspecto, é necessário um esforço de analisar e discernir o que é 

consequência da ideia original, o que pode ter sido interpretação equivocada dos princípios de 

Howard, ou mesmo pela falta de adequação à realidade da nova cidade.  

O que parece muito mais provável é que o possível “fracasso” de algumas dessas cidades, 

quando relacionadas ao modelo ou aos princípios de cidade-jardim que foram adotados, digam 

respeito a problemas estratégicos na forma como essa ideia foi incorporada. Não se pode esquecer 

que houve, praticamente desde o início, uma tendência de referenciar o nome de “cidade-jardim” 

em diversos planos urbanísticos, alegando as diversas vantagens do modelo, mas sem o 

compromisso de fidelidade aos princípios do conceito original de Howard. 

(...) no processo de internacionalização da idéia de cidade-jardim esta adquirirá 
diferentes significados, conforme as condições históricas específicas de sua 
realização. Cidades novas, cidades satélites, subúrbios-jardins, ou simplesmente 
bairros-jardins, surgirão em países distintos, referindo-se à mesma concepção 
original de Howard, mas também descaracterizando-a em inúmeros aspectos 
(ANDRADE, 1998, s/p). 

O discurso de Howard é motivado por sua preocupação com questões sociais, que refletem 

diretamente na forma urbana, e sua delimitação, bem como na disposição das cidades próximas a 

uma cidade central e no sistema que interliga estes pequenos centros urbanos. De outro modo, 

podemos analisar se o que pretendia era resolver os mesmos problemas sociais através do espaço 

urbano. Todavia, à medida que o modelo esquematizado passa a ser modificado, reeditado, ou 

reformulado, os princípios parecem não ser tão legítimos, pois a escala a que serve não corresponde 

ao que está sendo criado. 
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No Brasil, o “movimento” pela cidade-jardim também se colocou desde cedo. Médicos  

clamavam por cidades-jardins para o Brasil, já na década de 1910 e nos anos seguintes apareceram 

os primeiros projetos e concretizações que  guardavam alguma relação com o ideário e ou modelo.  

Inicialmente, pode-se apontar que a menção à cidade-jardim que aparece na 
publicação da topografia médica de Alfredo da Matta, datada de 1916, antecede 
aquele que é analisado como o evento mais decisivo, e que mais influências deixou, 
para a propagação do ideário cidade-jardim no Brasil: a atuação de Barry Parker no 
país entre 1917 e 1919. 
(...) No Brasil, em especial, o modelo cidade-jardim encontraria e produziria 
ressonâncias no ideal de salubridade urbana que marcou a atuação dos 
profissionais do “urbanismo sanitarista”. E, pode-se aventar a partir da apropriação 
do termo na geografia médica de Manaus, constituiu-se como referência síntese 
para pensar a possibilidade de construção de uma cidade saudável sob os trópicos 
(DANTAS et  al, 2006, p. 155, 157). 
 

Os modelos derivados do modelo de cidade-jardim foram muito referenciados no 

desenvolvimento do urbanismo no Brasil nas décadas seguintes. 

A população, antes predominantemente rural, passa a viver nos centros urbanos em busca 

de oportunidades, e depara-se com uma realidade muito diferente da sonhada: 

Desde o censo de 1980 já se sabe que o Brasil se tornou em definitivo um país 
urbano. Mais de dois terços dos nossos compatriotas vivem em cidades. (...) 70% 
da população urbanizada é muito pobre; a renda das famílias oscila entre um e 
quatro salários. 
O quadro se formou pouco a pouco até atingir a chocante conformação atual. (...) 
Deixados à revelia, os pobres se viram mesmo muito ocupados com os prementes 
que diziam respeito à sua sobrevivência e, por extensão, ao processo de 
urbanização. Tiveram de enfrentar como puderam a necessidade de inventar 
empregos, lugares de moradia, transporte, saneamento, opções de lazer. Não se 
saíram tão mal; mantiveram vivas áreas centrais, desprezadas por ocupantes 
anteriores; construíram, de qualquer maneira, favelas em sítios impossíveis e 
proibidos, foram para as periferias e para cidades novas e frentes pioneiras 
(SANTOS, 1988, p 16). 
 

A migração de parte da população rural para a zona urbana, quando buscavam 

oportunidades melhores do que as condições que tinham no campo, causou um quadro de 

degradação da estrutura sólida e íntima dessas famílias que viram seus sonhos frustrados, e que por 

fim se encontram em situação de se submeterem a trabalhar nos subempregos e viverem à margem 

da sociedade urbana. Lamentavelmente, esse é ainda um quadro bastante familiar entre os 

brasileiros. 

Se na década de 1980 cerca de 66% da população brasileira vivia em meio urbano, no ano 

2000 esse número aumentou ainda para 81,2% (GIRARDI, 2013). Em 2010 foram contabilizados 

160.879.708 cidadãos brasileiros (84,35% da população) vivendo em cidades (IBGE, 2010). Todavia, a 

zona rural continua sendo um espaço importante no cenário econômico, com a produção 

agropecuária, sendo líder mundial em exportação de café desde 1860; suco de laranja (80% das 
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exportações mundiais); além de açúcar, carne bovina, carne de frango, café, tabaco e álcool; e vice-

líder na exportação mundial de soja e milho (LANDIN, 2010). 

Os centros urbanos que conhecemos hoje apresentam, na maioria das vezes, um quadro de 

precariedade urbana, consequência também de possíveis debilidades em seu planejamento e 

problemas em sua gestão. Questões ambientais vêm sendo discutidas na atualidade, como sendo 

parte integrante do desenvolvimento social e urbano. Faz-se necessário não apenas preservar e 

administrar os recursos naturais dos municípios, mas também estimular a criação vínculos da 

população com o meio ambiente. 

A atual necessidade de ter qualquer serviço a uma distância muito facilmente acessível e o 

anseio por um espaço urbano são discussões que permeiam muitas áreas de estudo. A vida cotidiana 

adquiriu novo ritmo e o tempo tornou-se escasso, diante das inúmeras atividades. O resgate do 

contato com a natureza vem sendo discutida como elemento vital, pois temos permanecido longos 

turnos em ambientes fechados e climatizados nas diversas atividades do dia: ambientes de trabalho, 

estudo, residência, lazer, como shopping centers, por exemplo. 

Existe uma demanda crescente a ser atendida de uma rede de infraestrutura urbana, e 

diferentes soluções são possíveis caso a caso. O ideário de cidade-jardim, bem como tantos outros, 

tem servido de inspiração e influenciado na elaboração dos novos planos urbanísticos. Isto se dá de 

forma mais explícita, quando se propõe uma cidade-jardim de fato; ou quando as referências 

aparecem menos fieis aos princípios de Howard. 

Para discutir e fazer as análises e reflexões a que este trabalho se propõe, ele está dividido 

em três capítulos, além da introdução e das considerações finais. 

O Capítulo 1 traz da caracterização da cidade-jardim idealizada por Ebenezer Howard, com a 

revisão bibliográfica específica do tema, com autores importantes nessa temática, como Ottoni, 

Mumford, Hall, Jacobs, Dantas, Zuleide de Paula, Meneguetti, e o próprio Ebenezer Howard. A 

conceituação partirá das críticas e reflexões já realizadas ao modelo de cidade-jardim, apresentando 

um diálogo entre o que Howard discursa e o que se interpretou e criticou nesse discurso. Essa 

discussão é fundamental para problematização da pesquisa. 

No Capítulo 2 são realizados os estudos de caso indiretos de algumas concretizações cidades-

jardins, tratando de apresentar os seus planos e de como as cidades-jardins observadas se 

implementaram ao longo do século XX. 

O Capítulo 3 trata de como o movimento de cidade-jardim influenciou o planejamento 

urbano durante o século XX, e que novas propostas para o urbanismo surgiram após a publicação de 

Tomorrow. Discorrerá sobre como possam ter-se referenciado à ideia de cidade-jardim, mesmo que 

apresentando soluções diferentes, ou mesmo opostas às respostas encontradas por Howard. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
A CIDADE-JARDIM DE EBENEZER 

HOWARD 
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O presente capítulo trata do modelo de cidade-jardim proposto por Ebenezer Howard em 

1898 e as soluções que o autor apresenta para os problemas sociais e urbanos que se passavam. Este 

primeiro momento da pesquisa é fundamental para a compreensão de como algumas 

recomendações podem influenciar diretamente no modo de viver na cidade. 

Sabendo-se que o objetivo nesta pesquisa é analisar a influência da ideia original de cidade-

jardim nas propostas urbanísticas desenvolvidas ao longo do século XX, busca-se observar como a 

proposta vem sendo discutida na atualidade, identificando seus aspectos mais relevantes a serem 

considerados no momento em que a ideia seja referenciada. 

No capítulo introdutório abordou-se a situação em que se encontrava a cidade de Londres 

enquanto metrópole, que padecia dos problemas gerados pelo novo sistema econômico Capitalista, 

durante a Revolução Industrial. Vimos que diversas propostas urbanas foram apresentadas em 

resposta a este e outros problemas sociais e urbanos: 

A segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do XX foram profícuas em 
propostas e tentativas de criar novos espaços urbanos, enleados, na maioria das 
vezes, por esse caráter utópico. As questões suscitadas e as soluções sugeridas 
partiam desse universo comum e igualmente se debatiam em busca de soluções 
sobre questões comuns e que, de certa forma, estão presentes até hoje nas 
discussões sobre o espaço urbano, quando são abordados problemas essenciais 
como a gestão e a administração das grandes cidades, o crescimento e obstrução 
das mesmas, a habitação, bem como questões ambientais, e por que não dizer de 
sustentabilidade, entre outras” (STEINKE, p. 17, 2007, grifo nosso). 
 

Estas propostas de novos espaços urbanos apontam, sobretudo, novas possibilidades para 

reordenar a vida urbana, buscando-se novos valores como a preservação ambiental e o incentivo ao 

relacionamento entre os pares (vizinhança); e resgatando outros antigos, como o de uma vida mais 

próxima da natureza. Os conceitos de alguns desses aspectos ainda não estavam sendo discutidos 

em meio acadêmico, mas analisando-se os discursos percebe-se que refletia preocupação em como 

dar conta dessas demandas reais, já naquele momento. Verdade que muitas das recomendações, 

que partem de um pressuposto de cooperação da comunidade urbana, se mostraram difíceis de 

concretizar, e daí serem chamadas utópicas, como Steinke afirma acima. 
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Ebenezer Howard viveu entre 1850 a 

1928, tornou-se militante do movimento 

socialista inglês a partir de 1878, e autodidata, 

desenvolveu sua teoria das garden-cities, que 

publicou em 1898 com o título de “To-morrow: A 

Peaceful Path to Social Reform”5. A primeira 

concretização de sua cidade-jardim foi 

Letchworth6, na Inglaterra, do ano de 1903 

(CHOAY, 2002/1965, p. 219). 

 
Figura 7: Ebenezer Howad, autor de Tomorrow: A Peaceful 

Path to Social Reform. 
Fonte: http://www.lgcrotary.org.uk/news/medal.htm 

Sua inspiração teria vindo da forma grega de colonizar e limitar a cidade para idealizar a 

cidade-jardim. Para Lewis Mumford, Howard reintroduz o antigo conceito grego de limite natural do 

crescimento de qualquer organismo ou organização e também a medida humana. Antes disso, teria 

aplicado uma reformulação7 do uso grego de “colonização por meio de comunidades plenamente 

equipadas, desde o início, para levar a cabo todas as funções urbanas essenciais” (MUMFORD, 

2008/1961, p. 614). 

Desde então, vários estudiosos no planejamento urbano; tais como Peter Hall, Lewis 

Mumford, Jane Jacobs, entre outros; vem se posicionando sobre o modelo desenvolvido por Howard 

e seus desdobramentos. Discute-se a viabilidade desse tipo de cidade, pois apesar de o ideal ser 

bastante rico em propostas para os diversos problemas sociais e urbanos que ocorriam na Inglaterra 

do final do século XIX, a proposta tem sido analisada como utópica por parte dos pesquisadores e 

críticos do urbanismo moderno, bem como tantas outras que se apresentaram naquela época. Os 

custos para sua implementação e manutenção; a contenção da cidade pelo cinturão verde; a 

densidade e outros fatores têm sido questionados sobre sua real contribuição para que a cidade, 

planejada para ser autônoma e autossustentável, alcance estes objetivos.  

Diversos autores já se posicionaram em relação à cidade-jardim como parte de uma escola 

de “urbanismo utópico”, o que pode ser discutido e avaliado em outra ocasião. Contudo, cabe 

apresentar uma rápida definição do que vem a ser uma “utopia” antes de prosseguir com a 

caracterização do ideário. Françoise Choay (1985/1980), fundamentada nos estudos de Tomás Morus 

sobre a utopia, elabora uma definição esquemática: 

                                                             

5 em 1902 seria reeditada com o título de Garden Cities of Tomorrow. 
6 Foi a primeira cidade planejada segundo o modelo de Howard, sendo sucedida por outras em várias partes do 

mundo, inclusive no Brasil, a exemplo de cidades como Cianorte (PR), Goiânia (GO) e Maringá (PR). 
7 Por Robert Owen e Eduard Wakefield. 
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Sete traços discriminatórios nos servirão provisóriamente para definir a utopia: [1] 
uma utopia é um livro assinado; [2] nela um indivíduo se exprime na primeira 
pessoa do singular, o próprio autor e/ou seu porta-voz, visitante ou testemunha de 
utopia; [3] apresenta-se sob a forma de uma narrativa na qual se insere, no 
presente do indicativo, a descrição de uma sociedade-modelo; [4] essa sociedade-
modelo opõe-se a uma sociedade histórica real, cuja crítica é indissociável da 
descrição-elaboração da primeira; [5] a sociedade-modelo tem como suporte um 
espaço-modelo que é sua parte integrante  necessária; [6]  a sociedade-modelo 
está situada fora do nosso sistema de coordenadas espácio-temporais, alhures; [7] 
ela escapa à influência do tempo e das mudanças (CHOAY, 1985/1980, p. 36). 
 

Deste modo, “utopia” é entendido como sendo um ideal que funciona na teoria, mas que 

para ser plenamente viável e bem sucedida, deve acontecer em condições favoráveis, e sem 

interferências temporais, causais ou acidentais que prejudiquem sua estabilidade. Em outras 

palavras, as utopias dependem de um espaço, uma sociedade ou circunstância pré-estipulada para se 

concretizar. 

Embora o termo “utópico”, recorrente adjetivo empregado nas análises sobre propostas 

urbanísticas modernas, normalmente atribua uma perspectiva depreciativa dessas iniciativas, pode 

também ser compreendido sob outro ponto de vista mais otimista: 

(...) o valor positivo encontrado na Utopia reside precisamente no questionamento 
que se faz em relação à sociedade em que se vive, exigindo, assim, a formulação 
de um espaço que abrigue o novo sistema de relações proposto (FREITAG, 2002, 
p. 141, grifo nosso). 
 

Uma reflexão interessante sobre as utopias urbanas é desenvolvida por Bárbara Freitag, em 

“Cidade dos Homens” (2002). Freitag trata de diversas propostas urbanísticas utópicas. Mesmo sem 

mencionar o caso da cidade-jardim de Howard, é interessante acompanhar seu raciocínio sobre a 

importância dessas propostas, ainda que considerando sua inviabilidade prática. 

A autora argumenta que, acima de tudo, os profissionais que desenvolvem essas propostas 

visam melhorar as condições de vida para os moradores pelo mundo. No entanto, muitas dessas 

propostas não saíram, nas palavras da autora, da “virtualidade”, ou seja, não tiveram a chance de se 

concretizar. Algumas foram aplicadas em partes, atendendo parcialmente seus objetivos. Apesar 

disso, a autora afirma que estas soluções utópicas têm sua importância, pois de alguma forma são 

válidas para manter animada a esperança, conforme explicita na sentença: “Um mundo sem utopias 

seria um mundo entediado, desanimado, morto” (FREITAG, 2002, p. 189).  

Assim, pode-se pensar na cidade-jardim como um exemplo mais concreto do que se chamou 

de utopia, pois foi um projeto que se realizou, e muitos outros surgiram seguindo seus princípios, 

mesmo que não na íntegra como alguns exemplos apresentados mais adiante. 

Muitas são as referências feitas ao modelo de Howard, presente em centenas de exemplares 

de cidades pelo mundo inteiro, e muito se fez sob a égide de cidade-jardim. Algumas das novas 
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propostas afastam-se bastante da ideia original, carregando apenas alguns poucos traços da cidade-

jardim. Por vezes, o “título” de cidade-jardim é meramente um status a ser agregado ao 

“empreendimento” (WARD, 1992). 

Na leitura de Lewis Mumford nota-se que é um entusiasta do trabalho de Howard. Todo o 

discurso de Mumford aponta para as potencialidades e benesses da proposta howardiana, e desse 

modo levanta uma série de argumentos em seu favor, mostrando que o autor da cidade-jardim 

desenvolveu sua proposta em bases sólidas e, acima de tudo, propôs um modelo viável: 

Howard fez o que um engenheiro capaz faz hoje em dia, quando procura criar um 
novo tipo de estrutura cuja complexidade produz pressão em empuxos que são 
incalculáveis com base na experiência passada e nas formas tradicionais: criou um 
pequeno modelo e o experimentou; ou, antes, persuadiu outras pessoas, com 
suficiente capital e fé, a reunir-se a ele na experiência (...) (MUMFORD, 2008/1961, 
p. 617). 
 

O discurso de Mumford enaltece o trabalho de Howard, ao considerar que não tinha a 

formação para propor tais soluções urbanísticas, e, no entanto teria sido capaz de desenvolver uma 

proposta sensata e engenhosa. Enfatiza, sobretudo, que a contribuição urbanística de Howard teria 

sido a de compreender que existia um modo de manter um “casamento estável” entre cidade e 

campo, descentralizando as funções urbanas8, e fazer com que essa cidade participasse de um 

sistema maior, a que chamou de “cidade social”, em que a cidade poderia aproveitar das facilidades 

dos grandes números, invés de fazer crescer sua população e área. Por isso, reconhece em Howard 

uma figura visionária, e suas colocações contribuirão nos diálogos entre os autores no decorrer deste 

capítulo.  

Seu gênio se revelou no combinar os órgãos existente da cidade numa mesma 
composição mais ordenada, baseada no princípio da limitação orgânica e do 
crescimento controlado. (...) Embora sua análise não fosse profunda, tinha o mérito 
de fazer justiça à diversidade e às inter-relações das atividades humanas 
(MUMFORD, 2008/1961, p. 618, grifo nosso). 
 

Existe uma relação de respeito pela produção de pensamentos e ideias de Howard, e da 

contribuição para o urbanismo. O mesmo autor analisa que o ideário de cidade-jardim e os 

diagramas esquemáticos serviram para serem posteriormente reinventados ou reenunciados “sob o 

disfarce de refutar Howard” (2008/1961, p. 617).  

A seguir, apresenta-se uma leitura de como vem sendo analisada a cidade jardim ao longo 

dos mais de 100 anos de sua publicação. 

                                                             

8 Mumford (2008/1961) descreve no Capítulo XVI o surgimento e consolidação dos subúrbios a partir do século 
XIII e as diferentes facetas da modalidade: espaço de saúde, liberdade e independência; enfermaria de 
isolamento rural; espaço de veraneio; fuga dos congestionamentos. 
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1. 1 UMA LEITURA DA CIDADE-JARDIM DE EBENEZER HOWARD 

O modelo de cidade-jardim desenvolvido por Ebenezer Howard é idealizado no contexto pós-

industrial, em que as grandes cidades se encontram em situação caótica e insalubre, a exemplo do 

que se passava em Londres. Tendo surgido como forma de melhorar a qualidade de vida de pessoas 

que viviam em condições de precariedade, propunha que parte da população partisse para uma nova 

cidade na zona rural, removendo o excedente populacional da metrópole.  

Segundo Graça Ponte Silva (2008), Londres era a única cidade, já no início do século XIX, a 

atingir a população de 1 milhão de habitantes. Diante desta situação, Howard sugere o retorno da 

população para o meio rural, o qual passaria por um processo de urbanização planejado. Sua 

proposta era construir pequenas cidades que conciliassem o melhor da cidade com o melhor do 

campo. 

Jacobs analisa que a criação da cidade-jardim e remoção da população dos centros urbanos 

seria um pensamento meramente utópico e até mesmo arbitrário por parte do planejador, que a 

teria idealizado como forma de manter total controle sobre sua criação:  

(...) as coisas mudaram desde a época em que Ebenezer Howard observou os 
cortiços de Londres e concluiu que, para salvar as pessoas, a vida urbana deveria 
ser abandonada (JACOBS, 2009/1961, p. 241). 
Não se interessava pelos aspectos urbanos que não pudessem ser abstraídos para 
servir à utopia. Descartou particularmente a complexa e multifacetada vida cultural 
da metrópole. Não tinha interesse em questões como segurança pública, troca de 
ideias, funcionamento político ou criação de novas saídas econômicas nas grandes 
cidades, nem dava atenção à criação de novas maneiras de fortalecer essas 
atribuições, porque, afinal, esse tipo de vida não estava em seus planos (JACOBS, 
2009/1961, p. 18). 
 

Em todo o discurso sobre a reurbanização e o planejamento urbano moderno, Jacobs 

manifesta sua indignação por considerar que os planejadores não percebem, ou não têm interesse 

em perceber, o que ocorre na realidade das cidades existentes, mas procuram ver apenas seus 

aspectos negativos para proporem cidades ideais, desconsiderando a dinâmica urbana existente nas 

metrópoles, que não podem ser reproduzidas nessas novas cidades. A proposta de Howard se lhe 

mostra igualmente absurda. Ela entende que essas pessoas levadas a viver na cidade-jardim seriam 

privadas da realidade urbana, e passariam a viver em uma sociedade restrita e estática, própria para 

“pessoas sem projetos de vida próprios” (JACOBS, 2009/1961, p. 16). 

O que se percebe, por tanto, é que Jacobs não apenas não atribui valor meritório na iniciativa 

da cidade-jardim como solução para a condição de precariedade em que vivia parte dos cidadãos na 

metrópole, como ainda compreende que esta seria uma forma de subtrair dessas pessoas a 

possibilidade de usufruir das diversas qualidades e peculiaridades da vida urbana nessas grandes 
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cidades. Condena, sobretudo, a ideia de priorizar o “isolamento” na cidade-jardim, em detrimento do 

fortalecimento das cidades grandes como um lugar saudável para viver. 

Contudo, o que Howard propõe é uma possibilidade intermediária entre a vida urbana e a 

rural, e por isso a preocupação de Jacobs com o isolamento e a ruptura da população com a dinâmica 

de vida urbana não se sustenta dentro da descrição do ideal de cidade-jardim de Howard: 

Na verdade, não existem, como se afirma constantemente, só duas possibilidades – 
a vida na cidade e a vida no campo. Há uma terceira solução, na qual todas as 
vantagens da vida mais ativa na cidade e toda a beleza e as delícias do campo 
podem estar combinadas de um modo perfeito (HOWARD, 1949, p. 45, tradução 
Choay)9. 
 

Como se observa, Howard não se deteve à ideia de remover a população do convívio urbano, 

mas pensou em um espaço que pudesse suprir as necessidades urbanas da sociedade daquela época, 

aliando a isso a possibilidade de uma vida mais saudável quando em contato com a natureza e ar 

puro para longas caminhadas e contemplação da paisagem pitoresca, discurso recorrente na 

literatura britânica dos séculos XVIII e XIX, como em “O homem e o mundo natural” de K. Thomas 

(1983). 

As três formas de viver - na cidade, no campo e na cidade-jardim – são representadas no 

diagrama dos Três Imãs (Figura 8), que ilustra as forças de atração de cada uma, e coloca a questão 

central: “Pessoas, para onde irão?” 10. O autor distribui em cada um as diversas características 

provenientes destas soluções para o homem, numa tentativa de ilustrar suas vantagens e 

desvantagens, para que seu leitor pudesse refletir sobre qual seria a melhor forma de vida.  

Sobre a estratégia proposta por Howard, de urbanizar o espaço rural, George Dantas (2003) 

justifica a importância desse tipo de solução, afastando a hipótese defendida por outros autores, de 

tratar-se de uma ideia utópica: 

a sua proposta é por uma nova estruturação urbana da cidade industrial, e não 
uma visão idílica de volta ao campo ou uma fantasia idealizada da “vida em 
cidadezinhas tradicionais”11, (...) – a leitura sobre as desvantagens do imã campo 
deveria desfazer qualquer possibilidade de vê-lo como uma utopia incoerente à 
modernidade; a sua contraparte capitalista já havia se exaurido e não era mais 
eficiente, nem viável social e economicamente, e a cidade-jardim surgia como a 
forma superior mais racional para fundação de uma nova cidade e para reforma 
das antigas (DANTAS, 2003, p. 134). 
 

                                                             

9 There are in reality not only, as is so constantly assumed, two alternatives—town life and country life—but a 
third alternative, in which all the advantages of the most energetic and active town life, with all the beauty and 
delight of the country, may be secured in perfect combination (HOWARD, 1949, p. 45). 

10 Original: The people: Where will they go? 
11 Berman, 1986, p.60. 



34 

 

A cidade-jardim é uma nova estrutura urbana viável em meio ao sistema capitalista ora 

instalado, com consequências mais intensamente sofridas nas grandes cidades. Vale lembrar que, ao 

fundar alguma cidade-jardim, os novos moradores seriam seus investidores, e por isso era preciso 

que essa cidade oferecesse atrativos também para empresários e agricultores, sem os quais a cidade-

jardim não poderia se manter em sua essência. Dentro dessa perspectiva, a cidade-jardim é também 

influenciada por valores capitalistas correntes, ao assumir a necessidade de fazer com que o capital 

se originasse e circulasse dentro da própria cidade. 

 
Figura 8: Os três imãs (HOWARD, 1898) 

(Traduzida e redesenhada por Fernanda Tomiello - 2009) 
Fonte: <http://urbanidades.arq.br/bancodeimagens/displayimage.php?album=5&pos=17> Acesso em 12 jul. 2011 
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Complementando este pensamento, Zuleide Paula (2004) discorre sobre o caráter 

revolucionário da proposta de Howard, destacando ainda a forma como acabaria, de certa forma, 

por “desmantelar” o sistema capitalista vigente. No entanto, admite que há alguma ingenuidade na 

proposta de Howard. 

A Cidade-Jardim como concepção urbana trazia em si uma proposta revolucionária. 
É bem possível que nem mesmo Ebenezer Howard conhecesse a dimensão do que 
propunha. Em sua obra Cidades-Jardins de Amanhã, observa-se que a preocupação 
maior era resolver o problema de moradia da população londrina e, 
concomitantemente, oferecer-lhe trabalho. Porém, seus argumentos e proposições 
esbarravam na estrutura do sistema capitalista, que atingia seu mais alto grau de 
acumulação no final do século XIX. Howard acreditou no discurso transformador do 
Parlamento inglês, já que era, como estenógrafo, quem os registrava. Mas a 
urgência em resolver o problema urbano passava pela manutenção do sistema 
produtivo em voga, e as idéias contidas em sua obra implicavam a supressão desse 
sistema: as populações desempregadas se dirigiriam à cidade-campo, onde 
encontrariam trabalho e moradia. Eliminar-se-ia o excesso de mão-de-obra, e isso 
desestruturaria a base capitalista. 
É também com fundamento nesse argumento que urbanistas e arquitetos 
denominam Howard de utópico, pois ele foi ingênuo ao supor que poderia, com a 
Cidade-Jardim, mudar o cenário de sua época por meio da parceria entre o governo 
e os capitalistas. Sua concepção de cidade não apresentava apenas intervenções 
urbanas estruturais, mas pressupunha outro sistema produtivo, cuja base era o 
cooperativismo — forma de organização social na qual se pautavam os socialistas 
utópicos e anarquistas (PAULA, 2004, p. 08). 
 

É evidente que a grande questão de Howard é oferecer novas possibilidades sociais em uma 

organização urbana inovadora. Segundo Meneguetti (2007), a ideia de cidade-jardim de Howard 

atenderia às necessidades daquela população carente da infraestrutura que ora passava a ser 

oferecida, onde haveria equilíbrio entre urbanização e natureza, em cidades “asseadas e 

organizadas” e onde “esgotos e outros dejetos orgânicos deveriam ser tratados e retornados ao solo 

dos cinturões verdes” (p. 25), salientando o viés ambiental da proposta de Howard. Na atualidade 

essa é uma questão primordial para o planejamento urbano. As questões sanitárias e preservação 

ambiental, através de dispositivos que minimizem o impacto da intervenção humana no meio 

ambiente. Apesar de contemporânea, a discussão é relativamente antiga. 

A expansão urbana desta cidade, bem como seu crescimento populacional seria controlada. 

A cidade deveria crescer dentro do limite pré-estabelecido, e a forma de reter o crescimento das 

cidades-jardins era pela manutenção dos green belts (cinturão verde). Em função da forma como as 

novas cidades seriam criadas, com o cinturão verde agricultável limitando-as, Mumford (2008/1961) 

afirma que a denominação “Cidade de Cinturão Verde” parece mais adequada. Sobre o termo e 

relação com o projeto, vemos que, na verdade, não se tratava essencialmente de uma cidade 

ajardinada, ou que seu paisagismo fosse fundamental para que cumprisse com seus propósitos.  
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O significativo, com relação à cidade-jardim, não era a simples presença de jardins 
e espaços abertos: radicalmente novo era o método racional e ordenado de tratar 
da complexidade, mediante uma organização capaz de estabelecer o equilíbrio e a 
autonomia e de se manter a ordem, a despeito da diferenciação, e a coerência e 
unidade, a despeito da necessidade de crescimento. Essa é que era a ideia 
transformadora (MUMFORD, 2008, p. 618, grifo nosso). 
 

A cidade-jardim, portanto, se destacava como uma nova solução por propor uma nova forma 

de ordenar o espaço urbano, e nele desenvolver as diversas atividades (sociais, econômicas e 

culturais).  O novo espaço urbano que se sugere é complexo por conciliar estas atividades, antes 

separados em setores bem distintos, e agora dispostos ao lado uns dos outros. E é essa proximidade 

que viabiliza a ideia de equilíbrio e autonomia. As pessoas vivendo próximas ao local de trabalho, e 

igualmente próximas aos locais de lazer e convivência, e essas duas realidades não “perturbando” 

uma à outra, era um bom argumento para acreditar que a cidade teria uma população satisfeita e 

prosperaria.  

O desenho da cidade pode ser observado no esquema proposto e apresentado em sua 

publicação sobre o modelo (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Nele, observa-se a 

distribuição geral da cidade-jardim, representado no diagrama por uma estrutura radial, tendo como 

centro um parque, de aproximadamente 56 ha de área verde, avizinhado pela área comercial, que 

por sua vez é seguida pela área residencial. Ainda no centro deste parque estaria demarcado um 

jardim com 2,2 ha e em torno dele estariam distribuídos os edifícios públicos e culturais. A parte mais 

externa da cidade, imediatamente anterior ao cinturão verde, é a área industrial (HOWARD, 1949). 

Howard mensura limites e estabelece padrões aparentemente muito rígidos para a cidade-

jardim. Ocorre que ele mesmo esclarece tratar-se de uma solução diagramática para esta cidade, e 

que, por tanto, a cidade deve ser desenvolvida segundo as características do sítio, e não baseada 

exclusivamente nos esquemas que desenhou. No capitulo 2 são discutidas as concretizações de 

cidades-jardins, e pelos planos das cidades estudadas poderá se compreender como o estudo do sítio 

modifica o esquema de Howard. Alguns elementos do traçado aparecem muito similares ao 

diagrama, mas em desenhos absolutamente originais, seguindo as curvas e demais elementos 

naturais do terreno, como era recomendado pelo próprio Howard, a cada diagrama. Em Letchworth, 

por exemplo, chama atenção como as indústrias estão inseridas junto ao centro da cidade, invés  de 

estarem na região periférica. 
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Figura 9: Diag. N2 - Cidade-Jardim e Cinturão Verde – Interpretado a partir do diagrama original e do texto contido em 

Howard (1996, p. 113), por Renato Saboya (2008). 
Fonte: HOWARD, Ebenezer. Cidades-Jardins de amanhã. São Paulo: Hucitec, 1996.Disponível em: 

http://urbanidades.arq.br/bancodeimagens/displayimage.php?album=5&pos=5> acesso em 12 jul. 2011. 

 

Há uma fundamentação para serem estipulados limites territoriais e populacionais. Howard 

descreveu como os habitantes contribuiriam para as receitas da cidade-jardim, que deveria ser 

autônoma, gerando sua própria receita e convertendo-a em benefício para toda a comunidade. Os 

valores propostos – áreas, população, estabelecimentos, postos de trabalho - são considerados os 

ideais e suficientes para a cidade prosperar12. Considerando que o presente estudo trata mais 

especificamente do planejamento urbano em si, e não das estratégias econômicas sugeridas por 

Howard, esta discussão não será aprofundada, voltando às questões pertinentes ao planejamento 

urbano. 

                                                             

12 A previsão das receitas da cidade-jardim estão no capítulo 2 de HOWARD (1949). 
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Ao se atingir o limite de crescimento urbano e populacional, outra cidade semelhante a ela 

seria construída próxima à existente, formando uma rede de cidades, que foi chamada de Cidade 

Social (Figura 11). De forma breve, pode-se dizer que estas cidades sociais seriam um conjunto de 

seis cidades autônomas, que juntamente a uma cidade central, manteriam uma relação de troca de 

produtos e serviços, de modo que neste circuito toda a rede permaneceria adequadamente suprida 

de todo gênero de consumo e serviços, como afirma Hall: 

A crescente transferência de pessoas para o lugar faria com que a cidade-jardim 
atingisse o limite planejado; e então começar-se-ia outra a pouca distância dali. 
Assim, com o tempo, desenvolver-se-ia um vasto e planejado conglomerado que 
entraria num processo de expansão quase sem limites; dentro dele, cada cidade-
jardim ofereceria um campo aberto de empregos e serviços, mas também estaria 
ligada às demais por um rápido sistema de transporte [...], o que proporcionaria 
todas as oportunidades econômicas e sociais da cidade grande. Howard deu a essa 
visão policêntrica o nome de cidade social (HALL, 2009/1988, p. 109). 

 

Outra razão importante para o 

controle do tamanho das cidades era 

garantir agilidade nos deslocamentos 

para os moradores que fizessem parte 

da cidade-social. Em seu discurso 

Howard explica que a via férrea viria 

auxiliar na locomoção das pessoas 

entre as cidades, as quais manteriam 

uma distância pequena entre si, mesmo 

as mais extremas. Com o sistema 

ferroviário que propõe, a distância de 

qualquer cidade-jardim à cidade central 

seria de aproximadamente 5 km, em 

uma viagem de 5 ou 6 minutos 

(HOWARD, 1949). Steinke afirma que 

na cidade howardiana a ferrovia é o elo 

entre as cidades vizinhas. “Esse é um 

ponto importante para a cidade-jardim, 

como um meio de articulação, visto que 

essas cidades tiveram sua localização 

em virtude da estação e da rede urbana 

pré-existente” (2007, p.41). 

 
Figura 10: DIAG. N5: O Correto princípio de crescimento da cidade. 

Fonte: HOWARD, 1949, p. 143. 
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Figura 11: DIAG. N7: Sistema de Cidades-Jardins (apresentado na 1ª edição – HOWARD, 1898) 

Fonte: Disponível em: http://urbanidades.arq.br/bancodeimagens/displayimage.php?album=5&pos=1, Acesso em 12 jul. 
2011. 

 

Howard descreveu como o modelo de cidade-jardim poderia ser adequado para acompanhar 

o progresso que se estabelecia naquele momento, e justifica seu projeto indicando a necessidade de 

mudança que se fazia necessária para que fosse possível alcançar um futuro mais promissor. 

Alguns dos meus amigos sugeriram que tal projeto de aglomerados de cidades se 
adaptaria bem a um país novo, mas que um país há muito ocupado, com suas 
cidades edificadas e com sua sede ferroviária em sua maior parte já construída, é 
bem outra a situação. (...) Não, não pode ser. No mínimo, não pode ser por muito 
tempo. O Que É pode por algum tempo obstruir O Que Poderia Ser, mas não é 
capaz de deter a maré do progresso. Essas cidades congestionadas já realizaram 
seu trabalho. Foram o melhor que uma sociedade largamente baseada no egoísmo 
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e na rapinagem pôde construir, mas fazem parte da essência de coisas 
completamente inadaptadas a uma sociedade na qual o aspecto social de nossa 
natureza exige uma parcela maior de reconhecimento: uma sociedade na qual o 
próprio amor a si mesmo nos leva a insistir numa maior consideração pelo bem 
estar de nossos semelhantes (HOWARD, 2002/1996, p. 228, - tradução Marco 
Aurélio Lagonego)13. 
 

Este trecho indica por qual motivo Howard será recuperado pelo movimento New Urbanism, 

com novos padrões de ordem da cidade. O esquema de agrupamento de cidades é considerado uma 

solução para manter cada cidade dentro dos seus limites, sem, contudo, perder em qualidade de 

oferta de produtos e serviços. Assim, a nova proposta de manter grandes grupos (cidades sociais) de 

pequenos espaços urbanos (cidade-jardim) supriria as necessidades da vida urbana, em espaços 

rurais sem qualquer perda significante. Importante também, e quiçá o mais relevante neste 

comentário, é o caráter cooperativista que prevê para a cidade-jardim. Howard acredita, sobretudo, 

que na cidade-jardim o espírito de cooperação entre os moradores será uma característica 

fundamental nesta nova sociedade. 

Na Carta do Novo Urbanismo14, estes valores como oferta de oportunidades, integração 

entre vizinhanças e mobilidade urbana por transporte coletivo são trazidos como importantes para o 

bom desenvolvimento urbano da cidade contemporânea. Além disso, defende que se deva evitar o 

espalhamento da cidade, uma clara referência à ideia de cidade limitada, como a cidade-jardim de 

Howard. No Capítulo 3 serão apresentados alguns movimentos que referenciam o ideal de cidade-

jardim, em que se inclui o Novo Urbanismo. 

Sobre o sistema de transporte, o mesmo autor evidencia seus efeitos no desenvolvimento 

regional, comentando sobre como deveria funcionar o sistema de transporte ferroviário e como de 

fato vinha ocorrendo em algumas cidades em que foi implantado. Esta passagem trata da forma 

equivocada com que o sistema de transporte passou a ser utilizado (facilitando a expansão dos 

subúrbios, o que não era intenção da proposta de Howard), influenciando nas escolhas da 

população. 

                                                             

13 Some of my friends have suggested that such a scheme of town clusters is well enough adapted to a new 
country, but that in an old-settled country, with its towns built, and its railway 'system' for the most part 
constructed, it is quite a different matter. (…) No, it cannot be; at least, it cannot be for long. What Is may 
hinder What Might Be for a while, but cannot stay the tide of progress. These crowded cities have done their 
work; they were the best which a society largely based on selfishness and rapacity could construct, but they 
are in the nature of things entirely unadapted for a society in which the social side of our nature is the 
demanding larger share of recognition – a society where even the very love of self leads us to insist upon a 
greater regard for the well-being of our fellows (HOWARD, 1949, p. 145). 

14 Charter of the New Urbanis, publicada em 1996, por ocasião do IV Congresso do Novo Urbanismo. 
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[...] Estas novas formas de transporte que poderiam ter sido utilizadas para trazer o 
padrão de "Cidades Sociais' que ele descreveu, foram usados para facilitar 
a expansão dos subúrbios, um tipo de crescimento urbano destrutivo do ponto de 
vista econômico e desvantajoso socialmente. Juntamente com o aumento da 
renda real, o transporte rápido impediu que as pessoas saíssem dos centros para 
encontrar o ambiente residencial aberto que desejavam (OSBORN, 1949, p. 15, 
tradução nossa).15 
 

É evidente que se trata do emprego inadequado de uma proposta que poderia trazer bons 

resultados no processo de desenvolvimento dessas cidades. Admite-se, assim, que a crítica seja 

dirigida ao resultado de uma forma equivocada de aplicação adotada posteriormente, e não 

diretamente à proposta de Howard. 

No prefácio escrito por Osborn, escrito em 1945 para Garden-Cities of Tomorrow, são 

levantadas algumas questões que evidenciam as diferentes opiniões que se formaram acerca dos 

ideais de cidade-jardim. O texto é escrito quase meio século após a publicação original de Howard, e 

esse distanciamento parece ter sido importante para realizar algumas considerações. Um elemento 

importante que Osborn apresenta é a pertinência dos pensamentos de Howard com a realidade que 

se apresentava décadas depois. Defende a forma como sugeriu conciliar o livre investimento e 

controle social dentro da cidade-jardim. Em contrapartida, houve repúdio à proposta de Howard por 

parte dos mais conservadores de sua época, pois lhes causou perplexidade ao ir de encontro com 

alguns de seus princípios metropolitanos. Osborn cita a crítica irônica publicada no Fabian News, de 

dezembro de 1898, logo em seguida à publicação do Tomorrow: 

Seus planos teriam sido [bem contextualizados] no tempo se tivessem 
sido submetidos aos romanos quando conquistaram a Grã-Bretanha. Puseram-se 
a desenhar cidades, e os nossos antepassados habitaram nelas para este 
dia. Agora Sr. Howard propõe colocá-las todas abaixo e substituir  por cidades-
jardins, todas devidamente construídas de acordo 
com planos muito coloridos, muito bem concebidos com régua e compasso. [...] 
Temos de fazer o melhor de nossas cidades já existentes e propostas para 
construir novas são tão úteis quanto mecanismos de proteção contra a visita dos 
marcianos do  Sr. Wells (FABIAN NEWS apud OSBORN, 1949, p. 11, tradução 
nossa).16 
 

                                                             

15 [...] These new forms of transport which could have been used to bring about the pattern of ‘Social Cities’ he 
described, were used instead to facilitate the sprawling of suburbs, a type of urban growth wasteful from 
the economic standpoint and disadvantageous socially. Coupled with the rise of real incomes, rapid 
transport has enabled the people moving out from the centres to find the open residential surroundings 
they desired(OSBORN, 1949, p. 15). 

16
 His plans would have been in time if they had been submitted to the Romans when they conquered Britain. 

They set about laying-out cities, and our forefathers have dwelt in them to this day. Now Mr. Howard 
proposes to pull them all down and substitute garden cities, each duly built according to pretty coloured 
plans, nicely designed with ruler and compass. […] We have got to make the best of our existing cities, and 
proposals for buildings new ones are about as useful as would be arrangements for protection against visits 
from Mr. Wells’s Martians (FABIAN NEWS apud OSBORN, 1949, p. 11). 
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Chama atenção a acusação de que Howard ou outros reformadores sugerisse a destruição da 

cidade existente para construir uma nova, ou mesmo que não estivessem empenhados também em 

resolver o problema da cidade existente. Percebe-se que há uma rejeição à novidade que parecia ser 

uma cidade planejada neste novo molde, quando se procurava uma solução para a cidade existente. 

A inquietação deste comentário parece relacionar-se à ideia de se estar criando não uma solução 

para os problemas urbanos enfrentados na época, mas sim gerando novos transtornos a serem 

contornados. Criar novas cidades é uma solução diferente e independente de reformular ou 

melhorar a existente, e um evento não exclui o outro. Observando o contexto em que Howard 

lançou sua proposta, é possível deduzir que a construção dessas novas cidades próximas a um grande 

centro urbano seria uma forma de viabilizar sua melhoria, ao passo que o esvaziamento da cidade, 

ou seu descongestionamento, gerasse o clima de mudança, e a necessidade de melhoria fosse 

salientada neste ambiente modificado nesta nova distribuição populacional. 

[Howard] viu que, uma vez chegada a um tamanho ótimo, o que é necessário, para 
a cidade individual, não é aumentar sua própria área e população, mas fazer parte 
de um sistema maior, que tenha a vantagem dos grandes números e amplas 
facilidades (MUMFORD, 2008/1961, p. 615). 
 

Em uma mesma linha de raciocínio, que analisa a cidade nova saída de projetos 

desenvolvidos para que tudo nela seja correto e ideal, Santos apresenta uma pensamento sobre elas: 

Cidade artificial foi uma expressão bastante usada até o final dos anos 50. Além de 
Belo Horizonte, Volta Redonda, Goiânia, Londrina, Brasília... Melhor seria 
considerá-las experiências que causavam filosofia, sociologia e política com a 
prancheta. Centros urbanos que tentavam expressar o futuro, apresentando-o em 
versão acabada. Expressavam o considerado desejável e procuravam eliminar o 
que se preferia que não existisse. Propostas que sempre despertaram grandes 
entusiasmos. Afinal, estavam afinadas com o sonho da sociedade que buscava seu 
grande futuro. 
O que estragava tudo é que a própria situação de transição era tão forte que fazia 
os modelos ideais só serem puros no papel ou na data de inauguração. Em seguida 
se “melavam”, tantos eram os paradoxos e contradições que tinham de conciliar. 
Os planos pensados como disciplinadores é que terminavam se adaptando. Em vez 
de linguagens prenunciadoras do dia que virá, acabavam por se render à única 
possibilidade do presente, quebravam e ao mesmo tempo continuavam tudo o que 
estava acontecendo (SANTOS, 1988, p. 42). 
 

Como foi estruturada ao longo do século XX, a formação do campo disciplinar da arquitetura, 

ou, de maneira mais abrangente, do urbanismo e do planejamento (incluindo aí economistas, 

sociólogos, demógrafos, etc.), implicou a compreensão de que a cidade planejada precisa ser 

adaptável para que se possa explorar toda a sua potencialidade. O planejamento urbano é 

fundamental tanto para a construção de cidades novas como para melhoramentos e reformas 

urbanas. Tem-se consciência, contudo, de que é comum no projeto não se consiga atender a todas as 

necessidades de uma população, pois há restrições diversas que impedem que isso ocorra, sejam 
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elas de ordem financeira, temporal, ou mesmo por falta de previsão de uma nova demanda. Vive-se 

em uma época em que tudo é muito perene, e com o rápido avanço da tecnologia alguns eventos 

não são previstos, digamos, em médio prazo. Esta seja, talvez, uma explicação para a constante 

necessidade de adaptações nas cidades planejadas. 

Peter Hall e Colin Ward (1998) tratam dessa questão ao discursar como o mundo se 

transformou passado um século da publicação de Howard. Naquele momento, Howard não previra 

duas grandes guerras, crise global de energia, globalização da economia, e estrutura produtiva de 

processamento de informação invés de produção de bens. Não se pensava também em uma 

sociedade17 com padrões tão diferentes, onde quase metade das pessoas tem ensino superior, dois 

terços das pessoas têm casa e carros próprios, e quase todos têm telefone e TV colorida. “Ele nunca 

poderia ter imaginado (...)18” (HALL & WARD, 1998, p. 104). No campo os recursos também 

progrediram muito. Neste século teve acesso à eletricidade, motorização e telecomunicação. Com 

avanços na telefonia, internet, televisão e vídeos que proporcionam entretenimento e instrução.  

Diante das mais diversas críticas sobre sua proposta, Peter Hall (2009) vem em sua defesa, 

fazendo-lhe justiça, como ele mesmo afirma, ao creditar-lhe mérito por desenvolver uma proposta 

pertinente e muito próxima do que já se praticava em termos de densidade, e também por ver em 

seu ideal algo além de um espaço para acomodação física, mas um novo modelo de comunidade: 

Diziam que advogava o planejamento-pradaria, de baixa densidade; na verdade, 
sua cidade-jardim deveria comportar densidades semelhantes às da própria cidade 
de Londres, que – segundo iriam afinal reconhecer urbanistas posteriores – 
exigiram a edificação de altos prédios para se tornarem viáveis. Confundiram essa 
cidade-jardim com o subúrbio-jardim que se podia ver em Hampstead e imitações 
sem conta [...]. Há quem pense, ainda hoje, que seu intento era confinar as pessoas 
em cidadezinhas isoladas em pleno campo, quando ele simplesmente propunha o 
planejamento de conurbações com centenas de milhares, quiçá milhões de 
habitantes. Acusam-no de querer mover pessoas como se fossem peões de um 
tabuleiro de xadrez, quando na verdade ele sonhava com comunidades construídas 
por vontade própria e autogovernadas. Mas o maior dos enganos foi vê-lo como 
um planejador físico, esquecendo que suas cidades-jardins eram meros veículos 
para a reconstrução progressiva da sociedade capitalista dentro de uma infinidade 
de comunidades cooperativas (HALL, 2009/1988, p. 103). 
 

Hall nos evidencia uma característica que Howard indica de forma discreta em Tomorrow, 

que é a formação de grandes cidades. A cidade-social, de fato, torna-se limitada por ser formada por 

um número definido de cidades-jardins com população e territórios limitados. No entanto não há 

limite para a conurbação das cidades-sociais. Ou seja, podem ser formadas novas cidades-sociais 

próximas umas das outras formando grandes centros urbanos, sendo cada uma delas independente 

                                                             

17 Trata aqui da sociedade britânica. 
18He could never have imagined (...) 
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e bem organizada, mas que juntas poderiam formar grandes metrópoles. Este argumento de Hall é 

alinhado ao de Mumford; de que “para Howard, a cidade-jardim não implicava isolamento ou 

inclusão paroquial em si mesma, à moda de uma sonolenta cidadezinha, numa área remota e 

inacessível”; e juntos refutam a argumentação de Jacobs sobre a ideia de que Howard faria com que 

as pessoas abandonassem a vida urbana para salvá-las da vida miserável que tinham em Londres. 

Assim, pode-se admitir, assumindo o discurso de Andrade (1998), que o que Howard 

esperava de sua cidade-jardim era que mantivesse um perfil urbano, mas que não viesse a se tornar 

alguma grande metrópole em princípio, uma vez que o que pretendia era exatamente solucionar o 

problema da ágil metropolização e inchaço populacional nesses centros urbanos. O autor defende 

que Howard teria intenções “antimetropolitanas”, retificando o discurso de Manfredo Tafuri (1985), 

que inclui o ideário de cidade-jardim entre as ideologias antiurbanas, o que vem se mostrando 

incoerente nas reflexões realizadas neste trabalho. 

Quando se afirma que Howard seria antimetropolitano, sustenta-se que Howard não 

pretendia formar cidades como um elemento de porte igual ou sequer similar à metrópole que se 

conhecia; e menos ainda como as metrópoles contemporâneas, com grandes tráfegos, incontáveis 

atividades e informações que o cidadão não fosse capaz de absorver. Ao invés, a cidade social, fim 

último enquanto ideário de Howard, é a composição de unidades de cidade-jardins com fácil e ágil 

integração, sem que cada uma perca sua própria identidade. Da mesma forma poderia acontecer 

entre cidades sociais à medida que viessem a se conurbar: poderia existir uma forte integração entre 

elas, sem que se fundissem em uma só, caracterizando uma metrópole. Esta metrópole, assim 

chamada pela ideia de grande oferta de variados produtos e serviços, em nada poderia se 

assemelhar à metrópole congestionada e insalubre da Revolução Industrial. 

Mais adiante se discutirá a questão da densidade populacional urbana. Dependendo do 

critério pelo qual analisamos, a densidade da cidade-jardim pode ser compreendida como alta ou 

baixa, e convém observar que no discurso de Howard há uma clara intensão de evitar o intenso 

aglomerado urbano na cidade-jardim. 

Outro aspecto que é questionado sobre a cidade-jardim é com relação a sua 

sustentabilidade, defendida em princípio, mas que na prática nem sempre é um quesito que se 

concretiza. Vale ressaltar, repetindo o que já colocamos no início deste trabalho, que Howard não 

trata de sustentabilidade em Tomorrow, mesmo porque o conceito como conhecemos hoje – que 

ainda está sendo desenvolvido, aprimorado - ainda não havia sido discutido. Liza Andrade (2005), 

entretanto, discorre sobre essa questão, colocando em destaque o efeito que aparentemente chama 

mais atenção dos diversos autores, que é o efeito de suburbanização. 
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A cidade-jardim, com população e dimensões controladas, exatamente para que pudesse ser 

uma unidade autônoma e autossustentável, fez com que algumas das cidades construídas neste 

molde viessem a ser confundidas com bairros periféricos aos grandes centros, como por exemplo, 

Letchworth, que foi confundida com um subúrbio-jardim de Londres (HALL, 2009/1988). 

Para esclarecer do que trata o objeto desta pesquisa é necessário listar as terminologias das 

categorias de espaços urbanos apresentadas por Osborn (1949), que podem ser confundidos com 

uma cidade-jardim. Primeiramente apresenta a definição de cidade-jardim adotada por Howard 

junto à Garden Cities and Town Planning Association: 

Cidade Jardim é uma cidade desenhada para vida saudável e industrial; de um 
tamanho que torne possível uma total extensão de vida social, mas não maior; 
cercada por um cinturão rural; a totalidade da terra sendo um domínio público ou 
guardadas em confiança para a comunidade (OSBORN, 1949, p. 26, trad. nossa)

19
. 

 

Em seguida são apresentadas algumas considerações e recomendações sobre o uso dos 

demais termos para os espaços urbanos, conforme esquematizado abaixo: 

 Subúrbio Jardim: para localidades que estejam fora da continuidade da parte urbana 

construída, e ligada à autoridade deste território. O termo jardim, aqui transmite a ideia de 

espaço bem planejado, de layout aberto. Quando destinadas a moradia, em que os serviços 

destinam-se apenas a atender aos moradores, e neste caso pode ser denominado como 

Subúrbio Residencial, ou Dormitório. 

 Aldeia Jardim: seriam as localidades planejadas como cidades-jardins, mas em uma menor 

escala. 

 Cidade Satélite: localidades nos moldes da cidade-jardim, a uma distância moderada de uma 

grande cidade, separada fisicamente pelo cinturão verde. 

Entre estas definições, falta ainda o termo “bairro-jardim”, que deriva dos demais, e que 

segundo Angela Ferreira (et  al, 2002), ao discutir o Plano Palumbo para Natal (1929-30), teria se 

originado a partir de “moldes ingleses e inspirado na tradição urbanística europeia e nos princípios 

do zoning moderno, e marcado por largas vias radiais que o integravam à cidade, destinando-se à 

alta elite local” (p. 11); de modo que as características de bairro-jardim são diferentes da descrição 

do porte de uma cidade. São bairros, de fato, com poucas funções urbanas. 

                                                             

19 Garden City is a Town designed for healthy living and industry; of a size that makes possible a full measure of 
social life, but not larger; surrounded by a rural belt; the whole of the land being in public ownership or held 
in trust for the community (OSBORN, 1949, p. 26). 
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Mumford descreve o surgimento e consolidação dos subúrbios, que já no século XVIII surgem 

como forma sofisticada de fuga da poluição das metrópoles. O processo teria se originado por 

inciativas individuais de pessoas abastadas, que tinham as casas no campo para veraneio, e daí teria 

evoluído para pequenos conjuntos residenciais no campo, com características peculiares: baixa 

densidade (1 a 3 casas por hectare), ruas largas, elevadas paredes de alvenaria, e quarteirões de 2 a 5 

vezes maiores que os da cidade – o qual chamou de “nova arquitetura doméstica” (MUMFORD, 

2008/1961). Mesmo tendo sido uma solução plausível para o problema do congestionamento 

urbano, passado certo tempo passou a mostrar suas fragilidades. Além de muito dispendioso, o 

subúrbio traz a tona a questão do isolamento: 

(...) a mudança de dimensões e a difusão de moradias levantaram um problema 
rural mais antigo, o do isolamento; e, para alcançar qualquer grau de vantagem 
social, amplificou a necessidade de transporte por veículos particulares, já que, 
também aqui, a própria dispersão da moradia tornava qualquer sistema de 
transporte mais público, para distancias curtas, proibitivo (MUMFORD, 2008, p. 
614, grifo nosso). 
 

O problema do isolamento permanece no horizonte do debate sobre as cidades no século XX. 

Jane Jacobs (2009/1961), por exemplo, critica essas cidades-novas, criadas nas zonas rurais, onde a 

presença de muitas áreas livres geram percursos mais longos, e que quando não são percorridos a 

pé, e sim por veículos particulares, geram poluição do ar, causando o efeito exatamente contrário ao 

que se espera dessas pequenas cidades no campo. Mumford (2008/1961) afirma que o 

congestionamento gerado pelos automóveis no subúrbio chega a se igualar aos da metrópole.  Para 

solucionar a questão do congestionamento, sugere-se o incentivo de deslocamentos a pé ou de 

bicicleta, relacionando zonas industriais, de negócios e residenciais, e assim diminuindo-se os 

percursos. 

Algumas características do subúrbio têm ligação direta com o que se propõe na cidade-

jardim, como o cinturão verde e o fato de ser limitado em território e população. Diferente é a forma 

em que ocorrem nas duas modalidades. Pelo discurso de Mumford (2008/1961), compreende-se que 

enquanto na cidade-jardim o planejamento prevê tais limites como condição para manter o 

equilíbrio da cidade e pensando nesta cidade como parte de uma rede urbana maior, nos subúrbios o 

fenômeno se dá de forma natural, sem haver controle explícito dos seus limites. 

Ainda que se discorde, a cidade-jardim surge como ideal mais bem conceituado dessa ideia 

de subúrbio. Em princípio, não é ou não seria um subúrbio, pois Howard a elabora de modo a evitar 

seus efeitos indesejados: 

Howard percebeu que o alívio do congestionamento não dependia de se alargarem 
as áreas de dormitório da cidade, mas de descentralizarem todas as suas funções. 
Rejeitando a forma temporária e transitória do subúrbio, procurou um casamento 
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estável entre a cidade e o campo, e não uma ligação de fim de semana 
(MUMFORD, 2008/1961, p. 614). 
 

A cidade-jardim não é uma simples fuga do caos metropolitano, mas uma nova ordem 

urbana, em que a cidade é planejada para funcionar como tal, com toda sorte de serviços e 

infraestrutura. 

1. 2 A CIDADE-JARDIM E O CIDADÃO (RELAÇÃO PESSOA-AMBIENTE)  

Um aspecto interessante da proposta de Howard é a intenção de interferir em benefício dos 

habitantes dessa cidade-jardim, e não apenas resolver um problema urbano. Seu olhar sobre a 

dinâmica urbana é atemporal, valendo-se dos conceitos que o formaram enquanto cidadão e 

“inventor”, como classificou Osborn, e outros ideais que ainda não haviam sido discutidos pela 

comunidade acadêmica e científica. 

Nas definições da cidade ideal de Howard, podem 

ser feitas associações observando algumas referências à 

relação pessoa-ambiente, ainda que nas entrelinhas, antes 

mesmo de se discutirem alguns conceitos da Psicologia 

Ambiental, o que só viria a acontecer por volta dos anos 

de 1950. Tratou ainda de vários aspectos do que pode ser 

chamado de uma cidade sustentável, antes que o conceito 

de sustentabilidade fosse desenvolvido. Deste modo, 

trataremos de discutir a partir do discurso do próprio 

Howard e de comentários de outros autores sobre sua 

proposta, até que ponto o ideal de Howard de fato 

privilegiaria a relação pessoa-ambiente.  

 
Figura 12: Anúncio da cidade-jardim Welwyn 
Fonte: < http://www.vulgare.net/ehoward/> 

Acesso em 25 out. 2011 
Os primeiros estudos sobre as relações pessoa-ambiente dentro de uma ciência própria 

acontecem no final dos anos 1950, quando ainda não se havia definido o campo disciplinar específico 

para o estudo das relações humanas com o ambiente em que as pessoas vivem, e por tanto, ainda 

não havia sido formulado o termo “Psicologia Ambiental”. No final da década seguinte havia um 

grande número de profissionais interessados no estudo do relacionamento pessoa-ambiente. Em 

1968, surge a nova área de formação no Programa de Psicologia do Centro de Pós-graduação da 
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Universidade da Cidade de Nova Iorque. Desde então o tema vem sendo discutido no meio 

acadêmico e científico por pesquisadores e estudantes (ITTELSON et al, 1974). 

Sobre a Psicologia Ambiental, Ittelson tece algumas considerações importantes que nos 

auxiliam na investigação da cidade-jardim: 

Ela [a Psicologia Ambiental] vê o homem não como produto passivo de seu 
ambiente, mas como um ser dirigido a seus próprios objetivos, que age sobre seu 
ambiente e que, reciprocamente, é influenciado por ele. Ao modificar seu mundo, 
o homem modifica a si próprio. Um bom princípio norteador nessa questão é o que 
chamamos de intercâmbio dinâmico entre pessoa e ambiente. 
[...] a Psicologia Ambiental, não obstante, prefere estudar os seres humanos em 
seus contextos diários, intactos. Normalmente [...] olha para o comportamento tal 
como ele é, com o ambiente exercendo papel integral no processo. Assim, nosso 
segundo foco de interesse é o estudo do ser humano como parte do seu meio 
(ITTELSON et al, 1974, p. 05). 

 

Os fatores que viriam a favorecer as relações pessoa-ambiente na cidade-jardim de Howard 

são mais notoriamente descritos como sendo as facilidades proporcionadas por uma cidade de limite 

controlado, uma nova proporção de densidade urbana – considerada baixa para a maioria dos 

autores consultados, as oportunidades sociais a serem oferecidas, entre outros. Em Tomorrow, fica 

claro que por trás da questão central proposta, todos estes fatores viriam a garantir qualidade de 

vida para os moradores destas cidades, diferente do que se passava na cidade de Londres e outras 

cidades industriais de fins do século XIX. 

Tratarei, pois, de mostrar como na Cidade-Campo poderão ser desfrutadas 
oportunidades iguais a, aliás, melhores, que as de intercambio social de qualquer 
cidade apinhada, enquanto, ainda assim, as belezas da natureza possam ali abraçar 
e desenvolver cada um dos habitantes; como salários mais altos poderão ser 
compatíveis com taxas e aluguéis reduzidos; como oportunidades fartas de 
emprego e perspectivas brilhantes de melhoria de vida poderão ser garantidas para 
todos; como o capital poderá ser atraído e a riqueza gerada; como belas casas e 
jardins poderão estar ao alcance de todos; como os limites da liberdade poderão 
ser ampliados e ainda assim todos os melhores resultados do entendimento e da 
cooperação serem colhidos por um povo feliz (HOWARD, 1949, p. 48, tradução 
Marco Aurélio Lagonego)20. 
 

Os argumentos apresentados por Howard nos desenham uma cidade aprazível e de recursos 

suficientes para manter uma população com segurança e conforto. A forma de viabilizar essa 

                                                             

20
 I will undertake, then, to show how in 'Town-country' equal, nay better, opportunities of social intercourse 

may be enjoyed than are enjoyed in any crowded city, while yet the beauties of nature may encompass and 
enfold each dweller therein; how higher wages are compatible with reduced rents and rates; how abundant 
opportunities for employment and bright prospects of advancement may be secured for all; how capital may 
be attracted and wealth created; how the most admirable sanitary conditions may be ensured; how 
beautiful homes and gardens may be seen on every hand; how the bounds of freedom may be widened, and 
yet all the best results of concert and co-operation gathered in by a happy people (HOWARD, 1949, p. 48) 
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melhoria da qualidade de vida é aproximar as pessoas da natureza, garantindo aos trabalhadores 

condições favoráveis para seu sustento e condições dignas de moradia. É claro que tudo isso não 

poderia acontecer pelo simples fato de estar no campo, mas pela proposta de comunidade que 

Howard sugere. 

Assim, descreve uma série de indicações de como o homem poderia viver melhor no 

ambiente urbano cuidadosamente planejado. Não se trata de um texto científico propriamente dito, 

pois o mesmo sequer pertencia a uma comunidade acadêmica, e nem tampouco pretendia de dirigir-

se a este público. É inegável, no entanto, que o autor tinha o conhecimento dos problemas sociais, 

econômicos e urbanos na sociedade de sua época, e para solucionar estes problemas, fundamentou 

seus argumentos em raciocínios e demonstrações descritos ao longo de seu texto.  

As questões levantadas por Howard, e que são observadas como soluções práticas em seu 

discurso, podem ser confirmadas como variáveis da relação pessoa-ambiente, à luz de Ittelson 

(1974). Este, ao apontar as duas razões que estavam despertando interesse pela Psicologia 

Ambiental – problemas da vida urbana e conscientização para com o ambiente natural – discorre 

sobre os fatores que vem contribuindo para a degradação da qualidade de vida urbana. 

[...] a atual preocupação com os problemas da vida nas grandes cidades – o 
ambiente construído que está se tornando, para muitos de nós, cada vez mais 
inadequado como contexto de vida. Densidade populacional, degeneração das 
áreas centrais, poluição e alienação são alguns dos estressores ambientais aos 
quais o homem urbano está sujeito. Programas de estudos urbanos e uma 
crescente ênfase em planejamento urbano testemunham a urgência com que 
procuramos uma análise mais empírica do relacionamento entre comportamento 
das pessoas e suas cidades (ITTELSON et al, 1974, p. 3). 
 

Como se vê, são considerados estressores ambientais21 diversos problemas urbanos 

diagnosticados por Howard, e para os quais propõe soluções na cidade-jardim. Esses estressores 

inviabilizam a convivência harmônica das pessoas nos centros urbanos. Por outro lado, Howard 

argumenta sobre as dificuldades da vida rural, onde não convive com os problemas urbanos, mas 

que apresenta outros problemas, principalmente de ordem social. A cidade-jardim seria uma solução 

que anularia os estressores ambientais de ordem urbana e social dos dois ímãs (campo e cidade), 

através da combinação de suas vantagens. 

 

                                                             

21 Segundo Evans e Cohen (1987), entendem-se por “estressores ambientais” as condições do meio físico que 
interferem de alguma forma na vida e na saúde das pessoas. 
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1.2.1 Controle do crescimento urbano e densidade populacional  

Como temos discutido até aqui, o modelo de cidade-jardim surge como uma tipologia urbana 

que poderia contribuir para a solução de alguns problemas da metrópole. A superpopulação e o 

estado de insalubridade da cidade industrial impulsionaram pensadores como Ebenezer Howard “a 

propor uma menor concentração de habitantes em ambientes menos densos e mais verdes” 

(ROGERS & GUMUCHDJIAN, 2001, p. 32). 

O crescimento da cidade, bem como seu crescimento populacional, seria controlado até um 

limite pré-estabelecido. A forma de barrar o crescimento das cidades-jardins era pela manutenção 

dos green belts (cinturões verdes).  

E tal princípio de crescimento – sempre preservar um cinturão rural ao redor de 
nossas cidades – seria retido em mente até que, com o passar do tempo, 
tivéssemos uma rede de cidades, não, é claro, dispostas geometricamente tal como 
em meu diagrama, mas agrupadas em torno de uma Cidade Central, em que cada 
morador de todo o grupo, ainda que em certo sentido vivendo numa cidade de 
pequeno porte, na realidade viva e desfrute de todas as vantagens de uma grande 
e belíssima cidade, mantendo-se a poucos minutos a pé ou de condução, de todas 
as delícias do campo: relvados, sebes e bosques e não meramente parques 
afetados e jardins (HOWARD, 1949, p. 142, tradução Marco Aurélio Lagonego)22. 
 

A recomendação do controle de crescimento é, na cidade-jardim, uma vantagem à medida 

que garantiria a preservação e manutenção de uma cidade pequena, como áreas verdes distribuídas 

por toda a sua extensão, favorecendo a relação dos habitantes com a natureza, algo distante da vida 

nas grandes cidades. Propiciaria ao morador o benefício de viver em um espaço de muitos recursos, 

mesmo que em um local de pequeno porte, usufruindo das diversas vantagens do modelo da cidade, 

que concilia as vantagens da vida urbana e rural em um mesmo ambiente. 

Howard define em Tomorrow os valores dos limites de crescimento populacional e territorial 

da cidade-jardim. Em sua proposta, a área da urbana seria de 1.000 acres (440 ha) e a área agrícola 

seria de 5.000 acres (2.020 ha), conforme apresentado no diagrama N2 (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). A população chegaria a um número máximo de 32.000 habitantes, sendo 30.000 

pessoas moradoras da cidade, e 2.000 viveriam na zona agrícola. A dimensão média dos lotes de 

terra para as famílias era de 20 x 130 pés (aproximadamente 6,1 x 39,62 m), sendo o lote mínimo de 

20 x 100 pés (6,10 x 30,48 m). 

                                                             

22
 And this principle of growth—this principle of always preserving a belt of country round our cities would be 

ever kept in mind till, in course of time, we should have a cluster of cities, not of course arranged in the 
precise geometrical form of my diagram, but so grouped around a Central City that each inhabitant of the 
whole group, though in one sense living in a town of small size, would be in reality living in, and would enjoy 
all the advantages of, a great and most beautiful city; and yet all the fresh delights of the country—field, 
hedgerow, and woodland—not prim parks and gardens merely—would be within a very few minutes' walk 
or ride (HOWARD, 1949, p. 142). 
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Na zona agrícola chega-se a uma razão de 0,4 pessoas por acre (menos de 1 pessoas por 

hectare). Em média, a densidade da cidade jardim seria de 0,53 pessoas por acre (13 hab./ha). 

A partir dos números apresentados, calcula-se a razão de 30 habitantes por acre na zona 

urbana (ou 68,2/ha), o que poderia ser considerada uma densidade baixa para os padrões britânicos 

no início do século XX, quando a densidade urbana em cidades como Londres era de 

aproximadamente 148 habitantes por hectare. Em outras regiões, como nas cidades de Paris e Nova 

Iorque apresentam valores também acima destes estipulados para a cidade-jardim (ver Quadro 1). 

 
Quadro 1: Densidade Demográfica - Áreas urbanas internacionais selecionadas e componentes (Data da revisão: 

00.11.05) 

Área 
metropolitana 

Área 
geográfica 

Ano 
Os 

dados 
atuais 

Área 
(km²) 

Área 
(ha)23 

População População 
por Km² 

População 
por ha24 

Londres Inner London 1901 Não 305,62 30.562 4536267 14843 148,43 

Londres Inner London 1996 Sim 305,62 30.562 2707800 8860 88,60 

Nova Iorque Manhattan 1910 Não 72,52 7.252 1550649 21382 213,82 

Paris Ville de Paris 1921 Não 106,19 10.619 2906472 27371 273,71 

Paris Ville de Paris25 1921 Não 86,94 8.694 2906472 33458 334,58 
Fonte: WENDELL COX CONSULTANCY. Demographia.2005. Disponível em 

<http://www.demographia.com/db-dense-nhd.htm>.Acesso 19 jul. 2011. Modificado pela autora. 

 

Contudo, a densidade populacional da zona urbana na cidade-jardim, comparada à praticada 

na primeira metade do século XX, parece bem compatível e absolutamente praticável, tendo em 

vista que as cidades com as quais temos comparado (Quadro 1) são grandes cidades e regiões 

metropolitanas, onde é esperado maior adensamento populacional, padrão diferente do que se 

pretendia na cidade-jardim. Durante o século, observa-se uma grande redução da densidade 

populacional da cidade de Londres, chegando a 88 pessoas por hectare. As razões para este 

fenômeno podem ser diversas, mas como não é foco de discussão neste trabalho, retomemos a 

questão da densidade populacional da cidade-jardim de Howard. 

Importante se faz lembrar que a ideia de cidade-jardim era uma proposta nova, em meio a 

outras tantas que surgiram na mesma ocasião, com plano de mudar os padrões urbanos da época, 

almejando uma forma diferente de sociedade. Assim, havia muito sentido nessa proposta de uma 

densidade menor, já que o que se queria era fugir da cidade superlotada e insalubre; e analisando os 

números, percebemos que a ideia de baixa densidade não era radical, mas que, segundo a concepção 

                                                             

23 Dado acrescentado pela autora. 
24 Dado acrescentado pela autora (valores aproximados). 
25 Exclui os parques periféricos. 
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de Howard (tendo em vista que se tratava de fins de século XIX), parecia ser a medida ideal para a 

prosperidade na cidade-jardim. 

Na verdade, Howard não argumenta de forma direta sobre as baixas densidades 

populacionais em sua cidade-jardim. O que se encontra sobre esta questão é a defesa de que a 

população deveria estar distribuída de forma espontânea e saudável, ou seja, para garantir a 

viabilidade das cidades-jardim, a população não poderia exceder um limite razoável em função da 

oferta de trabalho, serviços e produtos. 

Cada cidade poderia ser vista como um imã, cada pessoa como uma agulha. A 
partir disso, fica evidente que nada aquém da descoberta de um de fabricação de 
ímãs com poder de atração maior que o de nossas cidades será eficiente para 
redistribuir a população de uma forma espontânea e salutar (HOWARD, 1949, p. 
45, tradução Marco Aurélio Lagonego).

26
 

 

Deste modo, é possível compreender que a proposta de Howard é que as pessoas sejam 

atraídas para a cidade-jardim por oportunidades reais, que lhes proporcionem condições dignas de 

trabalho e moradia. Assim, a cidade, por sua própria dinâmica urbana, atrairia as pessoas até que 

todos os seus postos de trabalho estivessem completamente preenchidos, de modo que novos 

postos deveriam surgir em uma nova cidade-jardim, próxima à primeira, com os mesmos princípios. 

Contudo, estudos apontam que uma cidade de baixas densidades pode tornar-se 

insustentável, ou no mínimo elitista, por seu alto custo, como explica Santos: 

Os custos de urbanização (ruas, redes de serviços, equipamentos públicos) ficam 
muito caros quando as densidades são baixas. Esses custos são medidos pelos 
efeitos que provocam por metro linear ou por metro quadrado. Quando muitos se 
beneficiam com o mesmo investimento, o rateio sai muito mais barato (SANTOS, 
1988, p. 74). 
 

Nas últimas décadas, tem-se discutido as vantagens dos centros urbanos mais adensados, 

como modelo de urbanismo sustentável. O adensamento otimiza os recursos e, assim, é 

ambientalmente mais adequado. Santos ilustra de forma muito simples o que significa dizer que a 

baixa densidade é mais cara. A mesma infraestrutura de serviços que são oferecidos a uma rua com 

muitos moradores deve passar se houver apenas 1, de modo que o uso intensivo dos investimentos é 

uma forma de valorização da infraestrutura existente, até que seja realmente necessária a expansão 

da rede de serviços para o outros logradouros. 

                                                             

26Each city may be regarded as a magnet, each person as a needle; and, so viewed, it is at once seen that 
nothing short of the discovery of a method for constructing magnets of yet greater power than our cities 
possess can be effective for redistributing the population in a spontaneous and healthy manner(HOWARD, 
1949, p. 45) 
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Figura 13: Ilustração do uso da infraestrutura - baixas densidades x altas densidades 

Fonte: SANTOS, 1988, p. 74 

 

Rogers e Gumuchdjian, em “Cidades para um pequeno planeta” (2001) ao discutirem sobre 

cidades sustentáveis, tratam de um modelo a que chama “cidade compacta”, em que através de um 

planejamento integrado, agregam valores como maior eficiência energética, menor consumo de 

recursos e menor nível de poluição, e contenção da cidade dentro da zona urbana. 

Pelo menos em teoria, com a disponibilidade de produtos ecologicamente corretos, 
com os sistemas de geração de energia e transporte público virtualmente limpos e 
sistemas avançados de tratamento de esgoto e lixo, o modelo de cidade densa não 
precisa ser visto como um risco à saúde (ROGERS & GUMUCHDJIAN, 2001, p. 33). 
 

Ou seja, diferente do que acontecia na transição entre os séculos XIX e XX, em que a 

concentração da população em grandes centros urbanos gerou efeito de superpopulação caótica, 

hoje é não apenas possível como desejável que se adense a população para maior rateamento dos 

custos dos recursos e serviços, pois a tecnologia disponível nos permite oferecer serviços adequados 

e suficientes para maiores demandas. Evidentemente que aqui destacamos a dimensão ambiental 

que esta discussão trás a tona. Quanto mais bem empregados os recursos oferecidos para atender às 

necessidades da vida cotidiana, mais sustentáveis são estas iniciativas. 

É importante destacar que existe o adensamento populacional urbano desejável e planejado, 

que visa o ótimo aproveitamento de recursos, minimização de deslocamentos, etc. e aquele que é 

associado a questões socioeconômicas, que levam grandes famílias a ocuparem residências de 

poucos e pequenos cômodos. Acioly e Davidson (1998) relatam que é com este tipo de situação que 

estão relacionados problemas como morbidade, mortalidade, crime, fertilidade e enfermidades 

mentais ou distúrbios emocionais: 

Ao nível de habitação e/ou do lote densamente ocupado, a transmissão de doenças 
exacerba-se devido ao fato de as pessoas, além de pobres, estarem comumente 
sujeitas à má nutrição e a condições de habitação sub-normal em áreas destituídas 
de um mínimo de infraetrutura básica (ACIOLY & DAVIDSON, 1998, p. 32). 
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Com isso, os valores passam a apresentarem-se de forma antagônica, ao passo que as baixas 

densidades são almejadas para viabilizar um ambiente mais agradável e sadio para seus moradores - 

que deveriam ser pessoas das diversas camadas sociais, incluindo, como mencionado anteriormente, 

a classe operária – mas que implicaria um custo elevado, e assim, podendo até mesmo causar o 

recuo de parte da população, insatisfeita com a relação custo-benefício. 

Considerando-se que o valor encontrado para densidade populacional da cidade-jardim de 

Howard não foi exatamente uma meta imposta pelo autor, e sim consequência dos valores que 

atribuiu como sugestão para o espaço destinado às diferentes zonas da cidade, e fracionamento da 

terra nas diferentes funções urbanas; e analisando-se que estes padrões sugeridos por Howard são 

os que ele considerou ideal para manter a população em estado de equilíbrio, e que assim a vida 

social e econômica da cidade prosperasse; pode-se afirmar que Howard propõe uma cidade de baixa 

densidade, ainda que não fosse um fim, mas um meio de alcançar o bom desenvolvimento urbano. 

Assim como o traçado no projeto de cidade-jardim deveria ser adequado ao sítio, e não 

simplesmente reproduzido tais quais os diagramas de Howard, outras questões precisam ser 

revisadas e adaptadas. Assim, Mumford (2008/1961) entende que o fator densidade urbana 

conforma um protótipo a ser adaptado à realidade que se apresente, bem como é necessário 

analisar os altos custos para implementação da nova estrutura urbana. Deste modo, pode-se avaliar 

e concretizar uma cidade mais viável do ponto de pista socioeconômico. 

Evidentemente que a forma de morar no final do século XIX era idealizada de uma forma 

bem diferente da que conhecemos agora, nesta segunda década do século XXI. Naquele momento 

priorizava-se a moradia em residências unifamiliares, e essas casas dispunham-se horizontalmente. 

Na atualidade é possível preservar espaços de convivência, adensando a população em edifícios 

verticais, aumentando o rateio dos serviços e do solo, tornando mais acessível à aquisição e 

manutenção da moradia neste tipo de cidade. 

 

1.2.2 Unidades de vizinhança 

O termo “unidades de vizinhança” é mais um daqueles que não haviam sido discutidos pela 

comunidade científica no momento em que Howard pensa sua cidade-jardim. O conceito de unidade 

de vizinhança foi desenvolvido anos mais tarde por Clarence Arthur Perry no contexto do plano de 

Nova York de 1929.  

Unidade de Vizinhança é segundo a formulação original do início do século 20 uma 
área residencial que dispõe de relativa autonomia com relação às necessidades 
quotidianas de consumo de bens e serviços urbanos. Os equipamentos de consumo 
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coletivo teriam assim sua área de atendimento coincidindo com os limites da área 
residencial (BARCELLOS, 2001). 
 

O ideal, no entanto, do que seria a formação destas unidades de vizinhança é muito presente 

no seu discurso - embora a definição não seja levada a termo - justamente quando propõe 

minimização dos deslocamentos, firmando a população ao máximo próximo às suas moradias. 

Esta fixação se dava no 

que foi chamado por Howard de 

distrito urbano. O distrito era a o 

setor correspondente a um sexto 

(1/6) da cidade-jardim (Figura 

14). Uma região facilmente 

percorrível, que conteria em si os 

equipamentos urbanos 

necessários para o cotidiano dos 

moradores. O Palácio de Cristal 

(área comercial) ficaria na área 

central da cidade-jardim, à 

distância máxima27 de 558m do 

morador da parte mais periférica 

(HOWARD, 1949; tradução Marco 

Aurélio Lagonego). 

 
Figura 14 – Diag. N3 - Distrito e centro da Cidade-jardim 

Fonte: HOWARD, Ebenezer. Cidades-Jardins de amanhã. São Paulo: Hucitec, 
1996.Disponível em: 

<http://urbanidades.arq.br/bancodeimagens/displayimage.php?album=5&pos=
3> acesso em 12 jul. 2011. 

 

Vale lembrar mais uma vez que as medidas e o desenho apresentado no diagrama são 

apenas esquemáticos, de modo que as distâncias mencionadas acima são apenas parâmetros do que 

se pensava sobre pequenos percursos. Na prática, obviamente, esses números tenderiam a ser 

modificados em função do sítio. 

 

1.2.3 Oportunidade social 

Howard idealiza para sua cidade-jardim as condições que só na cidade ou só no campo não 

são possíveis, conforme o “Diagrama dos Três Imãs” apresentado anteriormente (Figura 8). Um dos 

                                                             

27 Original: 600 yards (HOWARD, 1949, p. 54). 
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pontos mais importantes, nesse sentido, é oferecer oportunidade de trabalho com remuneração 

adequada aos seus moradores, conciliado à permanência no espaço urbanizado com as vantagens do 

campo – ar puro, tranquilidade, contato com a natureza. 

Hall afirma que “cada cidade-jardim ofereceria um campo aberto de empregos e serviços” 

(2009, p. 109). Mumford afirma que a maior preocupação de Howard nesse modelo urbano era com 

uma transformação social: 

Em suma, Howard combateu todo o problema do desenvolvimento da cidade, não 
meramente seu crescimento físico, mas a inter-relação das funções urbanas dentro 
da comunidade e a integração dos padrões urbano e rural, para a vitalização da 
vida urbana em uma mão e o aperfeiçoamento intelectual e social da vida rural na 
outra (MUMFORD, 1949, p. 35, tradução nossa)

28
. 

 

Howard propõe uma cidade autônoma, no sentido de que os próprios cidadãos seriam 

responsáveis por sua administração e pela provisão de toda sorte de fundos. A forma mais digna de 

viver e realizar-se é descrita por Howard, com entusiasmo. 

Entre as maiores necessidades do homem e da sociedade de hoje, como em todos 
os tempos, estão: um objetivo valioso e oportunidade de efetivá-lo; empenho e fins 
que valham o empenho. Tudo o que um homem é, e tudo o que ele possa vir a ser, 
está resumido em suas aspirações, e isso é não menos válido para a sociedade do 
que para o indivíduo (HOWARD, 1949, p. 128, tradução Ottoni)29. 
 

Concretizar esses ideais na cidade-jardim seria uma resposta direta a todo o problema da 

crise urbana que acometia a cidade de Londres naquele momento, em que grande parte da 

população trabalhava pela necessidade primeira de manter suas famílias, e o faziam em condições 

precárias: trabalhavam e residiam em locais insalubres, e as ruas não eram diferentes. As longas 

jornadas de trabalho não permitiam que houvesse outras aspirações que não a obrigação do servir. 

Na cidade-jardim seria o oposto: as pessoas buscariam o trabalho que lhes trouxesse realização 

pessoal, e trabalhariam em condições adequadas. Em princípio, teriam disponibilidade para 

momentos de lazer, e aí estaria o sentido de viver em uma cidade em que a natureza está tão 

presente. 

A cidade-jardim, entre tantos outros equipamentos públicos, teria um centro comercial, 

definido como “Palácio de Cristal (...) é uma espaçosa arcada que circunda o Parque Central, onde 

                                                             

28 In short, Howard attacked the whole problem of the city’s development, not merely its physical growth but 
the inter-relationship of urban functions within the community and the integration of urban and rural 
patterns, for the vitalizing of urban life on one hand and the intellectual and social improvement of rural life 
on the other (MUMFORD, 1949, p. 35). 

29 Among the greatest needs of man and of society to-day, as at all times, are these: A worthyaimand 
opportunity to realize it; work and ends worth working for. All that a man is, and all that he may become, is 
summed up in his aspirations, and this is no less true of society than of the individual (HOWARD, 1949, p. 
128). 
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são expostas as mercadorias mais atraentes à venda na Cidade-jardim, e que sendo jardim de 

inverno e um grande centro comercial, é um dos passeios favoritos da população da cidade” 

(HOWARD, 1949, p. 96, tradução Ottoni)30. 

Howard propõe que a oferta de produtos e serviços seja suficiente para atender às 

necessidades da comunidade, evitando a concorrencia entre profissionais e comerciantes de um 

mesmo ramo. 

Os comerciantes que se sentissem atraídos a estabelecer-se na Cidade-jardim pagariam 

rendas-cotas adequadas para realizarem suas atividades na área destinada o mercado público e 

teriam alguma segurança quanto a possíveis concorrentes, por um princípio local de arrendar apenas 

um lugar no distrito para determinado ramo. Para garantir essa segurança, no entanto, o 

comerciante deveria manter satisfeita a população com seus serviços, pois caso esta reclamasse em 

massa, seria concedido a outro a concorrencia no setor (HOWARD, 1948, p. 98). 

(...) estará protegido [o comerciante] enquanto desempenhar suas funções a 
contento e com sabedoria, repousando sua boa vontade na base sólida da boa 
vontade dos clientes. Suas vantagens seriam, portanto, enormes. (...) os membros 
da comunidade, a não ser para chamar o comerciante à razão, não terão interesse 
em trazer a campo um concorrente, não obstante seus interesses estarem melhor 
servidos mantendo a concorrência na retaguarda tanto quanto possível (HOWARD, 
1949, p. 99, tradução deMarco Aurélio Lagonego)31. 
 

O ramo do comércio parece interessante e promissor para quem busca oportunidade de 

trabalho, desde que o trabalhador esteja disposto a agir segundo a lógica de cooperação da cidade-

jardim, sempre buscando satisfazer a clientela, que será - ao menos em teoria - a responsável por 

manter ou não o êxito do empreendimento. 

Outra grande vantagem no comércio local, segundo Howard, é que os indivíduos ou 

sociedades atuantes no comércio seriam, na prática (não tecnicamente), como servidores municipais, 

sem estarem sujeitos a tanta burocracia do sistema público, e sim com grande liberdade de ação. Os 

riscos a que se sujeitam como negociantes seriam menores que diante de concorrencias desmedidas, 

e poderiam ser recompensados com os lucros de seus bons investimentos. Poderiam praticar preços 

abaixo da média em outros centros, pois teriam oportunidade de compreender bem a demanda, 

                                                             

30 Crystal Palace, which, it will be remembered, is a wide arcade, skirting the Central Park, in which the most 
attractive wares on sale in Garden City are exhibited, and, this being a winter garden as well as the great 
shopping centre, is one of the most favourite resorts of the townspeople (HOWARD, 1898, p.96). 

31
 (…) as long as he perform his functions wisely and well, his good-will resting on the solid basis of the good-
will of his customers, he will be protected. His advantages are, therefore, enormous. (…) the members of the 
community, except for the purpose of bringing a trader to reason, will not only have no interest in bringing a 
competitor into the field, but their interests will be best served by keeping competition in the background as 
long as possible (HOWARD, 1898, p.99). 

 



58 

 

além de terem baixos custos operacionais, como por exempo, com anúncios de captação de clientes 

(1949, p. 100). 

1. 3 CARACTERÍSTICAS DA FORMA URBANA DA CIDADE-JARDIM  

A proposta em Tomorrow, como temos visto, é muito mais abrangente do que um esquema 

de cidade. Trata, também, de aspectos sociais e econômicos que se fazem parte do cotidiano urbano, 

de modo que foi imprescindível tentarmos descrever o pensamento que envolve a cidade-ideal, e 

como esses fatores determinam ou são transmitidos em formas concretas para o desenho urbano. 

Identificamos alguns elementos morfológicos importantes no ideário de cidade-jardim. Como 

já foi advertido na descrição dos parâmetros metodológicos, buscou-se observar os elementos das 

dimensões urbana e territorial, segundo a classificação de Lamas (2004/1995).  

Os seguintes elementos se mostraram relevantes e servirão como pista para identificar 

possíveis influências em planos e projetos urbanos posteriores à proposta de Howard: 

 

 O formato concêntrico com que é represenatado o esquema da cidade: mesmo com 

a devida adequação ao sítio, o princípio de manter um centro administrativo e 

comercial em uma região central da cidade é uma característica muito forte do 

ideário. Este será um dos elementos que se mostrarão mais claramente nos estudos 

do capítulo 3.  

 

 As áreas residenciais com traçado “orgânico”: mesmo em situações topográficas mais 

planas, persistem em formas mais sinuosas, com vias reservadas e tranquilas.  

 

 As áreas verdes, que são fundamentais para a cidade-jardim, embora não seja o 

elemento principal, como se espera de um modelo que tem este nome. As áreas 

verdes estão presentes na cidade-jardim em todos os setores, na configuração de 

jardins, parques ou simplesmentes na arborização dos percursos, promovendo o 

contato com a natureza. Além disso, os cinturões-verdes agricultáveis, estes sim 

fundamentais na concepção do ideário, circundam a cidade, retendo sua expansão 

territoral. 

 

 A infraestrutura para transporte público ferroviário: é um princípio que viabiliza a 

existência das cidades-jardins, que se situam em zonas ainda não ocupadas, e 
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precisam manter comunicação com as cidades vizinhas. Dentro da cidade, contudo, 

espera-se que as pessoas possam se locomover a pé ou de bicicleta sem grandes 

transtornos. Para isso os setores que mantém relação mais próxima precisam estar 

locados a distâncias curtas. Assim, o sistema de transporte influencia no desenho 

urbano.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
MODELOS E CONCRETIZAÇÕES DO 

IDEÁRIO DE CIDADE-JARDIM 
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Conhecemos a proposta urbana de Howard, que idealizou uma cidade social, formada por 

cidades-jardins interligadas para formar um centro urbano maior. Neste capítulo, serão discutidos 

alguns exemplos de concretizações do ideário, analisando como algumas dessas cidades-jardins 

foram implantadas e como chegaram ao fim do século XX. Buscaremos identificar como os princípios 

da cidade-jardim foram apropriados nos planos das cidades concebidas tendo-os como referência, e 

que os elementos morfológicos aparecem nesses exemplares.  

Uma das razões para as muitas reservas que se apresentam sobre o modelo de Howard 

refere-se, mais precisamente, aos bairros e subúrbios construídos antes e após a publicação de 

Tomorrow. O que se observa durante as pesquisas é que dentro de uma enorme gama de cidades 

intituladas de “cidade-jardim”, poucas aplicações foram levadas a termo do que propunha Howard.  

Alguns exemplares se destacam pela importância histórica dentro do contexto do movimento 

de cidade-jardim, como é o caso das duas primeiras cidades-jardins britânicas, Letchworth e Welwyn, 

construídas com a parceria de Howard; e outras pela qualidade do planejamento urbano e pela 

maior aproximação ao ideário cidade-jardim, mesmo tendo passado por um planejamento adaptado 

às especificidades da região e do sítio.  

Após o ano de 1945, quando estão em pleno desenvolvimento social e econômico, muitas 

cidades foram planejadas seguindo o modelo de cidade-jardim pela América e pela Europa. Exemplos 

de cidades novas nos EUA são Reston (75.000 habitantes), Colúmbia (110.000 habitantes) e Valença 

(250.000 habitantes). Na Europa, o plano de Copenhague (1948 a 1960) e o plano de Estocolmo 

(1952 a 1966) são importantes exemplos que conseguiram bons resultados (OTTONI, 2002/1996). 

Copenhague, a propósito, é uma das cidades que comporá nosso estudo de caso no capítulo 3. 
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Figura 15: Reston - Vista aérea (Reston Town Center district). 

Fonte: http://www.restonmuseum.org/virtual_exhibit/vex2/images/D42912A3-9CD0-4777-8B33-442749235229.jpg 

 
Figura 16: Colúmbia - Town center 

Fonte: http://www.mahanrykiel.com/projects/town-planning/columbia-town-center/nggallery/image/columbia-h-01/ 

 
Figura 17: Estocolmo – Área residencial 

http://www.cfmoller.com/p/-en/aarstafaltet-housing-in-stockholm-i2902.html 
 

Por paradoxal que seja, um dos autores responsáveis por alimentar a adaptar o pensamento 

sobre a cidade-jardim foi Le Corbusier. Arquiteto da escola modernista, desenvolveu projetos e 

teorias que remetem - ora mais claramente, ora mais reservadamente - ao ideal da cidade-jardim de 
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Howard, e por isso será apresentado um relato da sua proposta urbanística para Uma Cidade Para 

Três Milhões de Habitantes e Ville Radieuse. A concepção das duas reflete o pensamento moderno 

de maximização do uso do solo, de priorizar a dinâmica do transporte individual, mas também de 

manter grandes áreas verdes para promover a sensação de contado com a natureza. Diferem-se da 

cidade-jardim de Howard inicialmente ao sugerir a verticalização em prol da liberação do solo para 

paisagismos e áreas livres de recreação e convivência, mas parte de sua produção é reconhecida na 

literatura, como uma versão de cidade-jardim vertical (MUMFORD, 2008/1961; JACOBS, 2009/1961; 

HALL, 2009/1988, CHOAY, 2002/1965). 

Os casos de cidade-jardim que se pretendem analisar nesta sessão são aqueles que são 

documentalmente reconhecidos como tal - com registros nos memoriais, por exemplo, da referência 

ao ideário de Howard, desconsiderando (para esta pesquisa) as que simplesmente são assim 

classificadas pelas evidências ou semelhanças que tangenciam os principais elementos do ideário. 

Serão analisados também os dois planos urbanísticos de Le Corbusier acima mencionados, por terem 

sido produzidos com influência quase que direta e imediata de alguns princípios da cidade-jardim, 

ainda que tenha lançado mão destes princípios apenas para efeito metodológico, ou sistematização 

de ideias. Devido à importância que tiveram no contexto urbano brasileiro, não poderia deixar de 

compor este apanhado de exemplares, o processo de produção e implementação dos jardins 

paulistanos, desenvolvidos entre as décadas de 1910 e pelo menos até a década de 1940, 

inicialmente para bairros elitizados de São Paulo, expandindo-se depois para bairros mais periféricos 

e populares.  

Essa modalidade de bairro-jardim surge como uma nova possibilidade de se adaptar o ideário 

a novas proporções. Ocorreu, contudo, o fenômeno em que “uma série de cidades e bairros jardins 

se espalharam pelo mundo, inclusive no Brasil, a partir de apropriações seletivas da ideia original de 

Howard” (DALBERTO, 2009, p. 09, grifo nosso), caracterizando parcialmente o projeto segundo os 

princípios da cidade-jardim, sem que realmente o fosse a termo: 

(...) discute-se o “deslizamento” do termo cidade-jardim para bairro-jardim, 
redução que, por vezes, trouxe um conjunto de significados que se remetia ao 
ideário original (...). Se se toma um termo pelo outro, permanece a ênfase do 
jardim na cidade como sinônimo de um espaço urbano adequado às exigências de 
conforto da vida moderna (DANTAS et  al, 2006, p. 158). 
 

Essas novas traduções do que foi proposto por Howard evidenciam a força do ideário, e sua 

aceitação por parte dos planejadores que o sucederam, ainda que o fizessem de forma inconsciente. 

Considerar possibilidade de uma “redução” dos princípios, originalmente recomendados para uma 

cidade a um bairro pode ser entendido como uma forma de fazer propagá-los com diversas 

possibilidades. 
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A título de informação sobre as ressonâncias dessa nova configuração de cidade/bairro-

jardim, e reafirmando a importância e valor enquanto patrimônio urbano/cultural da produção 

urbana brasileira, cabe destacar que depois de algumas experiências em São Paulo, alguns projetos 

foram realizados no Rio de Janeiro, na década de 1930 por ocasião do plano “A Cidade do Rio de 

Janeiro – Extensão, Remodelação e Embelezamento”. Neste período são planejadas duas cidades-

jardins para a Ilha de Paquetá e Ilha do Governador, pelo urbanista francês Alfred Agache. O bairro 

de Laranjeiras recebe o “apelido” de cidade-jardim, quando na verdade trata-se de um bairro 

exclusivamente residencial, onde não é permitido qualquer estabelecimento comercial. É um 

exemplar que se distancia em sua essência da ideia original de Howard (OTTONI, 2002/1996).  

Ainda no Brasil, cidades capitais, como Goiânia; balneárias como Águas de São Pedro e Pontal 

do Sul; e outras cidades fortemente representativas como exemplo de aplicação de cidade-jardim no 

Brasil como Cianorte e Maringá, são projetadas, senão aos moldes, sob forte influência do ideário de 

Howard.  

Considerada por vários autores a primeira cidade vinculada ao ideário de cidade-jardim no 

Brasil, Goiânia é planejada por Attílio Corrêa Lima em fase inicial, com continuidade do Eng. Armando 

Godoy. A cidade foi fundada para sediar a nova capital do Estado de Goiás, em 1933. Do seu 

planejamento, algumas características são importantes para identificar a influência do modelo de 

cidade-jardim. Seu traçado é marcado por duas características, apenas a princípio, antagônicas entre 

si, que são a sinuosidade das ruas nos bairros residenciais32 (ver no setor localizado à esquerda, na 

Figura 18) e a regularidade geométrica das ruas nos centros cívicos (setor central da Figura 18), aos 

quais se chega pelos parkways, vias arborizadas e amplas. Existe ainda um zoneamento funcional 

bem definido, separando os centros administrativo e comercial; industrial, rural e residencial 

(ANDRADE, 2000). 

                                                             

32 Andrade (1998) discorre sobre a composição do plano de Goiânia, iniciada por Attílio Corrêa Lima, e 
finalizada por Armando Godoy: “Godoy, (...) para dar continuidade ao plano de Lima para Goiânia, adotará a 
concepção norte-americana de subúrbio-jardim, marcada pela noção de ‘unidade de vizinhança’ e por uma 
posição privilegiada do automóvel na configuração dos espaços abertos, destinando-lhes maiores áreas de 
estacionamento e circulação”. 
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Figura 18: Plano de Goiânia modificado por Armando de Godoy. 

Fonte: Disponível em: http://www2.ucg.br/arq2/urbano/6PlanoArmando.htm, acesso em 24 jul. 2011. 
 

Goiânia, assim como as outras cidades-jardins brasileiras, é destaque pela boa qualidade de 

vida, e em 2008 ocupou o topo do ranking por ser a cidade com a área urbana mais verde do país 

(0,8 árvore e 94 metros quadrados de matas por habitante), e a segunda em nível internacional 

(AMARO e BIASETTO, 2008, s/p). 

 
Figura 19: Goiânia – massa verde na 
área urbana (Foto de Cristina Cabral) 

Fonte: 
http://veja.abril.com.br/230708/p_110

.shtml 

 
Figura 20: Goiânia - vista noturna do 

Parque Vaca Brava 
Fonte: 

http://umuaramaplaza.com.br/public/ 
imagem/conteudo/pagina/pagina2.jpg 

 
Figura 21: Goiânia - Praça Cívica (Foto: 

Agência Estado) 
Fonte: 

http://www.revistazelo.com.br/news/
2013/10/22/goiania-celebra-
aniversario-em-grande-estilo/ 

 

Para as cidades de Maringá e Cianorte, o Eng. Jorge de Macedo Vieira também empregou o 

conceito de cidade-jardim, com o qual provavelmente veio a familiarizar-se por meio de convívio 

com Barry Parker durante estágio na City of San Paulo Improvements and Freehold Land Company, 

como discute Andrade em sua tese (1998).. Estas cidades apresentam características comuns: ambas 

foram construídas na floresta atlântica (e o urbanista buscou preservar parte da vegetação 

existente), manifestam a intenção de uma cidade moderna em seu traçado (desenho geométrico) e 

com o zoneamento rigoroso (residenciais e industriais, centro cívico e comércios/serviços). As áreas 
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centrais foram concebidas do modo clássico, articulando a partir do eixo principal, da estação ao 

centro cívico, por onde se implantam os edifícios administrativos (Figura 24 e Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). 

 
Figura 22: Maringá - Vista aérea da  região central 

(destaque para a Catedral de Maringá - Basílica Menor 
Nossa Senhora da Glória) 

Fonte:http://img26.imageshack.us/img26/3870/cpiade0507
07aereasd.jpg 

 
Figura 23: Cianorte - Vista aérea para o Santuário 

eucarístico Diocesano Nossa Senhora de Fátima, a Igreja 
Matriz 
Fonte: 

http://www.cianorte.pr.gov.br/pagina.php?codigo=22 

 

Embora não se pretenda ainda nesta sessão detalhar os planos das cidades, uma breve 

descrição dos dois projetos pode ser feita a partir dos mapas seguintes. O padrão de cores de 

legenda é o mesmo nos dois casos, o que facilita a interpretação.  

Observa-se que na região central, em ambos, localizam-se os centros cívicos, onde se situam 

os edifícios públicos institucionais (legenda cor rosa/salmão), e o traçado é clássico, descrito 

anteriormente. As áreas em azul, nas imediações de acesso entre estação ferroviária (destacadas por 

região retangular em rosa/salamão) ao centro cívico, marcam as áreas de comércios e serviços, com 

traçado formal e regular. A zona residencial operária (em laranja) fica nas proximidades das áreas 

industriais (em roxo). E “como o próprio nome diz, a Vila Operária foi pensada para ser a residência 

dos trabalhadores da área industrial que deveria ter usos mistos – residencial, comercial e industrial 

– e oferecer lotes com preços mais baixos em relação às zonas 1 e 2 (CORDOVIL E RODRIGUES, 2012, 

p. 04). As regiões coloridas de verde são áreas de vegetação, que acabam não sendo traduzidos 

nestes planos como áreas de reserva florestal. As áreas em cinza e amarelo são bairros residenciais 

de padrões médio e alto, respectivamente. 
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Figura 24: Projeto para a cidade nova de Maringá, elaborado em 1947. Zoneamento funcional 

Fonte: http://www.amjs.org.br/expototal4.htm 

 
Figura 25: Projeto para a cidade nova de Cianorte, em 1955. Zoneamento Funcional 

Fonte: http://www.amjs.org.br/expopainel29.htm 
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Muitas foram as iniciativas no Brasil, que remeteram à ideia, ou ao menos ao nome da 

cidade-jardim. O conceito raramente foi referenciado em sua forma mais íntegra, e sim como modo 

de valorização superficial do empreendimento. 

Sendo designação de proposta com âmbito urbano-regional, vinculada à resolução 
de problemas sociais profundos, ele foi muitas vezes usado como mero termo 
propagandístico de loteamentos os mais precários ou, na melhor das hipóteses, 
aludindo a desenho de qualidade em bairros de luxo (SZMRECSÁNYI, 2002, p. 7). 
 

O título de “cidade-jardim” agregou, sem dúvida, valor e status aos empreendimentos, e essa 

forte movimentação da especulação imobiliária, a exemplo do que aconteceu no Brasil na década de 

193033 (OTTONI, 2002/1996). Em estudo sobre a difusão do termo “cidade-jardim”, sobressai sua 

vocação ambiental (ao menos na interpretação de alguns planejadores), o que ajuda a justificar a 

apropriação de seus princípios em tantos diferentes modelos: 

A apropriação do modelo cidade-jardim pelos urbanistas de formação politécnica 
revela, por sua vez, como, para além das propostas reformistas de transformação 
social, interessou sobremaneira um “esquema ambiental de desenho urbano” 
(Ward, 1992) de qualidade que atendia às necessidades e conveniências da cultura 
urbanística moderna em formação no Brasil. A cidade-jardim tornou-se mais um 
elemento de fundamentação e legitimação no debate profissional local, um 
poderoso instrumento para a construção de cidades salubres e belas(...) (DANTAS 
et  al, 2006, p. 158, grifo nosso). 

De uma forma ou de outra, associa-se a esse nome uma ideia de nobreza, beleza e saúde, 

seja pela possibilidade do contato com a natureza, já escasso nos grandes centros, seja pela 

possibilidade de aquisição de melhores propriedades a preços mais acessíveis. Todavia, os projetos 

hora vinculados ao nome de cidade-jardim são completamente diferentes e cada vez mais distantes 

do que propôs Howard. Atualmente, mantém-se vivo o ideário através de novos planos que 

consistem basicamente em loteamentos, ou novos bairros em regiões periféricas das cidades, com 

promessas de rápido desenvolvimento local, e a distâncias razoáveis do centro, através de transporte 

individual. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Santos discursa: 

Até os anos 70, os domínios se mantêm mais ou menos restanques, para os 
agentes do capital, urbanizações à moda culturalista, para os estatais, à moda 
racionalista. As intervenções não ficavam restritas aos investimentos nobres para 
as elites. Desde a década de 50, os empreendimentos imobiliários, esgotado o filão 
dos mais ricos, se dirigem para as periferias. A terra barata começa a ser retalhada 
em novos “jardins”, parentes já muito distantes dos originais ingleses. Versões 
mesquinhas que se oferecem aos pobres.  Construída Brasília, falácia democrática 

                                                             

33 Ottoni menciona os casos do bairro Jardim Belo Horizonte, em Belo Horizonte (MG), e o plano para Goiânia 
(1933) em que a zona residencial faz forte referência ao sistema empregado em Letchworth e Welwyn (ruas 
curvas, “cul de sac” e extensa vegetação).  
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oferecida ao consumo da parcela mínima da população brasileira que podia 
assumir a ”cidadania” proposta pelo Plano-Piloto, dedica-se, nos anos 60, a 
oferecer os mesmos esquemas racionalistas para os de mais baixa renda. Financia, 
através do BNH, os Conjuntos Habitacionais (SANTOS, 1988, p. 43). 
 

A intenção passa a ser não mais de mudança social, de uma nova forma de comunidade, e 

sim uma maneira de especular e tirar proveito da carência de uma parte da população que sonha e 

necessita adquirir sua própria casa, e que em geral tem recursos limitados, sujeitando-se a investir 

naquilo que é possível, ainda que a infraestrutura oferecida não seja satisfatória. 

Nos últimos anos o Brasil tem acompanhado a iniciativa do Governo Federal em parceria com 

a Caixa Econômica Federal que, através do Programa Minha Casa Minha Vida, vem beneficiando 

milhares de famílias com a aquisição da casa própria. Alguns dos projetos (loteamentos, bairros, 

condomínios) foram nomeados de cidade-jardim ou algum outro termo que faça alusão à natureza 

(bosque, parque, jardim, etc.). Obviamente, aqui não há mais praticamente nada de relação com o 

ideário original. Ainda assim, serve para lembrar a força e permanência do termo e, em alguns casos, 

do vínculo ao modelo de desenho urbano com traçado mais “orgânico”.  

 

 
Figura 26: Condomínio Cidade Jardim, 

Bagé/RS 
Fonte: http://www.novolarimoveis.com 

 
Figura 27: Bairro planejado 
Cidade Jardim, Fortaleza/CE 
Fonte:http://www.maracanaua

gora.com.br 

 

 
Figura 28: Condomínio Residencial 
Jardins do Planalto, Mossoró/RN 

Fonte: http://elevare.net.br 

 

Neste programa há diversas vantagens sobre as demais modalidades de financiamento 

imobiliário oferecidas pelos bancos brasileiros, tais como taxas de juros reduzidas e subsídios do 

governo, de acordo com a renda dos compradores (CAIXA, s/d). Para enquadrar-se nesta modalidade 

de financiamento, o imóvel deve atender a uma série de requisitos34 sobre materiais e métodos 

construtivos, e dimensões mínimas para o imóvel. Ocorre que os empreendimentos que passaram a 

ser oferecidos são frequentemente situados em zonas periféricas, devido ao baixo preço dos lotes, e 

                                                             

34 Para informações detalhadas sobre o programa, consultar a Cartilha do Minha Casa Minha Vida (CAIXA, s/d); 
e para críticas e reflexões sobre o Programa, consultar NASCIMENTO e TOSTES, 2011 e MARICATO, 2009. 
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raramente possuem saneamento básico, transporte público diversificado, calçamento, etc. 

(NASCIMENTO e TOSTES, 2011.).  

Embora sejam necessárias algumas reflexões e avaliações sobre a qualidade desses 

empreendimentos no que diz respeito ao espaço urbano e os impactos gerados pelo processo de 

expansão urbana a que levam (e aqui cabe uma ressalva de que não é um demérito exclusivo desta 

modalidade, pois esse processo é conhecido e recorrente no caso do urbanismo brasileiro, seguindo 

o raciocínio de Nascimento e Tostes - 2011), não se pode desprezar que exista algum vínculo, ainda 

que muito adulterado, da ideia de cidade-jardim. Basta retornarmos aos exemplos de bairros-jardins, 

que também não incorporavam na totalidade seus princípios para reiterarmos de que não estamos 

diante de um episódio inédito. 

As sessões seguintes apresentarão, enfim, a caracterização do projeto urbano das cidades 

eleitas para compor este relato, sejam elas Letchworth, a primeira cidade-jardim; Welwyn, a 

segunda; A cidade ideal de Le Corbusier, que se torna também um modelo concreto, embora as 

cidades de que trataremos não tenha saído do papel, de fato; e Maringá, o exemplar talvez mais 

significativo do vínculo ao tipo e ao modelo cidade jardim na produção urbanística brasileira. 

A discussão se limitará a tratar dos aspectos urbanos da cidade, sem adentrar nos 

pormenores dos estilos arquitetônicos adotados, pois essa é uma questão que não exerce influência 

direta no problema da pesquisa (circulação e materialização do ideário de cidade-jardim no desenho 

urbano dos planos desenvolvidos durante o século XX). 

Parte do material coletado, para desenvolver este capítulo foi pesquisado a partir de 

informações fornecidas pelo Prof. Dr. Fabiano Lemes da University of Portsmouth, com indicações de 

textos recentes sobre as cidades-jardins. 

2.1 AS PRIMEIRAS CIDADES-JARDINS INGLESAS – LETCHWORTH E WELWYN 

As primeiras cidades-jardins, criadas a partir do conceito e dos princípios desenvolvidos por 

Ebenezer Howard, foram planejadas por Raymond Unwin e Barry Parker, em parceria do próprio 

idealizador do ideário. Esta parceria desenvolveu o projeto de Letchworth, Welwyn e Hampstead. 

Esta última não chega a ser considerada uma cidade, mas um subúrbio-jardim. De qualquer forma, as 

três comunidades seriam “pólos alternativos de desenvolvimento e fixação habitacional” (LAMAS, 

2004/1995, p. 311) para a congestionada e insalubre Londres.   

Embora todos estivessem bastante imersos nos ideais howardianos, Lamas (2004/1995) 

constata que o desenho urbano utilizado nesses primeiros exemplares não correspondiam 

exatamente aos conceitos estabelecidos por Howard. Para o autor, que concorda com Peter Hall 
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(2009/1988) sobre a confusão entre bairros de baixa densidade com áreas verdes e a cidade 

idealizada por Howard, quando é dada a oportunidade de concretizar a cidade-jardim, seus princípios 

são incorporados à morfologia tradicional conhecida e reinventada por Unwin.  

A cidade-jardim teria um ambiente dominado por superfícies arborizadas, 
plantadas e ajardinadas que permitem o máximo acesso visual e físico a todos os 
espaços. Mas Unwin continua a morfologia tradicional, introduzindo-lhe alterações 
que abrem novas pistas e preparam algumas ideias modernas. Antecipando a 
unidade de vizinhança, Unwin procura constituir pequenas comunidades humanas, 
pesquisando novas tipologias urbanas como close, ou o impasse – agrupamento de 
edifícios-vivenda que envolvem um terminal que parte da rua. Este sistema obriga 
à abertura do interior do quarteirão, <<reinterpretando>> o pátio de quinta anglo-
saxônico como espaço de convivência e estrutura das construções que o envolvem. 
As práticas sociais e algumas funções da rua como local de convívio e de acesso aos 
edifícios deslocam-se para o impasse. A rua vai tornar-se apenas lugar de 
circulação. O Impasse ou close cria uma categoria intermediaria entre o espaço 
público da rua e o espaço privado da habitação, oferecendo um espaço semi 
público para as relações sociais de vizinhança (LAMAS, 2004/1995, p. 312). 

 

Nestes dois primeiros exemplares, que se tornam modelos para outras iniciativas, as soluções 

adotadas para o centro e áreas residenciais são posteriormente incorporadas ao ideário, e repetidos 

nas demais cidades-jardins. 

Ao lado, na Figura 29, as principais 

soluções que se adotaram para a definição 

das quadras residenciais, e que servem de 

referência para as demais. Na parte superior 

da imagem aponta um cul de sac, elemento 

comum na cidade-jardim onde o desenho 

urbano leva à existência de muitas ruas sem 

saída; à direita na parte de cima apontam-se a 

vegetação, importante elemento urbano, que 

influencia o layout da cidade (árvores 

existentes); e na parte inferior da ilustração 

são apontados os “contratempos 

urbanísticos” (digamos assim) que são 

incorporados ao desenho, tomando formas 

alternativas, como a implantação axial; e a 

vegetação existente preservada forma uma 

massa densa verde no centro das quadras.  

 
Figura 29: Diagrama com soluções para a escala da quadra 

residencial 
Fonte:http://www.hertslink.org/buildingfutures/designs/169503

85/16954320/ 
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2.1.1 Letchworth 

A primeira cidade-jardim, Letchworth, foi planejada e construída a partir de 1903, tendo 

Parker e Unwin como responsáveis técnicos. Foi concebida, tanto em termos de traçado urbano 

como seu planejamento urbano e estratégico, à luz do que propôs Howard, o qual teve a 

oportunidade de acompanhar seu processo projetual e execução35 (OSBORN, 1949). 

A cidade foi construída a 34 milhas (54,72km) da cidade de Londres, em um sítio de 3.818 

acres (1.545,09 ha) (HALL, 2009/1988). Seu processo de ocupação deu-se de forma lenta. Os 

primeiros moradores de Letchworth foram pessoas que, segundo Hall, eram “idealistas típicos da 

classe média, artistas que deram a Letchworth uma permanente reputação de excentricidade que ela 

mais tarde deixou de merecer” (p. 115). Seguiu-se, pouco depois, a ocupação por parte de pessoas 

de classe mais abastada, que se tornariam a razão de ser da cidade-jardim. 

Ottoni relata sua implantação, em 1903. A difícil integralização das 300.000 libras para a 

construção da cidade fez com que o ritmo tornasse-se lento, e a população esperada de 30.000 

habitantes não foi alcançada mesmo até 1962, quando se somavam 26.000 habitantes em 

Lecthworth (2002/1996). 

Meneguetti confirma Letchworth como uma concretização do ideal de Howard, e encontra 

no plano da cidade a principal referência de cidade-jardim, no que diz respeito ao desenho e à forma 

urbana, o espaço aberto: 

(...) Howard apresenta uma descrição detalhada de sua futura cidade-jardim, 
incluindo diagramas da cidade e seu entorno, observando que estes diagramas 
deveriam resultar em um projeto específico a cada sítio. São detalhadas, no 
entanto, a largura das vias, a locação dos bulevares e a localização dos edifícios 
públicos. 
Suas ideias foram concretizadas em Letchworth (...). O desenho da cidade, com 
ruas sinuosas, jardins privados e parques, demonstra a preocupação com a 
continuidade do espaço aberto (MENEGUETTI, 2007, p.25). 
 

Assim, uma série de observações e análises sobre a forma como se deu essa materialização 

do que antes estava no campo dos esquemas e teorias podem ser realizadas a partir dos planos e 

leituras de outros autores sobre o assunto, como Ottoni, que lista características importantes sobre 

Letchworth, que evidenciam sua filiação como uma cidade-jardim. 

Em Letchworth os arquitetos têm como objetivo o desenho informal das ruas; as 
casas formando blocos isolados entre si, recuadas do alinhamento do terreno, com 
jardins fronteiriços; os passeios com grama, arbustos e árvores; assim como o 
sistema de ruas secundárias de acesso em “cul de sac”. Este conjunto de 
procedimentos implantado por meio de normas rigorosas irá acentuar a ideia de 
convívio com a natureza, propiciando ambiente agradável e acolhedor. Buscou-se 

                                                             

35 Para mais detalhes, ver as biografias de Ebenezer Howard (BEEVER,1988) e Raymond Unwin (MILLER, 1992.) 
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em especial a escala humana. Esta continuidade de espaço aberto verde se estende 
aos espaços públicos e parques da cidade, assim como ao seu cinturão agrícola 
(OTTONI, 2002/1996, p. 50). 
 

O projeto da cidade é claro e, apesar das adaptações necessárias para sua adequação ao 

sítio, traduz com muita propriedade o que foi idealizado originalmente por Howard em Tomorrow. 

Os elementos mais marcantes do traçado são facilmente identificados em imagens aéreas da cidade 

(Figura 30), e nas Figura 31 e Figura 32 o retrato de ruas tradicionais, por vezes sinuosas e edificações 

recuadas do alinhamento da rua, as quais receberam tratamento paisagístico para valorizar ainda 

mais o efeito de continuidade do espaço livre verde pela cidade (OTTONI, 2002/1996). 

 
Figura 30: Vista aérea de Letchworth - Detalhe de ruas sinuosas, bulevar e cul de sacs 

Fonte: Google Maps, 2014. 
 

 
Figura 31: Uma rua residencial típica de Letchworth 

Fonte: http://www.letchworth.com 

 
Figura 32: Rua Residencial em Letchworth 

Fonte: http://lh3.ggpht.com 

 

Como já tratamos anteriormente, os estudos de implantação da cidade-jardim deveriam 

levar em consideração o sítio, de modo que o os diagramas não consistiam em moldes para execução 
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dessas cidades. Assim, era de se esperar que algumas recomendações fossem adaptadas à cidade a 

ser executada (e por vezes até convenientemente desprezadas) e em Letchworth não poderia ser 

diferente. 

É difícil imaginar algo mais distante do diagrama inicial de Howard do que a 
realização da cidade-jardim de Letchworth, iniciada em 1904. A estrada de ferro 
divide a cidade ao meio, zona comercial é exposta ao tempo e a indústria 
misturada com as áreas residenciais de uma maneira totalmente utilitária 
(FRAMPTON, 2003, p.47). 

 

Algumas dessas adaptações podem ter causado efeito diferente do idealizado, mas no geral, 

podem-se ainda identificar, mesmo nesta crítica de Frampton, os elementos inerentes ao ideário de 

cidade-jardim – estrada de ferro, zona comercial definida, zona industrial e áreas residenciais. A 

forma como são locadas no plano entra para a questão do “depend upon site selected”36. Estas 

definições só podem ser feitas a partir do estudo completo do terreno, pois sua orientação, ventos 

predominantes, relevo, etc. podem favorecer ou inviabilizar uma localização de determinado 

equipamento. Por tanto, em seu zoneamento, consideraram-se as condições do sítio, de modo que 

algumas recomendações apresentadas nos diagramas de Tomorrow não foram seguidas, em prol da 

qualidade do espaço urbano. 

“O traçado da cidade é simples, claro e informal, distanciando-se de configurações 

geométricas rigorosas de tradição clássico-renascentista” (OTTONI, 2002/1996, p. 47). O mesmo 

autor segue descrevendo que como o terreno onde seria implantada a cidade é cortada no sentido 

leste-oeste pela ferrovia que liga Londres a Cambrige, decidiu-se por locar ao centro a estação 

ferroviária, e a zona industrial junto à linha férrea – quando no diagrama aparece na periferia da 

cidade, facilitando a dispersão dos elementos poluentes para fora da cidade, além de mantê-la fora 

do cenário urbano. 

Deste modo, na disposição final dos setores da cidade (Figura 33), a zona residencial, prevista 

por Howard para estar ao redor do centro, aparece um tanto mais dispersa e predominante, 

estando, contudo, o redor de um centro, onde estão dispostos os edifícios institucionais e 

empresariais, e ao redor dele a zona comercial. A zona industrial ficou inserida na cidade nas 

proximidades da linha férrea, e em alguns trechos espelhados pela cidade. O cinturão verde, 

importante elemento em uma cidade-jardim, teve sua área reduzida a menos da metade, em relação 

ao que recomendava Howard (TREVISAN, 2004). 

 

                                                             

36 Tradução da autora: “depende do sítio selecionado” 
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Figura 33: Projeto da Letchworth Garden City, 1903. 

Fonte: http://www.myoops.org/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/06007.JPG 
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Letchworth teve uma regulamentação bastante firme para manter a ordem urbana e social. 

As regras foram criadas inicialmente pela First Garden City Ltd. e, em seguida, em assembleia com os 

primeiros moradores. Dizia respeito às normas construtivas, condutas na vizinhança e controle de 

ruídos pelas fábricas, igrejas e escolas, proibindo-se sinos e sirenes (HALL, 2009/1988). 

Segundo Osborn (1949), o único escritor reconhecido do planejamento urbano que 

compreendeu plenamente a ideia de Howard foi Raymond Unwin37. Um dos desdobramentos do 

modelo de Howard foi a nova proposta desenvolvida por Unwin e Parker, após o planejamento de 

Letchworth para o subúrbio-jardim de Hampstead. Isto porque ele nota que o que se estava 

desenvolvendo tinha muitos aspectos destes subúrbios-jardins, ao invés de cidades-jardins conforme 

o ideal primeiro. Unwin desenvolveu novos diagramas mostrando como o princípio da cidade-jardim 

poderia ser aplicado ao subúrbio-jardim38. A ideia foi bastante lucrativa para alguns especuladores, e 

alguns proprietários de terras buscaram aplicá-la em suas propriedades (GEDDES, 1994/1949). 

 
Figura 34: Diagrama dos Princípios da Cidade-Jardim aplicados aos Subúrbios 

Fonte: TCPA, 2012 
 

                                                             

37 Peter Hall (2009/1988) dirige uma crítica Raymond Unwin pelo projeto de Hampstead, que considera uma 
deturpação do ideário. Hampstead é o primeiro subúrbio-jardim desenvolvido a partir do ideário 
howardiano, mas “não tinha indústria e, para os serviços, dependia por completo de uma estação de metrô 
adjacente, inaugurada exatamente na época em que ela, Hampstead, estava sendo planejada” (HALL, 
2009/1988, p. 117). 

38 Todos os diagramas e argumentação sobre o tema podem ser consultados na publicação comemorativa de 
“Nothing Gained by Overcrownding!” de Raymond Unwin, em TCPA, 2012 (disponível em: 
http://www.tcpa.org.uk). 
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A ideia dos distritos, as unidades de vizinhança equipada de infraestrutura de atendimento 

diário, tais como correio, escola, lojas, etc., é colocada em prática em Letchworth. Unwin e Parker 

programaram 4 distritos de 5.000 habitantes (OTTONI, 2002/1996), e mantiveram um princípio 

importante do ideário de Howard, que diz respeito à integração entre classes sociais:  

Tanto no planejamento da cidade quanto do terreno, é importante evitar-se a 
separação total das diferentes classes de pessoas, o que constitui uma 
característica da cidade inglesa moderna”

39
.  Mas na Inglaterra eduardiana, 

existiam os limites. Tanto em Letchworth como em Hampstead, desiganaram-se 
áreas para os “chalés”, afastando-os dos palacetes classe média; perto, mas não 
perto demais (HALL, 2009/1988, p. 117). 
 

Mais uma vez os princípios da cidade-jardim confrontam a realidade urbana conhecida até 

então, de segregar para a periferia as classes sociais menos favorecidas e manter nas regiões centrais 

as pessoas com maior poder aquisitivo. Na cidade-jardim, como se deu em Letchworth, os lotes 

foram definidos de modo que casas de diferentes portes estivessem avizinhadas; e mesmo em caso 

de distanciamento de alguma edificação que se destacasse demais do conjunto, não consistia em 

uma separação absoluta, pois ainda assim estaria na mesma área de outras mais imponentes ou 

discretas.  

Com o propósito de conferir como chegaram as cidades-jardins inglesas depois de passado 

quase um século de existência, buscou-se em publicações mais recentes alguns relatos ou análises 

contemporâneas das cidades. Muitas respostas a que procuramos estão em artigos de jornal online, 

ou mesmo postagens em blogs, etc., que nos dão pistas sobre o tema, como o publicado em 

novembro de 2008, relatando a visita de campo da Profa. Ana Lúcia Rodrigues à Letchworth em 

2008: 

“Uma cidade de 33,6 mil habitantes, sem semáforos, com baixo fluxo de veículos, desenhada 

para o pedestre, com calçadas amplas e ruas estreitas” (GUEDES, 2008, s/p.). Assim inicia o relato 

sobre a visita da pesquisadora Ana Lúcia Rodrigues40 a Letchworth no início do mesmo ano. 

Segundo Trevisan, a cidade guarda ainda suas características de cidade arborizada, com 

habitações confortáveis e diversas condições favoráveis à moradia com qualidade de vida; e seu 

relato leva a crer que se trata de um lugar aprazível, onde “a pessoa se sentirá em plena harmonia 

com o espaço e com a paisagem construída há quase um século atrás” (2004, p.79). 

                                                             

39 Unwin, 1920 apud HALL, 2009/1988, p. 117. 

40 Coordenadora do Observatório das Metrópoles da UEM, realizou a visita como parte da pesquisa pós-
doutoral, que traça um comparativo entre o planejamento urbano de Maringá e Letchworth. 



78 

 

 
Figura 35: Letchwoth 

Fonte: http://letchworth-go.org.uk/ 

 
Figura 36: Área comercial de Letchworth 

Fonte: http://www.letchworth.com/heritage-foundation/ 
 

Um dos quesitos que Howard chama atenção, a integração da cidade-jardim com as cidades 

próximas a ela, parece ter sido bem sucedida em Letchworth. Segundo Guedes (2008), Ana Lúcia 

teria testemunhado o funcionamento desta integração, que se dá de forma rápida, barata e muito 

acessível, em que a cada 30 minutos partem trens para os municípios vizinhos, inclusive Londres. 

O transporte por meio de automóveis é 

mínimo em Letchworth. Apenas uma minoria da 

população os possui, e Ana Lúcia defende que os 

moradores não sentem necessidade de um veículo 

particular: “os espaços públicos são preservados, 

contam com pistas para caminhadas, bicicletas e 

patins” (GUEDES, 2008, s/p.). Isto reflete a 

intenção original, de fazer com que as pessoas 

circulassem a pé pela cidade, não somente pelos 

curtos trajetos, mas com vias que favorecessem 

essas atividades. 

 
Figura 37: Letchworth - Broadway Gardens (ruas e 

calçadas livres de congestionamentos) 
Fonte: http://www.letchworth.com/heritage-foundation/ 

O traçado e o patrimônio são preservados como quando a cidade foi fundada. Este é um 

compromisso dos administradores, e conta com a colaboração da população, que demonstra 

satisfação e zelo pela cidade. Ainda segundo relato de Guedes, o desenvolvimento urbano e 

econômico e o crescimento demográfico atendem às expectativas do plano original, resultando 

numa cidade tranquila e “paradisíaca”, e a população aceita bem a condição de cidade de pequeno 

porte. 
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Figura 38: Vista aérea de Letchworth (Broadway Gardens - Broadway) 

Fonte: http://www.letchworth.com/heritage-foundation/news/ceo-explains-secret-of-letchworths-success 

 

Para o controle do adensamento demográfico, a cidade mantém edificações de, no máximo, 

2 pavimentos, conforme projeto urbanístico original. As orientações e diretrizes atuais de Letchworth 

estão disponíveis no site da Heritage Foundation41. 

 

2.1.2 Welwyn 

Em continuidade à propagação em sua forma concreta enquanto ideário, surge a segunda 

cidade-jardim, Welwyn. Segundo Ottoni, a iniciativa parte do próprio Howard que “na 

impossibilidade de se desenvolver uma política urbana abrangente e de âmbito nacional, (...) 

convenceu-se de que era mais do que oportuno o início da construção de uma segunda Cidade-

Jardim” (2002, p. 56). A cidade de Welwyn foi iniciada em 1920, a quinze quilômetros de Letchworth, 

em uma propriedade rural que foi negociada pelo mentor do ideário, mesmo tendo conseguindo 

apenas 10% do valor requerido para a transação. “Uma enorme vontade transformada em incrível 

ousadia” (OTTONI, 2002, p. 56). O autor prossegue relatando que o terreno não era grande o 

                                                             

41 Sobre princípios para o desenho: 
http://m.letchworth.com/sites/default/files/attachments/heritage_design_principles_1.pdf;  

Para a parte moderna da cidade: 
http://www.letchworth.com/sites/default/files/attachments/modern_design_principles.pdf; e  

N 
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suficiente para a cidade (1.458 acres, ou 590 hectares), de modo que terrenos vizinhos foram 

insistentemente negociados para incorporação. Quando finalmente conseguiram a compra dessas 

terras, Howard forma a “Welwyn Garden City Ltd”, mas como este é o momento da recessão do 

primeiro pós-guerra, o orçamento autorizado de 250.000 libras ficou comprometido, reduzindo-se a 

apenas 90.000 libras, e por isso sofreu a mesma lentidão de Letchworth para sua construção. 

Alguns outros autores mencionam o caráter de ostensivo de se propor esta segunda cidade-

jardim. Além de Ottoni, com a frase acima mencionada, Osborn, Peter Hall, e Ottoni e Szmrecsanyi 

aclamam esta ousadia e sua superioridade sobre Welwyn: 

Howard decide construir a segunda Cidade Jardim, para provar a viabilidade 
econômica e social de sua proposta. Welwyn será construída a partir de 1920, 
aprimorando as experiências de Letchworth (OTTONI e SZMRECSANYI, 1997, p. 11). 
Welwyn é muito mais formal do que Letchworth e Hamsptead, sobretudo por sua 
enorme alameda central, no estilo Lutyens, de quase uma milha de comprimento: 
espécie de cidade-jardim monumental, uma “Garden City Beautiful”. (...) A 
verdade, por mais herético que seja proclamá-la, é que Welwyn é local muito mais 
atraente do que Letchworth (HALL, 2009/1988, p. 124). 
 

Embora, para esta pesquisa as colocações acima apresentadas estejam apenas no campo das 

curiosidades, sem termos a pretensão nem tampouco o interesse em explorá-las, é uma abordagem 

que nos coloca, ainda que de forma muito superficial, no contexto e no clima revolucionário e 

intenso de promover o ideário da cidade-jardim, e fazê-lo circular e se consolidar. “(...) Howard 

conseguiu Welwyn com seus próprios métodos e pouco ortodoxos” (HALL, 2009/1988, p. 125). Pelos 

pequenos trechos que observamos, Howard estava efetivamente disposto a apostar no modelo que 

propôs, e parece ter conseguido aprimorar-se na segunda chance que teve.  

Da autoria de Louis de Soissons, a cidade foi planejada para 40.000 habitantes, podendo 

atingir o número de 50.000. Sua área total seria de 2.378 acres (962 ha) sendo 1.298 acres (525 ha) 

apenas na parte urbana de Welwyn. A cidade foi projetada com circulação radial, em que o setor 

industrial estaria ligado ao setor residencial por pontes sobre a ferrovia, que por sua vez cortaria 

cidade no sentido norte-sul. A via principal da cidade, a Parkway (61 metros de largura), era paralela 

à ferrovia e formava um belo bulevar arborizado até o centro cívico urbano (OTTONI, 2002). 
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Figura 39: Projeto da Welwyn Garden City, 1920. 

Fonte: http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/map-WGC-books-1925-1-11.php 
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Em Welwyn se repetem alguns elementos que aparecem nos exemplares de cidades-jardins: 

a formalidade de um eixo monumental que é contrastada com a sinuosidade e o recolhimento das 

áreas residenciais, como relatado em Warshaw e outros: 

Em 11 de junho de 1920 Luis de Soissons, arquiteto e planejador de Welwyn 
Garden City de 1920 a 1962, produziu o primeiro Plano Diretor de Welwyn Garden 
City. O formal centro cívico e comercial com Parkway e Howardsgate contrastados 
com os setores residencial informais. O cinturão agrícola era relativamente 
pequeno e a compania, Welwyn Garden City Ltd., estava ansiosa para comprar 
mais terras a fim de garantir uma zona de campo aberto, bem como para realizar o 
sonho de Howard da relação simbiótica entre cidade e terras produtivas ao alcance 
da mão (WARSHAW; BRADBURY; CARTELL, 2007, p.06, trad. nossa)

42
. 

 

O eixo monumental concentra os serviços, comércio e edifícios públicos, e estação de trem, e 

seu desenho em muito se assemelha ao que vimos em Letchworth. A área residencial também 

manteve o padrão que se esperava de uma cidade-jardim, em ruas reservadas, por vezes sinuosas, 

com amplos jardins internos e externos.  

 
Figura 40: Welwyn – Centro e área sudoeste para 

Norte (1949). 
Fonte:http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/aerial-

WGC-books-1949-2-4.php 

 
Figura 41: Welwyn - rua residencial 

Fonte: http://www.theguardian.com/money/2012/jun/01/lets-
move-to-welwyn-garden-city?newsfeed=true%20 

 

Ottoni (2002) destaca a habilidade de Soissons para utilizara topografia e elementos 

relevantes na definição dos caminhos, proposta paisagística e o bom padrão arquitetônico 

neogeorgiano (estilo vigente na época) que se conseguiu na cidade por todos os demais arquitetos 

que atuaram nas construções na cidade.  

Ruas lineares junto à ferrovia, terreno mais plano e encurvadas junto ao terreno 
mais inclinado, ajustando desenho viário ao sítio urbano com sutil sensibilidade. As 

                                                             

42
 On 11 June 1920 Louis de Soissons, architect and town planner for Welwyn Garden City from 1920 until 

1962, produced the first Master Plan of Welwyn Garden City. The formal civic and business centre with 
Parkway and Howardsgate contrasted with the informal residential sectors. The agricultural belt was 
relatively small and the company, Welwyn Garden City Ltd., was anxious to buy more land in order to secure 
an open countryside setting as well as to realise Howard’s vision of the symbiotic relationship between town 
and productive farmland near at hand (WARSHAW; BRADBURY; CARTELL, 2007, p.06). 
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residências, com seus jardins fronteiriços, sem muros entre si e a rua, passeios com 
gramas, arbustos e intensos arvoredos, dispostos junto às vias com pouco trânsito 
de passagem ou “cul de sac” tendo como centro da quadra todos esses cuidados, 
um paisagismo muito bem disposto. Com normas bem definidas e uma arquitetura 
de grande homogeneidade, mas evitando a monitonia e sobre o controle de 
Sossions em seu trabalho diário junto à Companhia (OTTONI, 2002, p. 56). 

 

O zoneamento funcional é claro e, apesar de morfologicamente ser diferente do que previa 

nos diagramas da proposta de Howard (diversos usos em disposição concêntrica e uniforme), as 

diversas zonas da cidade são dispostas em áreas distintas e específicas, mas mantem a ligação entre 

as áreas através de vias de acesso rápido, como no caso da zona industrial, concentrada e situada a 

leste da ferrovia e ligada por pontes para as áreas residenciais. 

Para Ottoni (2002), Welwyn consegue atingir um dos pontos importantes do ideário ao 

manter excelente continuidade entre os espaços rural e urbano, o que leva à alta qualidade 

ambiental. Da mesma forma que se deu em Letchworth, em Welwyn pretendia-se que as pessoas 

trabalhassem e vivessem nas proximidades do campo e ainda tivessem seus próprios jardins.  

Dentro do limite populacional para que foi planejada, a cidade hoje é habitada por 

aproximadamente 42 mil pessoas, e Howard é um nome frequentemente lembrado nos 

estabelecimentos e localidades com o mesmo nome: a Howardsgate, via principal no centro da 

cidade, e The Howard Centre, localizado nesta mesma rua e, construído em 1990, ocupa atualmente 

o local onde originalmente se situava a estação ferroviária. O paisagismo destaca-se também como 

foco de atenção em Welwyn, com arborização das vias, tanto nas áreas comerciais como nas 

residenciais. A Parkway é um espaço também de manutenção é impecável, símbolo de beleza da 

cidade com seus gramados e bordados de flores.  De acordo com Welwyn Hatfield Borough Council 

(2013), Maurice de Soissons, filho de Louis de Soissons, teria dito em seu livro43 sobre a história de 

Welwyn que “andar em Cidade Jardim hoje é sempre a melhor forma de apreciá-la”
44

. 

 

                                                             

43 Título do livro: “Welwyn Garden City: A Town Designed for Healthy Living”, publicado em 1988. 
44 To walk in the Garden City today is as always the best way to appreciate it. 
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Figura 42: Welwyn – Diagrama do Plano da cidade 

Fonte: http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/map-WGC-books-1921-1-04.php. Acesso em 22 fev. 2014. 
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Figura 43: Welwyn - Howardsgate e a estação ferroviária (1935) 

(Na horizontal da imagem, a Parkway, e ao centro, prolongando-se na vertical, a Howardsgate e a estação) 
Fonte: http://www.ourwelwyngardencity.org.uk/page_id__534_path__0p162p.aspx 

 

 
Figura 44: Welwyn - Estação Ferroviária (1926 - 1989) 

Fonte: 
http://www.ourwelwyngardencity.org.uk/page_id__149

_path__0p54p.aspx 

 
Figura 45: Welwyn - The Howard Centre (local da 

antiga estação) 
Fonte: 

http://lasalle.completelyretail.co.uk/schemes/property/
38317/25-Howard-Centre-Welwyn-Garden-

City/index.html 

Estas constatações se confirmam no trecho que segue: 

Cerca de 90 anos depois de seu segundo projeto foi concluído, Welwyn Garden City 
ainda permanece como uma concretização vibrante de tudo Howard tinha previsto 
e continua a ser um destino popular para os compradores e requerentes de 
diversão. 
O centro da cidade continua a ser uma terra verde, alegre e agradável, com jardins 
paisagísticos cultivadas e belas estradas arborizadas, acomodando a agitação da 
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vida moderna com um ocupado, contemporâneo centro de compras, diversão 
cheia de lazer e um exigente cenário músical (ROBERTS, 2010, trad. nossa)45. 

 

Ainda que tendo que se adaptar ao novos tempos, Welwyn manteve-se com o perfil de 

cidade saudável, com a tranquilidade das cidades pequenas, e as características de seu projeto inicial 

pouco alteradas. Nos estudos realizados para este trabalho, não foram encontrados relatos sobre 

construção de grandes edifícios comerciais ou empresariais, nem tampouco residenciais. O que se 

percebe tanto em alguns artigos como nas imagens que se referem à cidade, é que manteve um 

padrão de baixo gabarito, com alguns edifícios chegando a ter 3 ou 4 pavimentos, com algumas raras 

exceções.  A cidade se mantem ativa no que diz respeito às atividades produtivas, comerciais, 

educacionais e culturais, e tudo isto parece ter favorecido a preservação da qualidade urbanística de 

Welwyn.  

 
Figura 46: Welwyn - área residencial construída em 1932 

(conservada até, pelo menos, 1988) 
Fonte: Soissons, 1988 (http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/web-

WGC-books-1988-1.php) 

 
Figura 47: Welwyn Garden - Howardgate 
Fonte: http://welwynhatfield.co.uk/wp-

content/uploads/2012/06/Howardsgate-Welwyn-
Garden-.jpg 

  
Segundo o documento emitido pelo Welwyn Hatfield Borough Council (WARSHAW; 

BRADBURY; CARTELL, 2007), as áreas residenciais mantém variados tamanhos, tipologias (geminadas, 

semigeminadas ou isoladas), e estilos (ver Figura 46, Figura 48, Figura 49). Predomina ainda o estilo 

neogeorgiano com as casa de tijolos vermelhos, que se intercala com outros exemplares mais 

modernos. O conjunto de edificações, contudo, mesmo com algumas particularidades, apresenta 

muito mais semelhanças – belos gramados, arborização nas vias, layouts, materiais construtivos, etc. 

                                                             

45 Some 90 years after his second project was completed, Welwyn Garden City still stands as a vibrant 
embodiment of everything Howard had envisaged and remains a popular destination for shoppers and fun 
seekers. 
The centre of the town remains a green, lively and pleasant land with cultured, landscaped gardens and 
beautiful tree-lined roads while accommodating the hustle and bustle of modern day living with a busy, 
contemporary shopping centre, fun filled leisure activities and a heaving music scene. 
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– do que diferenças, e mesmo as diferenças são “cuidadosamente orquestradas”. A não-

padronização evita com que tenha aspecto artificial. 

 

 
Figura 48: Welwyn - Exemplo de residências experimentais 

pelo Daily Mail Model Village. 

Fonte: WARSHAW; BRADBURY; CARTELL, 2007 
 

 
Figura 49: Welwyn - Casa à Arts and Crafts 

Fonte: WARSHAW; BRADBURY; CARTELL, 2007 

2.2 O URBANISMO POR LE CORBUSIER 

Ainda no campo das concretizações do ideário da cidade-jardim, elencamos os planos 

urbanísticos mais emblemáticos na História da Arquitetura e do Urbanismo, desenvolvidos por Le 

Corbusier, que de alguma forma apropria-se dos conceitos desenvolvidos e apresentados por 

Howard, ainda que o tenha feito despropositadamente, e de modo tão modificado que pouco os 

reconheçamos. Os planos para a Cidade Contemporânea (Ville Contemporaine) e para a Cidade 

Radiosa (Ville Radieuse) são dois importantes elementos a serem descritos e analisados, a fim de 

reconhecer neles a ideia original de Howard ou suas inflexões. É nesses dois planos que Le Corbusier 

desenvolve seus princípios urbanísticos, que serão a partir de então, replicados nos projetos 

posteriores (HALL, 2009/1988). 

A produção de Le Corbusier que interessa analisar neste momento relaciona-se com a ideia 

de cidade-jardim não pela semelhança dos ideais, mas por estarem em um momento de discussão 

muito próximos, e por se dedicar a propor soluções para problemas semelhantes, ainda que 

apontando soluções bastante divergentes. Corbusier tratará em suas propostas da questão da 

moradia de pessoas de diferentes classes sociais, das áreas livres, da densidade urbana, dos 

deslocamentos, com critérios particulares para uma cidade ideal na década de 1920. Suas propostas 

não chegaram a se concretizar, mas de certo que retratam a influência de uma época e tornaram-se 

importante referência para o urbanismo moderno nas décadas seguintes. 
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Em 1922, Le Corbusier apresenta no Salão de Outono de Paris, uma cidade para três milhões 

de habitantes, que mais tarde fora descrita e justificada, e chamada de Uma Cidade Contemporânea 

(QUINTANILHA, 2008, p. 01). 

Antes de tornar-se arquiteto, Le Corbusier dedicava-se às artes plásticas, quando assinava 

pelo seu verdadeiro nome, Jeanneret. Ao ser convidado por seu mestre da Escola de Artes de 

L’Eplattenier para o trabalho em arquitetura, Le Corbusier carrega consigo toda sua bagagem de 

conhecimento artístico para seu novo ofício. Quintanilha (2008) percebe a presença marcante de 

traços do purismo46 na Cidade Contemporânea. O próprio Le Corbusier (Jeanneret), em parceria com 

Ozenfant, define o que vem a ser a arte purista: 

O purismo quer conceber claramente, executar lealmente, exatamente, sem 
perdas; desvia-se das concepções obscuras, das execuções sumárias, rudes. Uma 
arte grave deve banir toda técnica que engane sobre o valor real da concepção. 
A arte está antes de tudo na concepção. 
A técnica não é mais do que um instrumento, humildemente a serviço da  
concepção. 
O purismo teme o bizarro e o original. Busca o elemento puro para reconstruir 
quadros organizados que pareçam ser feitos pela própria natureza. 
A prática deve ser segura o suficiente para não entravar a concepção. 
O purismo não crê que voltar à natureza signifique voltar à cópia da natureza. 
Ele admite qualquer deformação se ela for justificada pela busca do invariante. 
Todas as liberdades são admitidas para a arte exceto a de não ser clara 

(JEANNERET e OZENFANT, 2005/1918, p. 81). 
 

 Ou seja, o purismo mantinha uma forma particular de perceber o belo e o funcional: tudo 

partia da precisão matemática e geométrica do objeto, representando com fidelidade a “concepção”. 

Tudo na arte purista serve à representação do real, admitindo-se as “deformações” para que a 

representação possa ser compreendida claramente. Para os puristas a beleza estava intimamente 

relacionada com a precisão geométrica, que ao dominar o caos (o bizarro) é expressão da razão 

(QUINTANILHA, 2008).  

A Cidade Contemporânea é considerada um experimento científico em prol do urbanismo 

moderno (QUINTANILHA, 2008). Diferencia-se da cidade ideal de Howard em praticamente todas as 

suas soluções. A começar do sítio, que deveria ser plano e retangular, para receber um traçado 

rigorosamente geométrico, como símbolo de domínio e razão; enquanto que Howard produziu 

esquemas para serem adequados à topografia do sítio. “O terreno plano é o ideal. Em toda parte 

onde o trânsito se intensifica, o terreno plano fornece as soluções normais. Nos pontos onde o 

trânsito diminui, os acidentes do terreno incomodam menos” (LE CORBUSIER, 1990, p. 157). 

                                                             

46 Vanguarda artística pós-cubista 
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A cidade está morrendo por não ser geométrica. Construir ao ar livre é substituir o 
terreno irregular, insensato, que é o único existente hoje, por um terreno regular. 
Fora disso, não há salvação. Consequência dos traçados regulares: a Série (LE 
CORBUSIER, 1990, p. 165). 
 

Com a tecnologia disponível, era possível elevar os edifícios sobre pilotis, mantendo amplas 

superfícies livres. A produção dos apartamentos, repetição das unidades habitacionais padronizadas 

é a solução para o problema da habitação dentro da lógica purista (a série como criação padrão, a 

perfeição). Se para Le Corbusier a casa é uma máquina de morar, por atender às necessidades 

básicas de habitação, desconsidera as individualidades e parte para a produção em série econômica 

e industrial. 

No plano urbanístico considerava que deveria haver uma redução no número de 

cruzamentos que normalmente se praticavam nas cidades. Essa redução deveria ser na ordem de 

dois terços, alegando que “o cruzamento de ruas é o inimigo da circulação” (LE CORBUSIER, 1990, p. 

159). Ao desenvolver essa ideia, chega a uma distancia de 400 metros entre cruzamentos, 

acreditando ser essa a medida padrão das distancias urbanas; e descreve sua cidade como sendo 

“traçada sobre um quadriculado regular de ruas espaçadas de 400 metros e cortada às vezes a 200 

metros” (LE CORBUSIER, 1990, p. 160). 

Le Corbusier reitera o que muitos outros autores, e mesmo Howard, que havia um problema 

importante na cidade do século XX: o excesso populacional nos centros das cidades. E, segundo Peter 

Hall (2009), “a chave era o famoso paradoxo: precisamos eliminar o excesso populacional dos 

centros de nossas cidades aumentando-lhes a densidade. Cumpre-nos, ademais, melhorar a 

circulação e aumentar a quantidade de espaço livre” (p. 245). Contudo, de fato, ao invés de 

desadensar, propõe mais adensamento urbano na região central, através da verticalização para 

edifícios residenciais e empresariais.  
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Figura 50: Cidade Contemporânea para 3 Milhões de Habitantes. 

Fonte: LE CORBUSIER, 1990. 
 

O detalhe é que apenas ao centro é dada a atenção do adensamento, pois era a área em que 

se concentraria a população “urbana” de (apenas) 400.000 a 600.000 habitantes, que vive e trabalha 

na cidade. Este centro assume, na concepção de Le Corbusier, um perfil quase que estritamente 

funcional, sem que tenha deixado clara alguma intenção de torná-lo uma referência como centro 

cívico, nem que assumisse algum valor simbólico para a cidade47. As grandes questões eram a 

agilidade, o parcelamento, o adensamento com os arranha-céus.  

Para a população que trabalha na periferia, como na zona fabril, por exemplo, destinou as 

cidades-jardins, à periferia do plano (na Figura 50, o loteamento que aparece próximo ao canto 

inferior esquerdo é um esboço do que poderia ser uma cidade-jardim), formando um cinturão de 

pequenas comunidades, que juntas deveriam somar algo em torno de dois milhões de habitantes. 

Para estas cidades-jardins não são feitas grandes recomendações, apenas que sejam desenvolvidas a 

partir de um plano regular, por considerá-lo mais econômico e sensato (LE CORBUSIER, 1990). 

No seu plano urbanístico destinado a três milhões de habitantes, Le Corbusier entende ser o 

traçado em linhas retas, um número mínimo de cruzamento de vias, grandes áreas arborizadas, e 

                                                             

47 Estabelecer um centro cívico, o coração da cidade será uma preocupação para Le Corbusier nos anos 
seguintes. 
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população adensada em edifícios verticais a solução para que a cidade (centro) prática e fluida. 

“Quanto maior a densidade da população de uma cidade, menores são as distâncias para percorrer. 

Consequência: aumentar a densidade do centro das cidades, sede dos negócios” (LE CORBUSIER, 

1990, p. 158). 

Por tanto, maiores densidades habitacionais em alguns setores do espaço urbano foram 

claramente defendidas por Le Corbusier. O arquiteto compreende que é mais saudável concentrar 

grande número de unidades de habitação em menores superfícies, necessariamente em edifícios 

verticais: 

Uma unidade de habitação aloja 1600 pessoas e cobre 4 hectares. Igual número de 
habitantes que vivessem em cidades-jardins horizontais necessitariam de 320 
casinhas cobrindo 32 hectares. A densidade é de 400 habitantes por hectare para 
uma unidade habitacional, ao invés de 50, como acontece nas cidades-jardins. 
(...) Essas torres, levantadas a uma grande distancia umas das outras, dão em altura 
o que, até agora, se empregava em superfície; deixam livres grandes espaços que 
repelem para longe de si as ruas axiais repletas de barulho e de uma circulação 
mais rápida.  Ao pé das torres aparecem os parques; o verde estende-se pela 
cidade toda. As torres alinham-se em avenidas importantes; trata-se realmente de 
uma arquitetura digna do nosso tempo (LE CORBUSIER, 1959,  in:  Choay, 
2002/1965, p. 191). 
 

É uma proposta diferente da cidade-jardim no que se refere à densidade e à forma de morar. 

A verticalização não é uma questão abordada por Howard como uma possibilidade, mas do mesmo 

modo, não se afirma que não é viável. Howard pretendia formar pequenos centros com número 

reduzido de habitantes em regiões agricultáveis, e com essa informação se pode deduzir que não 

haveria problema em se utilizar de regiões extensas de terra para abrigar o número reduzido de 

moradores. Já Corbusier idealiza uma cidade que concentra um número muito considerável de 

habitantes, da ordem de quase 10.000% a mais do que a cidade-jardim. 

 
Figura 51: Croquis de Le Corbusier para Uma Cidade Contemporânea.  

Fonte: LE CORBUSIER, 1990. 

A proposta de adensar mantendo amplos espaços de arborização foi criticada por Jane 

Jacobs (2009/1961), direcionada à Ville Radieuse, a cidade-jardim vertical apresentada anos depois 
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por Le Corbusier, em que usava este mesmo conceito de verticalizar para manter amplas áreas livres 

e arborizadas, mas que na visão de Jacobs tornavam-se zonas vazias, em que as pessoas não 

permaneciam pela falta de atrativos, e ainda resultavam em longos trajetos, o que impulsiona o uso 

maciço de automóveis, causando congestionamentos e afastando os pedestres das ruas. Sem 

pessoas transitando a cidade mantém um aspecto desértico, sem convívio social entre a vizinhança, 

gerando a sensação de insegurança. 

A Ville Radieuse foi idealizada e desenvolvida logo em seguida, em 1933, e também foi um 

plano que não saiu do papel. Seu traçado e parcelamento são muito parecidos com o da Cidade 

Contemporânea. A ortogonalidade da malha viária e a formação de um centro denso e simétrico 

tornam os dois projetos tão parecidos que podem ser confundidos por um leitor mais inexperiente. 

 
Figura 52: Ville Radieuse, Le Corbusier - 1933. 

(A – residencial/cultural; B – Hotéis /embaixadas; C – Centro de Negócios; D – Indústria leve; E –Indústria pesada; F, G – 
Instituições governamentais/ Universidades; H – Estação de estrada de ferro e Aeroporto)48. 

Fonte: http://www.willofmemory.com/?page_id=299 

 

                                                             

48 A legenda do plano foi revisada pela autora, tomando por referencia a de HALL, 2009/1988 e do site 
<http://www.willofmemory.com/?page_id=299> 
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Algumas outras disparidades entre o formato da proposta de Le Corbusier, em relação à de 

Howard chamam atenção. O nível de detalhamento mais avançado a que Le Corbusier chegou 

supera, sem dúvidas, o que Howard tratou. Howard trabalhou com diagramas esquemáticos e 

previsões sobre o desenvolvimento econômico da cidade-jardim. Já Le Corbusier chegou a trazer 

detalhes sobre a moradia ideal, a habitação modelo para Ville Radieuse. O edifício (Unité 

d’Habitation)49 agruparia 337 apartamento de 23 plantas diferentes para atender desde o indivíduo 

que mora sozinho à família com até 8 filhos, e assim o seriam adequadamente distribuídos. Entre os 

apartamentos haveria isolamento acústico através de caixas de chumbo, e o edifício seria servido de 

toda sorte de serviços e comércios tipicamente urbanos (CHOAY, 2002/1965). 

Outra diferença, e esta mais importante, no sentido de que modifica a dinâmica urbana, é o 

fato de que Howard buscou provocar a integração entre diferentes classes sociais, através da 

aproximação das moradias, e consequentemente, pelo convívio na vizinhança. Já Le Corbusier agrupa 

a elite no centro, onde seriam oferecidos serviços coletivos próprios para pessoas abastadas, como 

domésticos e babás para qualquer hora dia. E para os trabalhadores comerciários e operários destina 

moradia em cidades satélites, as cidades-jardins. A moradia fora do centro deveria ser igualmente 

agradável, onde também “haveria muito espaço verde, muita facilidade para a prática de esportes e 

muita diversão – mas de espécie diferente, adequada a quem trabalha arduamente oito horas por 

dia. (...) La Ville Contemporaine iria ser uma cidade totalmente classicista” (HALL, 2009/1988, p. 247). 

Não deveria, contudo, a nova estrutura realizar-se de maneira uniforme pela 
cidade toda: a cidade contemporânea deveria ser uma estrutura nitidamente 
diversificada. E isso para corresponder a uma estrutura social específica, segregada; 
a moradia de uma pessoa dependia da atividade por ela exercida (HALL 2009/1988, 
p.246). 
 

As distintas classes (urbanos – que moram e trabalham no centro, suburbanos – os que 

trabalham na periferia e residem na cidade-jardim, e os mistos – fornecem seu trabalho no centro 

dos negócios, mas moram nas cidades-jardins) são assim definidas de modo a identificar as relações 

das diversas comunidades com o centro urbano, e assim serem resolvidos problemas cotidianos 

relevantes, como a de transporte que é muito particular de cada tipo de relação (LE CORBUSIER, 

1990). 

Para a execução das moradias (bem como toda e qualquer edificação) Le Corbusier 

considerava inviável a produção de projetos personalizados para cada família, e afirmou que a “casa 

construída sob medida (em terreno irregular) é uma obra-prima de incongruidades – um monstro” 

                                                             

49 A Unité d’Habitation concretizou-se mais tarde, embora apenas como unidade, tornando-se um modelo bem 
sucedido, uma referência importante para muitos projetos de arquitetos modernistas nos anos seguintes. 
Ver mais sobre o assunto no Capítulo 7 de Cidades do Amanhã (HALL, 2009/1988). 
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(LE CORBUSIER, 1990, p. 165). Por isso concebeu essas unidades de habitação em massa, a “máquina 

de morar”. Viu na “industrialização” da construção, e disto entenda-se estabelecer um padrão 

industrial de série para a construção da habitação, como um meio de torná-la mais acessível 

(redução do custo) e rápida, devido à capacidade de especialização dos operários envolvidos com 

estas obras. 

2.3 MARINGÁ: UMA CIDADE-JARDIM NO BRASIL 

Durante todo o século XX a ideia disseminou-se e encontrou aceitação por parte de um 

considerável número de planejadores e gestores urbanos, e assim cidades-jardins de diferentes 

portes surgiram em várias partes do mundo50. A título de exemplificar a aplicação deste modelo, 

trataremos do caso de Maringá, escolhido por sua representatividade e por consistir em um dos 

exemplares brasileiros mais significativos para entender a circulação e apropriação de modelos 

urbanísticos. Maringá é um dos exemplares mais fiéis de cidade-jardim no Brasil. O projeto da cidade 

contemplava boa parte dos ideais de Howard.  

A cidade de Maringá é um empreendimento da Companhia de Terras Norte do Paraná 

(CTNP) que executou uma série de cidades numa marcha pioneira para o norte do Paraná, chegando 

a nordeste de São Paulo. Foi projetada pelo Eng. Jorge de Macedo Vieira, o qual provavelmente veio 

a familiarizar-se com a ideia de cidade-jardim através de convívio com Barry Parker durante estágio 

na City of San Paulo Improvements and Freehold Land Company. Construída na floresta atlântica para 

preservar parte da vegetação existente, manifesta a intenção de ser uma cidade moderna em seu 

traçado (desenho geométrico) e com o zoneamento rigoroso (residenciais e industriais, centro cívico 

e comércios/serviços). Sua área central foi concebida do modo clássico, articulando a partir do eixo 

principal, a estação ao centro cívico, por onde se implantam os edifícios administrativos. 

Maringá é construída quando Cianorte já tinha sido fundada, e próxima a Cianorte e 

Londrina, formavam um núcleo que se pode relacionar à ideia de cidade-social. 

Alguns autores afirmam categoricamente que Maringá pertence ao grupo de cidades do tipo 

Garden city, como Rego: 

O engenheiro Jorge de Macedo de Vieira, encarregado pela Companhia do projeto 
de Maringá, imprimiu ao desenho da cidade o caráter das soluções do tipo Garden 
city, influenciado pelo convívio profissional com Parker. Em seus desenhos, Vieira 

                                                             

50 Sobre esses exemplos podem ser consultados Steinke, 2007; Hall, 2009/1988; Ottoni, 2002/1996; entre 
outros. 
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revelou uma grande sensibilidade (...) para com os princípios formais da cidade-
jardim determinados por Unwin51 (REGO, 2001, p 1572). 
 

E afirma, ainda, Meneguetti: 

Maringá foi concebida como parte importante de um empreendimento comercial 
de características únicas, cuja implantação em rede espelhava as ‘cidades sociais’ 
de Howard. Em seu projeto foram traduzidos ainda os princípios formais da 
cidade-jardim. A localização da cidade dada pela linha férrea, o posicionamento 
das principais praças em locais relevantes, sendo estas ligadas por um bulevar 
constituindo um eixo monumental, e os edifícios públicos atuando como elementos 
estruturadores da imagem urbana, demarcavam a prática usual da companhia 
colonizadora (MENEGUETTI, 2004, p. 190, grifo nosso). 
 

 
Figura 53: Área de concessão da CTNP/CMNP, com a 

fundação dos núcleos principais.  
Fonte: CMNP, 1975 apud CORDOVIL, 2010 

 
Figura 54: Foto aérea datada de 1º de fevereiro de 

1948, mostrando a ocupação provisória de Maringá, e 
ao fundo o a ocupação do núcleo definitivo. 

Fonte: CORDOVIL, 2010 
 

E “Assim, Maringá desponta como exemplo de padrão urbanístico, vinculando-se ao ideário 

de cidade-jardim” (CORDOVIL, 2010, p. 74). O desenvolvimento da cidade de Maringá contempla 

ideais modernos desde a escolha do sítio em que seria implantada, pois para esta escolha levou-se 

em consideração a preexistência de uma linha férrea e de dois pequenos vales, entre os quais foi 

posicionado o centro urbano. Na Figura 24 podemos observar a forma como esses vales foram 

preservados52. Note-se na parte inferior da ilustração a existência de dois “bolsões verdes” que são 

os referidos vales, que estão na parte superior direita da Figura 55, e ao fundo na Figura 56.  

                                                             

51  UNWIN, 1984. 
52 Houve uma primeira intenção de fazer adentrá-los com vias no primeiro anteprojeto apresentado, mas a 

ideia foi abandonada os parques permaneceram como área de preservação da mata nativa (CORDOVIL, 
2010). 
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.  
Figura 55: Início da urbanização de Maringá, 1948. 

Fonte:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?
p=50785419 

 
Figura 56: Início da urbanização de Maringá e 

construção da Catedral Nsa. Sra. Da Glória, 1948. 
Fonte: http://maringa-

farina.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html 

O respeito às condições topográficas do sítio é uma das recomendações de Howard, e é uma 

das preocupações de Vieira em seu projeto, como afirma Rego “(...) a paisagem antrópica construída 

aí respeitou todas as particularidades e potencialidades que o cenário natural lhe oferecia” (2001, p. 

1572). Assim, Vieira cria para a cidade dois tipos de traçado, solução que, a propósito, o aproxima do 

desenho de Letchworth e Welwyn: mais regular no centro da cidade, espaço onde prevalece o 

caráter público/cívico, e por isso convém certo formalismo e monumentalidade do desenho urbano; 

e o traçado menos formal na maior parte da malha urbana, além da preservação dos vales acima 

mencionada. 

Maringá teve sua localização dada pelo eixo rodoferroviário principal da região, 
sobre o divisor de águas, e pela topografia, com relevo suave e vários cursos 
d’água. O mesmo esmero se estendeu ao projeto, elaborado em 1945 pelo 
urbanista Jorge Macedo Vieira, onde se traduziam os conceitos formais de cidade-
jardim, bastante difundidos na época (MENEGUETTI, 2007, p. 12). 
 

Durante sua execução, a cidade ganhou novas árvores e jardins, embelezando a cidade que 

até então mantinha “uma paisagem desolada marcada pelas queimadas” (REGO, 2001, p. 1576). 

Embora o efeito paisagístico não fosse o essencial na cidade-jardim, na prática (tanto em Maringá 

como nas outras cidades-jardins que analisamos) sobressaiu-se para estabelecer a relação cidade-

campo defendida por Howard, e por tanto, importante na caracterização de Maringá como cidade-

jardim. A relação entre o desenho urbano e com a morfologia do sítio define hierarquias, 

centralidades e zonas verdes: 

(...) em Maringá o desenho da cidade mostra uma estrutura polinuclear, articulada 
numa hierarquia muito clara entre o elemento principal do plano e seus centros 
secundários: o traçado irregular na maior parte da cidade, obedecendo à 
morfologia do terreno, cede à regularidade e simetria do centro urbano. A 
delimitação dos dois bosques sobre os vales ao sul demonstrava o cuidado em 
proteger as nascentes sujeitas à erosão e preservar amostras da vegetação nativa. 
Posteriormente, a farta arborização das vias viria a completar o quadro propício à 
urbanização de qualidade (MENEGUETTI, 2007, p. 190). 



97 

 

 

Em termos de reserva vegetal na área urbana, Maringá mantém a relação de 25,47m² de 

área verde por habitante, pois conta com os dois parques preservados originalmente e muitas praças 

com forte concentração de espécies arbóreas, frutíferas e palmáceas. Foram plantadas muitas 

espécies diferentes, evitando a monotonia da paisagem na cidade, de modo que cada via adquiria 

uma identidade própria. Vieira tira partido da variedade para possibilitar um efeito estético 

interessante com a floração durante a maior parte do ano nas diferentes áreas da cidade. 

No total, Maringá teria uma área livre de 195.591,18m² (1,3% da área bruta do plano 

original), somando-se os dois parques (Parque do Ingá e Parque Florestal dos Pioneiros53) e 35 praças 

planejadas em toda a extensão da cidade. Estas praças tinham papel estrutural fundamental para a 

malha viária, sendo elas rótulas e largos, alguns deles sem função específica e outros que vinham 

reforçar o caráter simbólico do espaço, fosse por constituir o espaço cívico, fosse por ser uma área 

central de uma das zonas da cidade (MENEGUETTI, 2007). 

Os valores estipulados no parcelamento do solo para Maringá lhe permitiriam ser uma 

cidade permeável. Adotou-se uma malha de quadras em formato retangular nas áreas comerciais e 

residenciais, com aproximadamente um hectare (geralmente 144m x 80m); embora esta regra não 

fosse seguida à risca em função do traçado radial e sinuoso adotado em alguns setores. O 

loteamento dessas quadras gera entre 25 e 30 lotes por hectare54, de aproximadamente 500m² 

“dando lugar a jardins privados que ampliam para dentro do lote a massa verde que cobre as largas 

calçadas públicas” (MENEGUETTI, 2007, p. 83). 

O projeto efetivamente implantado compreendia uma superfície de 1.583,65 ha, 
repartida em 677 quadras, que continham 13.015 lotes, dos quais 332 para 
armazéns, 72 para indústrias e os 12.611 restantes para uso residencial, com 
capacidade para abrigar cerca de 60.000 habitantes, o que perfazia uma densidade 
média de 38 hab/ha. A cidade era dividida em 10 zonas, sendo a Zona 1 
correspondente à área central de comércio, a Zona 9 à área de armazéns, a Zona 10 
à de indústrias e as demais ao uso residencial. Dentre estas, a Zona 2, vizinha à 
Zona 1, era reservada às habitações de alto padrão, e a Zona 3, próxima à zona de 
indústrias, à população operária, enquanto as zonas de números 4 a 8 eram 
destinadas a habitações de médio padrão, sendo a Zona 7 a única localizada ao 
norte da ferrovia (MENEGUETTI, 2007, p. 83). 
 

                                                             

53 Ou Bosque Dois 
54 Reconhecendo a relação indicada por Unwin, 1984 (MENEGUETTI, 2007) 
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Figura 57: Maringá - Divisão da cidade por zonas. Cores inseridas por Fabíola Cordovil, a partir do mapa base da 

CMNP, atualizado por Novaes, 1957. 
Fonte: CORDOVIL, 2010 

 

Embora possamos observar que há relação entre o plano para Maringá com a idealização de 

Howard para a cidade-jardim, é em Unwin que se encontram as referências mais significativas 

(REGO, 2001) apontando que Maringá é uma cidade em que são feitas adaptações do modelo 

original com a perspectiva de se construir uma cidade com identidade própria e plenamente 

adaptada às condições da região em que se instalou. 

O plano original da cidade era envolvido por um parcelamento rural em áreas 
menores, formando chácaras de aproximadamente 1 alqueire, de configuração 
regular, destinadas à produção de hortifrutigranjeiros para abastecer a cidade . 
Tal ocupação se dava principalmente no limite sul da cidade, incorporando os vales 
dos córregos. Este tipo de parcelamento lembra os cinturões verdes defendido por 
Howard em sua proposta de cidade-jardim. Após esta faixa de pequenas parcelas, 
havia sítios de dimensões um pouco maiores, até o parcelamento rural em porções 
alongadas da estrada ao curso d’água. 
Se, por um lado, este tipo de ocupação garantiu certa proteção às áreas 
ambientalmente fragilizadas, na expansão da ocupação urbana o traçado e as 
dimensões dos lotes, adequados ao cultivo, vieram a se constituir em um 
condicionante na forma do desmembramento, impedindo a lexibilidade de 
desenho nos loteamentos urbanos do modo que se vê no plano original 
(MENEGUETTI, 2007, p. 85). 
  

Com algumas ressalvas, o que foi determinado por Vieira no plano de Maringá foi realizado, 

no entanto a CTNP, responsável pela execução da cidade, modificou diversas indicações do projeto: 

áreas públicas foram parceladas ou receberam edifícios, e locais destinados a edifícios institucionais 

específicos foram ocupados por outros, como no caso de um Hotel da Companhia que foi construído 

onde deveria ser construída a igreja (CORDOVIL, 2010). 
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Com o advento dos novos tempos, muito do que se planejou foi desrespeitado, atendendo às 

pressões especulativas e capitalistas, em que o solo vale pelo quanto se pode lucrar dele, e não pela 

qualidade do uso que dele pode ser feito. Por isso, “os lotes de grandes dimensões do plano original 

foram sendo subdivididos, restando poucas áreas que concentram as menores densidades de 

ocupação e possibilitam a existência dos espaços livres privados” (MENEGUETTI, 2007, p. 118). 

Embora parte das reservas florestais e o tratamento paisagístico da cidade tenham merecido 

tantos cuidados durante a concepção do plano da cidade, Meneguetti assegura que sua manutenção 

e conscientização da população parecem não ter sido suficientes para que perdurassem pelas 

décadas seguintes: 

As manchas [florestadas] existentes na cidade de Maringá encontram-se em 
situação bastante precária, ora por não receberem tratamento adequado à sua 
condição ecológica, ora por não serem reconhecidas pela população como 
patrimônio ambiental (MENEGUETTI, 2007, p. 120). 
 

As dificuldades para manter os 

padrões originais revelam muito dos conflitos 

gerados pelas condições de (re)produção da 

cidade no Brasil, mas o que parece mais 

provável é que há problemas importantes de 

conscientização da população sobre a 

importância de seguir as recomendações 

originais do planejador urbano, como medida 

de segurança e bem estar de toda a 

comunidade local. 

 
Figura 58: Vista aérea de Maringá - Parques Ingá e Pioneiros 

Fonte:http://turismo.culturamix.com/nacionais/sul/municipio-
de-maringa 

 

A cidade foi planejada para abrigar 200.000 habitantes em 50 anos. Em 1996, 1 ano antes do 

prazo, a população estimada de Maringá era de aproximadamente 270.000. Dados oficiais do IBGE 

(2010) registraram em 2000 o número de 288.653 habitantes, e em 2009 a estimativa de 335.511 

habitantes. Para Cordovil, (2010) “o crescimento verificado e sua progressiva importância como 

cidade polarizadora de uma próspera região agrícola e industrial, atuando também como centro de 

comércio e serviços, estimulam a modificação e a ampliação da estrutura da cidade no intuito de 

consolidar sua função” (p. 70). 

As áreas residenciais de Maringá deveriam contemplar um dos princípios mais fortes do 

ideário de cidade-jardim, que diz respeito à infraestrutura de que deve ser servido cada distrito para 

garantir o rápido acesso aos diversos serviços do cotidiano na vida urbana. De acordo com o padrão 

específico da zona em que estava inserido (residencial principal ou operária) recebiam os 

http://turismo.culturamix.com/nacionais/sul/municipio-de-maringa
http://turismo.culturamix.com/nacionais/sul/municipio-de-maringa
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equipamentos coletivos como hospital, escola e parque infantil, instituto profissional, campo de 

esportes, na zona residencial operária; e escola, parque infantil, hospital, campo de esportes, 

internato de meninos, igreja e cemitério na área residencial nobre. 

 
Figura 59: Trecho do projeto de Vieira para Maringá (zona 

residencial principal) 
Fonte: CORDOVIL, 2010 

 
Figura 60: Trecho do projeto de Vieira para Maringá 

(zona residencial operária) 
Fonte: CORDOVIL, 2010 

 

Segundo o planejamento, o bairro deveria ser um misto de área residencial, 
comercial e industrial, prevalecendo o primeiro caso, justamente para garantir a 
morada aos trabalhadores das empresas fixadas ali nas imediações. Essa 
preocupação, demonstrada pelos diretores da CMNP, traduziu-se nos preços mais 
baixos dos lotes, se comparados aos da Zona 01, Zona 02 e outros (MARINGÁ, 
2002, p. 23). 
 

Nas figuras acima (Figura 59 e Figura 60) são mostrados as locações dos equipamentos 

coletivos (blocos vermelhos) previstos por Vieira para os bairros residenciais. Alguns desses 

equipamentos simplesmente não foram executados, e outros foram construídos em locais diferentes 

do previsto. O bairro operário foi prejudicado com a supressão de parte dos serviços a que teriam 

acesso e áreas verdes, pois alguns dos terrenos previstos para esses usos foram parcelados para 

comercialização. 

A questão do uso misto do solo nos remete ao princípio do mínimo deslocamento tão 

presente na cidade-jardim, mas que encontrou inúmeras diferentes interpretações. Em Maringá os 

bairros residenciais contavam (ou deveriam contar) com o fácil acesso aos equipamentos urbanos 

públicos, e estavam situadas nas proximidades das áreas mais convenientes para a população que se 

esperava que ali vivesse. Se por um lado essa forma de separação entre classes que se admite neste 

tipo de zoneamento é um tanto quanto agressiva e fere o princípio da socialização da cidade, talvez 

seja o caso de refletir se não é essa a melhor solução (ou a possível) quando a cidade real não pode 
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(e não deve) ser implantada conforme o desenho dos diagramas de Howard. Nestes diagramas os 

setores funcionais são perfeitamente ordenados em esquema radial, e com isso se estendem 

uniformemente pela cidade, de modo que as residências estejam inscritas e circunscritas à zona 

industrial e comercial, respectivamente. Nas cidades-jardins reais esse padrão não é seguido, em 

atenção ao que Howard recomenda (depende do terreno) e com isso as diversas zonas urbanas são 

claramente distintas, mas conciliadas de modo a trazer mais comodidade para a parte da população 

que por elas circula diariamente, ou com alguma frequência.  

2.4 ELEMENTOS DA FORMA URBANA COMUNS NAS CIDADES-JARDINS 

A análise das cidades-jardins observadas até agora nos dá conta de que o conceito de cidade-

jardim alcançou grandes realizações durante o século, desde as mais fiéis e emblemáticas, até as 

mais distantes releituras do ideário de Ebenezer Howard. Por vezes, possa ter servido de referência 

para apontar caminhos para apenas um dos inúmeros problemas urbanos. Em outras iniciativas, foi 

de fato fundamental para a consolidação do movimento, tamanha a importância enquanto modelo, 

como o caso de Letchworth. 

Algumas características comuns aos exemplos que analisamos chamam atenção. O primeiro 

deles, e talvez o mais claro, é a configuração da área central dessas cidades. Quase que 

invariavelmente são compostas pela formalidade de uma via larga e arborizada, que culmina em uma 

praça com algum edifício público.  

Em Letchworth a Broadway é a via que leva à Town Square onde há um espaço de área livre, 

o Broadway Gardens (ver Figura 61 e Figura 62). A avenida continua até a estação, ferroviária, 

elemento estruturante para a cidade, que surge com o propósito de manter rápido acesso com as 

cidades vizinhas, incluindo a capital do reino, Londres. 

Em Welwyn, a Parkway é a via com esta característica de monumentalidade (ver Figura 63 e 

Figura 64). Trata-se de uma avenida em que o canteiro central apresenta característica de 

praça/parque, sendo uma importante área verde na cidade, e no final da via há uma praça 

semicircular, que e logo depois está situado o Campus Welwyn da University of Herfordshire. 

Em Maringá, “suas áreas centrais são concebidas de modo clássico, sempre articulando, a 

partir de um eixo principal, a estação ferroviária com o centro cívico propriamente, junto ao qual se 

implantariam os edifícios administrativos” (CORDOVIL, 2010, p. 94). A Avenida Pres. Getúlio Vargas 

marca este eixo que liga a praça onde se situa a Catedral de Nossa Senhora da Glória (centro cívico) e 

a estação ferroviária (ver Figura 56, Figura 65 e Figura 66). 

http://www.whtimes.co.uk/news/university_of_herfordshire_artist_to_perform_rain_dance_in_antarctica_1_3373691
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Figura 61: Vista Aérea do centro de Letchworth. No Centro 
a Broadway Gardens (Town Square) e a Broadway, via que 

lhe dá acesso (1937). 
Fonte: 

httphttp://cashewnut.me.uk/WGCbooks/bigImages/web-
WGC-books-1949-4-16.jpg 

 
Figura 62: Vista aérea de Letchworth - no canto esquerdo 

Broadway Gardens, dele continua a Broadway rumo à 
estação ferroviária. 

Fonte: 
http://www.ourletchworth.org.uk/page_id__186_path__0p

69p81p.aspx 

 

 
Figura 63: Vista da Parkway em Welwyn 

Fonte: 
http://farm3.staticflickr.com/2797/4439917659_d2e4aaf58

6.jpg 

 
Figura 64: Vista aérea da Parkway - Welwyn 
Fonte: http://www.letchworth.com/heritage-

foundation/blog/lets-move-to-welwyn-garden-city-feature-
in-the-guardian 
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Figura 65: Vista da Av. Pres. Getúlio Vargas, eixo principal 
de Maringá – da estação ferroviária para catedral (2010). 

Fonte:http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/m
aringa/conteudo.phtml?id=1128110&tit=O-Sputnik-do-

Bispo-um-sucinto-relato-da-Catedral-de-Maringa 

 
Figura 66: Vista da Av. Pres. Getúlio Vargas, eixo principal 

de Maringá – da catedral para estação ferroviária (dec. 
1950).  

Fonte:http://blogs.odiario.com/edsonlima/2010/03/14/mar
inga-antiga-a-cidade-na-decada-de-50/ 

 

As áreas residenciais, contudo, apresentam em geral formas mais orgânicas, buscando valer-

se dos contornos naturais do terreno para a formação de suas quadras e vias. E ainda quando o 

terreno não é favorável às formas mais sinuosas, e o loteamento parte para um traçado mais 

retilíneo, isso não se dá com a mesma formalidade e compromisso com a ortogonalidade que se vê 

nos centros cívicos. 

 
Figura 67: Vista de uma rua residencial em Letchworth. 

Fonte: 
http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimag

es/6/image24.html 

 
Figura 68: Vista aérea de uma área residencial de Welwyn 

Fonte: http://cashewnut.me.uk/WGCbooks/web-WGC-books-
1927-1.php#RESIDENTIAL 
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Figura 69: Trecho da planta de Maringá – zona 

residencial 5 (zona residencial principal) 
Fonte: CORDOVIL, 2010 

 
Figura 70: Trecho da planta de Maringá - zona residencial 2 

(zona residencial popular) 
Fonte: CORDOVIL, 2010 

 

O sistema de transporte público ferroviário foi um fator não apenas característico, mas 

estruturante nas primeiras cidades-jardins. Welwyn e Letchworth são atravessadas pela linha férrea, 

e Maringá foi também definida por um eixo rodoferroviário existente na região, que ligava Londrina, 

Maringá, Cianorte e outras localidades – que formavam entre si uma espécie de cidade-social. 

Esta forma como o ideário se traduziu nos diversos exemplares é evidente tanto nos relatos 

nas imagens apresentadas até aqui. Embora a cidade-jardim não tenha sido plenamente 

concretizada, suas características mais emblemáticas estão presentes de alguma forma em 

realizações a ela filiadas. Alguns aspectos são realizados de forma mais sutil ou com menos 

compromisso, como a sinuosidade das vias residenciais. Outros são mais rígidos, como os eixos 

monumentais das cidades. 
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CAPÍTULO 3 
 

AS NOVAS PROPOSTAS URBANÍSTICAS 
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A cidade industrial do século XIX evoluiu ao redor da ferrovia ou do abastecimento 
de carvão e aço. A cidade do final do século XX foi planejada e desenvolveu-se ao 
redor de zonas com uma única atividade. Na cidade do século XXI, a confiança da 
economia nos empregos de pequena escala e na troca criativa criará necessidades 
pessoais muito diferentes (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 162). 

, 

Ao longo do século XX, e mais expressivamente no período pós-segunda guerra mundial, viu-

se surgirem muitas iniciativas urbanísticas no sentido de promover maior qualidade urbana aos 

diferentes centros, com maior qualidade ambiental, e com diferentes valores a serem desenvolvidos, 

e por muitas vezes as propostas soam totalmente antagônicas: enquanto uma busca solucionar o 

problema do trânsito através da construção e ampliação substancial da malha viária urbana; como 

por exemplo, as obras do prefeito Eng. Robert Moses para Nova York55, que teve grande ressonância 

na formação do chamado “urbanismo rodoviarista”; a outra busca promover o transporte público e 

redução do uso do automóvel; enquanto em uma busca-se promover a sensação de estar em contato 

com a natureza com a criação de largos espaços arborizados de lazer dentro da cidade, outras 

iniciativas adensam a população em espaços compactados e diluem o espaço verde ao longo dos 

trajetos obrigatórios. 

Em geral, contudo, essas propostas têm por objetivo solucionar não apenas problemas de 

cunho urbanísticos, mas também sociais e ambientais, os quais refletem diretamente percepção da 

população sobre a cidade. 

Nos estudos sobre novas propostas urbanísticas e movimentos de urbanismo, observa-se que 

uma considerável parcela faz referência ao modelo de cidade-jardim, ainda que indiretamente. Isto 

leva à reflexão de como o modelo desenvolvido por Howard influenciou e influencia o pensamento 

urbano das últimas décadas. A análise de alguns movimentos urbanísticos que circularam a partir do 

século XX nos auxiliará a discutir que tipo de influências a proposta de cidade-jardim exerceu e ainda 

exerce nas concepções urbanísticas dadas a partir de então, e como se materializa em experiências 

mais recentes. 

                                                             

55  Sobre o assunto, ver em “Tudo que é sólido desmancha no ar”, de Marshall Berman (em especial, o capítulo 
5). 
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Depois do movimento de críticas exacerbadas, justas ou não, ao urbanismo modernista, nas 

últimas duas décadas, pelo menos, observa-se um esforço de construção de novas propostas e 

modelos urbanísticos. 

Como já foi mencionado anteriormente, Howard apresenta a ideia de cidade-jardim em um 

momento que outras pessoas discutiam e buscavam soluções para a cidade ideal. Autores como 

Leonardo Benevolo (1960), Carlos Andrade (1998), Peter Hall e Colin Ward (1998), afirmam que a 

ideia de uma Internacional ou Movimento Cidade-Jardim, que foi forte de fato, teria influenciado 

outras iniciativas este sentido, pois teria conseguido formular uma teoria coerente, evidenciando 

aspectos realizáveis, e distinguindo aspectos da vida urbana coletivizáveis. Deste modo, a 

contribuição de Howard seria mostrar uma proposta praticável, embora com conclusões diferentes 

após análise dos casos. 

Este capítulo propõe, por tanto, apresentar um panorama do que se tem idealizado com 

alguma inspiração no movimento de cidade-jardim. Os tópicos seguintes trazem algumas dessas 

iniciativas de planejamento urbano, sobre os quais serão realizados esforços para identificar que 

elementos do desenho urbano são herdados, de alguma maneira, nos projetos mais recentes. 

Os movimentos que compõe os tópicos deste capítulo foram escolhidos, dentre diversos 

outros reconhecidos durante a pesquisa, devido à sua representatividade na História da Arquitetura 

e Urbanismo, como é o caso do Novo Urbanismo, emblemático movimento pós-modernista, com 

debates atuais e frequentes sobre os rumos do urbanismo; à existência de experiências diversas e em 

portes diferentes em contextos variados, como a Agricultura Urbana, que vem ao longo de mais de 3 

décadas requalificando áreas urbanas, em várias partes do mundo, com a instalação de hortas e 

pomares coletivos; e pela reflexão acerca do espaço urbano e suas relações, presente em “Cidades  

para um Pequeno Planeta”. 

O movimento Novo Urbanismo estrutura-se nos Congressos do Novo Urbanismo, que teve 

sua fundação em 1993, e adota muitos dos princípios já descritos por Howard, bem como de outros 

pensadores do urbanismo moderno. Entre eles, a concepção de uma cidade justa, sustentável e onde 

o cidadão pudesse ter uma convivência mais harmônica com o espaço urbano, e com recomendações 

para a questão do trânsito de automóveis.  

 Em seguida, apresentam-se os modelos de Agricultura Urbana, na qual se busca aproveitar 

espaços agricultáveis dentro do perímetro urbano para o cultivo de hortas e pomares, além de 

pequenas criações de animais, com intuito de proporcionar alimentação saudável a custos baixos 

para parte da população carente local, ou mesmo para fins terapêuticos. Além do caráter econômico 

e social desse tipo de iniciativa, deve-se destacar sua importância urbanística, pois à medida que 

ocupa e torna produtiva uma área inutilizada dentro da zona urbana, promove a sensação de 
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segurança e justiça à população, o que contribui para modificar alguns números estatísticos como 

marginalidade e índice de pobreza. 

Diante de tantas críticas às propostas urbanísticas modernas de cidades menos densas, 

algumas reflexões e propostas indicam, inclusive com dados importantes sobre a relação da 

densidade populacional e a qualidade de vida da população, que é preferível que haja certo 

adensamento, para maior aproveitamento dos investimentos na infraestrutura urbana, e 

barateamento dos custos gerais com moradia. O discurso de Richard Rogers e Philip Gumuchdjian 

contribui nessa discussão com o modelo de cidade compacta, que na verdade diverge em muitos 

pontos do ideário de cidade-jardim, mas que certamente vale-se do mesmo para construir sua 

proposta. 

Por fim, serão trazidos exemplos de cidades em que se realizaram projetos de intervenção 

urbana que, de alguma forma, podem estar referenciando o ideal das garden cities. Os exemplares 

foram adotados neste relato por trazerem elementos diversos, de modo que se possa demonstrar a 

diversidade de releituras para o urbanismo que possam ser derivações do pensamento de Howard. 

Embora se pretenda identificar vestígios do ideário howardiano nessas cidades planejadas nos 

últimos anos, a contribuição mais relevante desta sessão será a de levantar algumas das muitas 

possibilidades do desenho urbano no planejamento urbano contemporâneo, e como algumas 

correntes de ideias no urbanismo, já muito discutidos e criticados se reinventam e são incorporados 

até mesmo aos projetos mais arrojados, com uso do que há de mais avançado na tecnologia.   

3.1 A INFLUÊNCIA SOB O MOVIMENTO “NOVO URBANISMO” 

O Novo Urbanismo surge como “movimento” a partir de reflexões durante os Congressos do 

Novo Urbanismo, “formado por profissionais cujo objetivo foi formalizar um enfoque para o 

urbanismo explorando as possibilidades reais do desenvolvimento das cidades norte-americanas” 

(MACEDO, 2007, p.01). 

A Carta do Novo Urbanismo, publicada em 1996, é o documento de referência como relato 

conclusivo após o IV Congresso do Novo Urbanismo (IV CNU), realizado em Charlestown, na Carolina 

do Sul (EUA). São indicados 27 princípios que deveriam nortear o planejamento urbano a partir de 

então. Antes dessa reunião onde se formulou esta carta, outros três congressos aconteceram, e 

continuam a acontecer a anualmente. 

Cada um dos princípios traz em si uma herança do pensamento urbano de Howard no que diz 

respeito à expansão urbana limitada, integração entre diferentes classes sociais nos bairros, 

minimização do uso do automóvel, ideia de unidade de vizinhança, incentivo a oferta de empregos 
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próximos às moradias populares, censo de vida comunitária, etc. Enfim, a cidade no padrão “Novo 

Urbanismo” é conceitualmente muito próxima de uma cidade-jardim.  

O Novo Urbanismo (...) é novo apenas no sentido de estabelecer princípios 
relacionando o espaço regional com o espaço local pelo sistema de transportes, de 
estimular um tipo de parcelamento do solo e organização das áreas residenciais 
retomado conceitualmente das cidades-jardim, e de promover um processo de 
gestão dos espaços com a participação da comunidade. São referência histórica 
importante os conceitos desenvolvidos por Ebenezer Howard, e aplicados por 
Raymond Unwin e Barry Parker, no projeto da primeira cidade-jardim em 1903: 
Letchworth, na Inglaterra (MACEDO, 2007, p. 12). 
 

As recomendações, contudo, atendem a uma demanda mais contemporânea, com dados 

mais recentes. Isto, para os que se dedicam ao estudo e crítica da cidade-jardim pode ser o 

reconhecimento de uma obra consistente por parte de Howard, pois o seu pensamento se mostra 

ainda atual e frutífero ao gerar novos desdobramentos. 

O discurso presente na Carta do Novo Urbanismo abrange todos os aspectos que fazem parte 

do cotidiano da vida urbana, como afirma Katz: 

O Novo Urbanismo está preocupado tanto com as partes como o todo. Aplica 
princípios de desenho urbano para a região de duas maneiras. Primeiro, urbanismo 
definido pela sua diversidade, escala de pedestres, espaço público e estrutura de 
bairros delimitados - deve ser aplicada em toda a região metropolitana, 
independentemente da localização, nos subúrbios e novas áreas de crescimento, 
bem como dentro da cidade. E em segundo lugar, toda a região deve ser 
"desenhada" de acordo com princípios urbanos semelhantes. Deve, como bairro, 
ser estruturada por espaço público, o seu sistema de circulação deve apoiar o 
pedestre, deve ser diversa e hierarquizada e que deve ter limites discerníveis 
(KATZ, 1994, p. xi, tradução nossa)56. 
 

Conclui-se daí, que pelas recomendações do Novo Urbanismo, a cidade precisa ser planejada 

da macro à micro escala, de modo que os múltiplos componentes urbanos, sejam eles de ordem 

metropolitana, urbana ou suburbana, sejam condizentes com um padrão semelhante. Trata-se de 

desenvolver um plano coeso para toda a região de abrangência: equipamentos urbanos, vias de 

circulação, infraestrutura de transporte público e circulação. Todos estes elementos do desenho 

urbano devem hierarquizar-se e proporcionar a comunicação ágil e eficaz entre os setores que se 

relacionam diretamente. 

                                                             

56 The New Urbanism is concerned with both the pieces and the whole. It applies principles of urban design to 
the region in two ways. First, urbanism-defined by its diversity, pedestrian scale, public space and structure 
of bounded neighborhoods-should be applied throughout a metropolitan region regardless of location; in 
suburbs and new growth areas as well as within the city. And second, the entire region should be “designed” 
according to similar urban principles. It should, like neighborhood, be structured by public space, its 
circulation system should support the pedestrian, it should be both diverse and hierarchical and it should 
have discernible edges (KATZ, 1994, p. xi). 
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Aqui chamamos atenção para a relação com um raciocínio que será tratado mais adiante 

neste trabalho57, de que não podem ser empregadas forças distintas para um mesmo plano 

urbanístico. 

A carta é dividida em três sessões que tratam de 1- A região: metrópole, cidade grande e 

média, cidade pequena; 2- Bairro, setor e corredor; 3- Quadra, rua e edifício. Em todas as sessões é 

recorrente o apelo, se assim podemos dizer, à cidade ideal, onde todos os aspectos do cotidiano 

podem ser habilidosamente integrados através do planejamento urbano, onde existe justiça social e 

forte identidade da população para com os espaços públicos.  

Na primeira parte, que trata da região, a orientação geral é de gestão das cidades: impostos, 

economia, expansão urbana, sistemas de transportes, preservação de recursos naturais e patrimônio 

urbano, todos em função de uma cidade organizada, coesa e sustentável, no sentido de suprir as 

necessidades de trabalho, locomoção; e atendendo toda a demanda, e todas as classes sociais. Existe 

a preocupação de democratizar o espaço urbano, de tornar possível uma moradia digna, com 

infraestrutura adequada para qualquer cidadão. Sobre a expansão urbana, a carta recomenda que se 

deva primeiramente atingir algum limite preestabelecido, respeitando-se e preservando-se a área 

rural, fundamental para a metrópole. Apenas após atingir este limite é recomendada a organização 

de novos bairros contíguos e integrados à malha urbana, ou novas pequenas cidades planejadas. 

A segunda sessão apresenta princípios que viabilizariam cidades com grande vitalidade, 

através de uma dinâmica de bairros com solos de uso misto, em que se evitam setores distintos, 

facilitando o acesso de pedestres a qualquer lugar; e por corredores que conectam estes bairros. 

Nestes princípios, em vários momentos se reforça a importância de tornar possível a locomoção de 

pedestres. Isto, obviamente, acontece à medida que se tem trajetos mais curtos, e é por isso que há 

uma aposta de bairros compactos, de usos mistos, e dimensionados para atender a uma 

determinada população, que possa chegar aos seus destinos a pé. Outra ideia importante presente 

nos princípios é sobre a formação de vínculos entre a comunidade, possível através da configuração 

dos espaços, promovendo a convivência dos vizinhos durante seus passeios e trajetos. 

Por fim, na terceira sessão, em que se discutem as unidades menores, que, segundo as 

orientações da carta, contribuem para a formação de identidade da população com o lugar e a 

comunidade, o que desperta interesse em preservar e proteger o espaço da comunidade. Estes 

elementos de menor escala são os primeiros a merecerem atenção no que diz respeito a desenho, 

segurança, acessibilidade; respeitando sempre o indivíduo. A configuração das ruas e praças, através 

da sensação de segurança e conforto, podem encorajar as pessoas aos passeios e à interação com os 

                                                             

57 No ítem 3.3 
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outros moradores. Aponta ainda que é fundamental a pertinência dos projetos de paisagismo e 

arquitetura para com as características de clima, topografia e cultura local, para o máximo 

aproveitamento dos recursos naturais (qualidade do solo, ventilação, umidade). A formação da zona 

institucional se mantem ao modo clássico de destacar edifícios institucionais e públicos diante das 

demais. 

Desde sua publicação, e até mesmo antes disso, diversos planos foram desenvolvidos com os 

ideais o Novo Urbanismo. Alguns exemplos são o projeto de intervenção para a área central de 

Charleston, em 1999. 

As críticas ao movimento se dão no 

sentido de depreciá-lo sob o argumento de que 

as cidades que se erigem sob seus princípios são 

artificiais, em que se formam “guetos” elitizados 

em que os membros são agrupados de acordo 

com a classe social, orientação religiosa, política 

ou sexual, etc., impedindo a diversidade social 

nestas localidades. Segundo Dávila (2007), já 

existem comunidades planejadas nestes moldes, 

voltadas apenas para aposentados, ou casais 

gays, ou evangélicos. 

 
Figura 71: Charleston (Carolina do Sul/EUA) – áreas em 

amarelo predominam uso residencial, áreas em amarelo 
predominam uso misto comercial 

Fonte: http://theurbanearth.net/2008/06/09/novo-
urbanismo-em-charleston-usa-new-urbanism-in-

charleston/ 
 

“Em 1978, era projetada Seaside, cidade balneária na costa da Flórida, posteriormente 

percebida como um marco inaugural do ‘Novo Urbanismo’ americano” (SOUZA, 2006, p. 98). A 

cidade foi construída antes mesmo que se formalizasse algum conceito de Novo Urbanismo, mas 

tornou-se seu exemplar talvez mais emblemático da aplicação dos seus princípios. Seaside fica no 

estado da Flórida (EUA), no município de Walton, em Santa Rosa Beach. Foi projetada pelos 

arquitetos Andres Duany e Elizabeth Plater-Zyber de Miami (MACEDO, 2009). 
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Figura 72: Seaside, vista aérea 

Fonte: http://www.dpz.com/Practice/7903 

 
Figura 73: Seaside – Arquitetura com casas de alto padrão 

Fonte: http://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com 

 

Inicialmente, pensou-se uma “comunidade-resort”, voltado ao lazer para a classe média, 

onde as pessoas pudessem percorrer a pé ou em pequenos veículos como bicicletas e carros 

elétricos, até o centro comercial. As residências, idealizadas inicialmente no estilo de cottage, foram 

por fim construídas em diversos estilos, chegando às luxuosas casas de frente para a praia, tendo 

sido ainda incorporadas casas de usos mistos (residencial e comercial), além de casas de uso uni ou 

multi-familiares. O empreendimento acabou sendo reconfigurado em estrutura de pequena cidade 

de baixas densidades, com maior adensamento na região central. 

 
(...) cumpre notar que o entendimento de sua organização física (...). Plano cuja 
base é a diversificação de usos e a proximidade das pessoas com os pontos de 
centralidade da vida urbana. Finalidades que deram origem a estratégia para evitar 
a concentração de atividades institucionais em um só lugar ou, que reforçam a 
implantação de atividades de uso misto na Central Square, por exemplo (MACEDO, 
2009, p. 52). 
Seaside tem extremo rigor nos detalhes, é pequena, controlada nos pormenores de 
sua implantação. Foi concebida segundo a estratégia utilizada por Davis de criar um 
lugar agradável em uma região que na época ainda era pouco procurada pelo 
turismo regional (MACEDO, 2009, p. 55). 
 

Para a formulação do projeto de Seaside a equipe passou por um processo conhecido como 

“charrette”, bastante utilizado no planejamento urbano nos EUA. Trata-se de um estudo 

interdisciplinar desempenhado entre diversos profissionais que possam contribuir para o 

planejamento urbano (técnicos, representantes da municipalidade de Walton e cidadãos 

interessados). No caso de Seaside, participaram profissionais do DPZ (escritório formado por Duany, 

Zyber e associados, responsável pelo projeto), técnicos do município, arquitetos paisagistas, 

historiadores, engenheiros, ecologistas, economistas e especialistas em mercado imobiliário. A 

atividade tem inicio pela visita ao sítio, e segue-se com uma semana de programação intensa de 

reuniões entre os profissionais e o cliente, e desenvolvimento dos primeiros esboços do plano geral, 

edificações típicas, leis e áreas verdes. O projeto é desenvolvido a partir de ideias discutidas no 
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charrette, e em seguida é apresentado aos participantes (MACEDO, 2009). Algumas decisões 

importantes sobre a gestão de Seaside também foram tomadas durante o charrette: 

O plano de Seaside seguiu os preceitos do que se chama comunidade planejada, 
articulando padrões do espaço físico com sua capacidade de gestão. Como em 
Walton County não existia nenhuma lei de zoneamento não houve dificuldades 
para se instituir o código de ordenação urbana como proposto pelo DPZ e 
consultores. (...) Outra opção feita pela comunidade e o empreendedor Robert 
Davis através do The Seaside Institute foi que cidade se mantivesse como “não 
incorporada” (unincorporated community). Isto significa não ter um governo 
próprio e se manter como parte de uma divisão territorial maior, no caso, o Walton 
County. Nos EUA, dependendo da legislação estadual, existem vilarejos, cidades 
pequenas e mesmo outras de população maior, que preferem ficar no padrão de 
unincorporated, sendo administradas como parte de um território maior, evitando 
assim os encargos da constituição de um governo local. Existe apenas um conselho 
de representantes na defesa dos interesses da comunidade. (MACEDO, 2009, p. 
54). 
 

Evidencia-se aí, a importância de um momento de planejamento, que pôde tornar viável um 

projeto com as especificidades a que se propunha. Seaside não foi concebida como uma cidade 

comum, mas com uma série de particularidades no que diz respeito à gestão, população, arquitetura 

e relação pessoa-ambiente. De acordo com Macedo, Seaside se manteve como parte de um 

território maior, estando sua gestão, ainda que autônoma, sujeita ao governo do município de que 

faz parte, Walton Country. Sem uma análise profunda e consistente da proposta e suas prováveis 

consequências a médio e longo prazo, a cidade estaria fadada ao fracasso. As definições fizeram de 

Seaside um exemplar importante associado ao Novo Urbanismo, como defende Katz, quando afirma 

que: “Diferindo em mais do que apenas a sua aparência exterior, Seaside também representa um 

ponto de partida em termos de princípios urbanos e métodos de trabalho que levaram a ela” (1994, 

p. 03, trad. nossa)58. 

Segundo Katz (1994), o desenho criado para Seaside pretendia fazer com que por toda a 

cidade fosse possível ter vista para o mar, de modo que suas ruas convergem para o centro da cidade 

ou para a praia. Sua gestão autônoma, o controle sobre seu traçado, a dinâmica da cidade de um 

modo geral, remete, ainda que não se assemelhe nem na forma nem na função a que se destina 

enquanto cidade, à ideia de cidade-jardim. 

Seaside possui um código que regulamenta os edifícios particulares das oito zonas da cidade 

– tipologias, materiais, gabaritos, etc. – podendo inclusive restringir alguns usos (inconvenientes), e 

ao mesmo tempo promover a miscelânea de classes sociais, e a possibilidade da mudança de uso de 

alguma edificação (THE SEASIDE RESEARCH PORTAL, 2013).  

                                                             

58 Differing in more than just its outward appearence, Seaside also representes a departure in terms of the 
urban principles and working methods that led to it (KATZ, 1994, p. 3). 
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Figura 74: Plano de Seaside (Ilustração de Rolando Llanes) 

Fonte: http://seaside.library.nd.edu/essays/the-plan 
 

Em seu zoneamento, mantém o padrão de situar os estabelecimentos comerciais e 

administrativos no centro (em azul escuro e lilás, respectivamente), para a partir daí distribuir as 

demais zonas da cidade. A particularidade deste zoneamento é que as zonas residenciais se 

subdividem pela diversidade dos tamanhos dos lotes e pelos tipos de usos mistos que podem 

assumir. As dimensões desses lotes são definidas de acordo com a “nobreza” da localização (relação 

com o centro, vista para o mar). 

 
Figura 75: Projeto de Seaside (Florida) - Zoneamento funcional 

http://classconnection.s3.amazonaws.com/618/flashcards/1220618/jpg/-0601338810291705.jpg 
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3.2 AGRICULTURA URBANA 

Em meio às diversas novas fórmulas para o urbanismo, surge uma modalidade que trata não 

de expandir ou criar cidades, mas de utilizar áreas não exploradas dentro da cidade existente para 

torná-la produtiva. Encontra na ideia de cidade-jardim algum respaldo à medida que parte do ideal 

de promover as melhorias sociais e econômicas, e no que diz respeito ao desenvolvimento urbano 

através do uso sustentável dos recursos disponíveis em uma região provida de infraestrutura 

subutilizada. 

As iniciativas de agricultura urbana e periurbana tratam de promover a prática agrícola com 

cultivo de alimentos (pomares e hortas) comunitárias no espaço urbano ou sua periferia 

(periurbana). Nesta discussão sobre planejamento urbano, os modelos de agricultura urbana 

contribuem como sendo mais um instrumento de intervenção urbana, à medida que ocupa vazios 

urbanos, promovendo uma nova dinâmica ao setor em que se insere. Há ainda um movimento de 

cultivo em hortas domiciliares, aproveitando pequenos espaços, inclusive por moradores de 

apartamentos, para consumo próprio, mas esta modalidade é uma particularidade a que não nos 

ateremos por distanciar-se da temática principal.  

Essas práticas agrícolas em espaço urbano vêm ganhando destaque nas discussões do meio 

acadêmico e de políticas públicas desde a década de 1990 (OLIVEIRA, 2012), em vários aspectos: 

social, urbano, econômico, enfim, as muitas implicações e contribuições deste tipo de atividade para 

o cotidiano das cidades e dos cidadãos. Segundo Pessoto (2013), a agricultura é uma modalidade de 

produção agrícola com destaque em muitos países, e afirma com base em dados da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), que representa ao menos 15% da produção 

mundial de alimentos, desenvolvida por cerca de 800 milhões de pessoas. 

De acordo com o Fundo Populacional das Nações Unidas, a população urbana 
mundial deve dobrar de 3,3 bilhões em 2007 para 6,4 bilhões até 2050, e está 
predestinado que até 2030 60% da população mundial viverá em cidades (UNFPA, 
2007). Se as cidades se expandem, o mesmo ocorre com a necessidade de alimento 
das famílias urbanas. O processo de urbanização em muitos países em 
desenvolvimento anda lado a lado com o aumento da pobreza urbana, crescendo a 
insegurança alimentar, especialmente para os pobres urbanos (ZEEUW e 
DUBBELING, 2009, p. 03, tradução nossa)59. 

 

                                                             

59
 According to the United Nations Population Fund, the world’s urban population is expected to double from 

3.3 billion in 2007 to 6.4 billion by 2050, and it is predicted that by 2030 60% of the world’s population will 
live in cities (UNFPA, 2007). As cities expand, so do the food needs of urban families. The urbanisation 
process in many developing countries goes hand in hand with increasing urban poverty, growing food 
insecurity and malnutrition, especially for the urban poor (ZEEUW e DUBBELING, 2009, p. 03). 
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Como vemos, existe um quadro mundial preocupante no que diz respeito à urbanização da 

população. Interessa-nos discutir a agricultura urbana, uma vez que as cidades já não são capazes de 

suprir toda a demanda de mão de obra disponível, dando origem a um grande número de 

desempregados; e, ao mesmo tempo, há uma necessidade sempre crescente de mais alimentos a 

preços mais acessíveis, e ainda de destinar parte dos resíduos produzidos pela população. 

Nestas circunstâncias, os espaços ociosos em zona urbana são percebidos como áreas de alto 

potencial de produção, minimizando problemas importantes como desemprego, escassez de 

alimentos, destinação de resíduos, etc. (PIRES, 2012).  

Para Mougeot (2001), a agricultura urbana pode ser definida como a prática 
agrícola dentro (intra-urbana) ou na periferia (periurbana) de centros urbanos, 
sejam eles pequenas localidades, cidades ou metrópoles onde se cultiva ou cria, 
processa e distribui uma variedade de produtos alimentícios ou não, (re)utilizando 
os recursos humanos e materiais, produtos e serviços que se encontram em e no 
entorno dessa zona e, em contrapartida, oferece recursos humanos e materiais, 
produtos e serviços para essa mesma área urbana. 
Segundo Resende (2004), o mundo rural continua presente nas cidades, nas ruas e 
nos quintais, nas atividades dos carroceiros e suas carroças, prestando serviços a 
cidade, nas pequenas hortas e criações de animais na periferia, nas festas de 
padroeiro. Nesse sentido, Lefebvre (2001) afirma que “entre as malhas do tecido 
urbano persistem ilhotas e ilhas de ruralidade “pura”, torrões natais 
frequentemente pobres (nem sempre), povoados por camponeses envelhecidos, 
mal “adaptados”, despojados daquilo que constitui a nobreza da vida camponesa 
nos tempos de maior miséria e da pressão” (LOCATEL e AZEVEDO, 2010, p. 05, grifo 
nosso). 
 

Em estudo de cunho mais histórico e crítico, a agricultura urbana é percebida como um meio 

de subsistência antigo, que se prolonga para a vida urbana na era industrial. No contexto da 

revolução industrial, enquanto se propunha uma reforma social e urbana, era consensual a ideia de 

que a solução para a degradação urbana era o desadensamento das zonas urbanas, pela criação de 

novos espaços mais abertos e mais ligados ao universo rural e natural, que foi finalmente definida 

por Ebenezer Howard ao propor o modelo de cidade-jardim.   

Além de serem criadas em áreas 

rurais, para a cidade-jardim eram 

previstos lotes amplos, de forma que 

dentro deles pudessem ser cultivados 

jardins, hortas e pomares particulares, ou 

simplesmente manter áreas livres na 

cidade, como já tratamos antes. 

 
Figura 76: Letchworth - grandes áreas verdes nos lotes residenciais 
Fonte:http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_

9/6e24_042-02-03.jpg 
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Enquanto isso, nas grandes cidades, formadas por bairros densos e infectos, o pensamento 

era que os maus hábitos da classe operária tinham relação com a densidade do habitat, álcool e 

cabarés, e por isso a solução seria “domesticar” a classe operária, formulando novos habitat 

“baseado na unidade residencial isolada, na vida centrada na família e na ocupação do tempo livre 

com atividades de jardinagem” (SILVA, 2006, p. 225). 

Afirmar que Howard é um precursor da agricultura urbana pode ser extremamente 

comprometedor, mas podemos admitir que, em outra escala, e partindo-se de outras relações, a 

cidade-jardim preconiza também o que se concretiza anos mais tarde na escala da cidade (no 

quarteirão, em um terreno baldio, em uma praça) em um arranjo corretivo de uma falha ou 

negligência urbana. Isto é, a forma como a agricultura urbana se desenvolveu no século XX parece 

ser um desdobramento das muitas discussões e propostas para os problemas urbanos, tratando-se 

de uma intervenção pontual, no que afeta mais diretamente o desenho urbano, pois sua área de 

abrangência é pequena (uma quadra, um terreno), ainda que possam os efeitos dessa intervenção 

atingir um raio de abrangência relativamente amplo, através da rede de serviços que venha a 

prestar, por exemplo. Outrossim, estas áreas de cultivo em espaço urbano podem ser previstas (o 

que se percebe ser extremamente raro e incomum pelas pesquisas realizadas) durante a elaboração 

do plano original ou de remodelamento para uma cidade. 

Temos então, um momento que, se não for uma origem direta da ideia de agricultura 

urbana, é seguramente um pensamento inspirador. Enquanto no século XIX havia uma preocupação 

com os hábitos sociais da classe operária, na atualidade percebemos uma necessidade por parte de 

uma população sem emprego e sem renda suficiente para as necessidades básicas da família. Antes, 

o cultivo teria função quase que terapêutica, e hoje uma função econômica, aliada a valores 

terapêuticos, alimentares e ambientais. Existe uma estreita semelhança entre as justificativas para as 

duas situações, embora não se questione aqui a pertinência ou méritos (ou deméritos) de qualquer 

uma das duas. 

A ideia, nesses moldes, vem se disseminando e recebendo incentivos encorajadores, por 

parte de organizações governamentais60 e não governamentais61. Há uma expectativa, ou mesmo 

uma certeza de que é natural que permaneçam nos centros urbanos uma ruralidade que parece 

intrínseca à formação urbana. Alguns estudos sobre aplicações desta prática foram realizados, e com 

base nestes relatos observa-se que através da agricultura urbana, comunidades antes marginalizadas 

                                                             

60 No Brasil o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem publicado anualmente Editais de 
Seleção Pública de serviços de apoio à Agricultura Urbana através do site: www.mds.gov.br 

61 Algumas das ONGs que incentivam a prática da Agricultura Urbana: “Rede de Intercâmbio de Tecnologias 
Alternativas” (MG), “Cidades Sem Fome” (SP), Associação Global de Desenvolvimento Sustentável (SP), etc. 

http://cidadessemfome.org/pt/projeto/
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pela condição social, passam a se consolidar como produtivas, e resgatam dignidade junto à 

sociedade.  

 
Figura 77: Agricultura Urbana no Haiti, horta em pneus 

Fonte: http://www.onu.org.br/terremoto-no-haiti-4-anos-
depois-onu-apoia-projeto-de-agricultura-urbana/ 

 
Figura 78: Agricultura Urbana em espaço público 

Fonte: http://abemdanacao.blogs.sapo.pt/agricultura-
urbana-1113842 

 

Zeeuw (2004) alerta ainda para o fato de que a agricultura urbana difere da convencional 

agricultura rural não pela localização, mas pela forma como se integra e interage com o espaço 

urbano. Desde o trabalhador ao consumidor, passando pelos recursos hídricos e lixo orgânico para 

adubo, tudo provêm da zona urbana. 

Pensa-se frequentemente que a agricultura urbana é uma relíquia de hábitos rurais 
que vêm com os migrantes para as cidades e que irá diminuir ao longo do tempo, 
mas isso não é correto. É um fenômeno urbano que tende a crescer quando as 
cidades crescem (embora suas localizações e características mudem drasticamente) 
(ZEEUW, 2004, p. 02, trad. nossa, grifo nosso)62. 

 

É sob essa perspectiva que se analisará a agricultura urbana, na forma como ela se 

implementa enquanto meio de intervenção urbana.  

A literatura nacional e internacional reconhece há muito tempo que o uso das 
áreas ociosas das cidades para o plantio de alimentos tem vantagens imensuráveis 
em diversos aspectos da vida dos moradores. É possível formatar hortas urbanas 
de maneira a ajudar pessoas desempregadas a gerar renda e melhorar a própria 
alimentação. Existem também hortas cuidadas por idosos, que assim ganham uma 
ocupação e recuperam a autoestima. Ambientalmente, nem é preciso explicar que 
uma plantação nas franjas da cidade tem efeitos positivos como aumento da 
absorção de água pelo solo e melhoria do ambiente local. Espaços antes ociosos 
são ocupados, o que contribui para aumentar a sensação de segurança. De uma 
maneira mais intangível, ocupar esses espaços também contribui para a percepção 
de que o espaço urbano é bem utilizado, aumentando a sensação de justiça social. 
Em espaços pequenos, os alimentos geralmente são produzidos com uma 

                                                             

62 It is often thought that urban agriculture is a relict of rural habits that has come with the migrants to the 
cities and that will dwindle over time but that is not correct. It is an urban phenomenon that tends to grow 
when cities grow (although its locations and characteristics change sharply) (ZEEUW, 2004, p. 02). 
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quantidade menor de defensivos agrícolas, com ganhos ambientais e de saúde 
(PIRES, 2012, s/p., grifo nosso). 

 

Não se trata, exatamente, de uma política de formação de nova cidade, subúrbio ou bairro, e 

sim uma política de geração de trabalho, renda e alimentação saudável, mas é evidente que as 

mudanças promovidas pela agricultura urbana refletem na infraestrutura urbana, que em função da 

nova atividade, passa a receber investimentos para importantes melhorias; e consequentemente 

redução da pobreza de muitas famílias, refletindo no cenário geral (paisagem urbana, segurança, 

cidadania). 

Os projetos de agricultura urbana, em suas várias modalidades, das mais rústicas (hortas, 

jardins, pomares) desenvolvidas em canteiros ou terrenos baldios, às mais elaboradas em projetos de 

edifícios verticais verdes, interagem com os elementos urbanos do entorno – arquitetura, mobiliário, 

e até mesmo com a postura da população em relação a esses espaços. 

 
Figura 79: Horta da Red de Agricultura Urbana (RAU) em 

Santiago. 
Em meio à “selva de cimento”, o cultivo de uma horta. 

Fonte:http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/agricultura
-urbana/ 

 
Figura 80: Dragonfly - Projeto Agricultura Urbana em 

Nova Iorque (área: 350m², 132 andares, Autora: Vicent 
Callebaut) 

Fonte: http://vincent.callebaut.org/page1-img-
dragonfly.html 

 

Até onde esta pesquisa avançou, constatou-se que não há alguma publicação que oficialize o 

movimento e que estabeleça regulamentação ou parâmetros de desenho e execução para o cultivo 

no espaço urbano. O conceito deste movimento ainda vem sendo discutido e desenvolvido, mas 

existem algumas cartilhas63 com algumas orientações, e diretrizes64 das agências e organizações que 

incentivam e financiam essas iniciativas. Acredita-se que as experiências anteriores sejam os modelos 

                                                             

63 Como exemplo, ver a Cartilha “Jardins Produtivos: Cidades Cultivando para o Futuro. Uma alternativa à 
profissionalização das atividades da agricultura urbana e à integração de políticas sociais e urbanas - A 
experiência de Belo Horizonte” (LOVO et al., 2012) 

64 Ver o artigo “Seis diretrizes para a Política Nacional de AUP”, no Portal da Agricultura Urbana e Periurbana, 
disponível em: http://www.agriculturaurbana.org.br/textos/seis_diretrizes.htm. 
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adotados na implementação das novas áreas de cultivo, além das recomendações específicas para as 

espécies a serem cultivadas e as características bioclimáticas.  

Em função da localização de suas instalações pode ter destinações e objetivo diferentes, 

como esclarece o discurso de Zeeuw (2004) sobre a ideia de Agricultura Intraurbana e Periurbana:  

 Intraurbana: ocorre dentro dos limites da cidade, onde costuma haver áreas (públicas 

ou privadas) ociosas ou subutilizadas, áreas inadequadas para construção, áreas de 

expansão, mas que podem servir para uso produtivo na agricultura urbana 

permanente ou temporária. A prática pode se dar com função de subsistência, 

relaxamento ou comercialização. Em geral a produção se dá em hortas comunitárias, 

quintais, viveiros, e pode envolver a criação de alguns poucos animais de pequeno 

porte. 

 Periurbana: acontece nas regiões periféricas da cidade. Nessas regiões tendem a 

ocorrer fenômenos de valorização da terra, aumento de fluxo de pessoas, aumento 

da densidade e muitas melhorias. Esta modalidade tende a ser mais voltada para o 

comércio, fornecendo muitos postos de trabalho. 

Pode-se ainda considerar a agricultura urbana como uma alternativa importante para a 

expansão urbana, neste caso chamada de agricultura periurbana, a exemplo de como se deu em 

Cuba, tornou-se economicamente mais viável a produção de alimentos no perímetro urbano do que 

em zonas rurais mais afastadas. Isto fez com que surgissem projetos de agricultura urbana 

comunitária, com apoio governamental (ALCANTARA, 2009). 

 
Figura 81: Agricultura Urbana em Cuba 

Fonte: https://nacla.org/news/2012/10/18/urban-agriculture-
cuba-photo-essay 

 
Figura 82: Agricultura Urbana em La Habana, Cuba 

Fonte: http://www.cityfarmer.org/cubaRoberto.html 

 

Analisando-se sob o viés da sustentabilidade, percebe-se que à medida que são adotadas 

estas políticas de produção agrícola no perímetro urbano, toda a população é beneficiada, pois os 

custos de transporte dos produtos vindos de regiões afastadas são eliminados, ao menos por parte 

dos produtos para suprirem a necessidade local. A produção pode crescer gradativamente, de modo 
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que a cidade alcance autonomia para o consumo de certos legumes, vegetais e/ou frutos. É possível 

que esta autonomia cause algum impacto para os produtores rurais, mas esta particularidade 

mereceria atenção e medidas a serem analisadas cuidadosamente. 

(...) a integração da “UPA” em desenvolvimento urbano e planos diretores, uso da 
terra urbana e planos de zoneamento, bem como a manutenção ativa das zonas 
agrícolas protegidas contra a fome de terra de outros grupos de interesse urbanos 
é crucial. Na maioria das cidades, não há escassez real da terra, mas há falta de 
políticas de gestão pró-ativas a respeito do uso da terra para a segurança alimentar 
e urbanização sustentável. Na maioria das cidades, grandes quantidades de terras 
devolutas apropriadas para a agricultura urbana podem ser encontradas através de 
UPS e mapeamento participativo. Em seis cidades da Região da “LAC”, o percentual 
de terras devolutas varia de menos de 5%, em San Salvador para quase 44% no Rio 
de Janeiro (fonte IPES-RUAF, 2008) (ZEEUW e DUBBELING, 2009, p. 24, tradução 
nossa).65 

 

O impacto para o município pode vir desde a economia, quando se diminui parte das 

despesas (principalmente o transporte); saúde, quando alimentos orgânicos são oferecidos a preços 

mais baixos; e ambiental, quando se utilizam resíduos orgânicos para adubação das culturas. 

Zeeuw (2004) relata sobre experiências em várias cidades no estilo de jardinagem 

comunitária, como meio de melhorar bairros através da recuperação de espaços abertos degradados 

tanto pela presença de despejos como pela marginalidade no local. A ideia de transformar estes 

espaços em “jardins de esperança”, pelo cultivo de plantas, legumes e parques infantis teria 

contribuído para a mudança na atmosfera do bairro e nos participantes do projeto, que teriam se 

sentido enriquecidos por terem contribuído na construção da comunidade. Outra faceta do projeto é 

a possibilidade de atividades recreativas que podem ser desenvolvidas nas fazendas urbanas e 

periurbanas: jardinagem para relaxamento físico e psicológico, agroturismo com passeios a cavalo, 

café-da-manhã na fazenda, além de vendas diretas de produtos agrícolas aos turistas (frutas, 

compostas, queijos, etc.). 

Com intuito de oferecer apoio às iniciativas das prefeituras em agricultura urbana, o 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) tem destinado recursos através de editais. Segundo 

Hélio Rocha66, o convênio das prefeituras com o MDS prevê por parte deste o repasse para aquisição 

                                                             

65 (…) the integration of UPA into urban development and master plans, urban land use and zoning plans, as 
well as active maintenance of the protected agricultural zones against the land hunger of other urban 
interest groups is crucial. In most cities, there is no real shortage of land, but there is lack of pro-active 
management policies regarding use of land for food security and sustainable urbanisation. In most cities, 
large quantities of vacant land suitable for urban agriculture can be found through UPS and participatory 
mapping. In six cities in the LAC Region, the percentage of vacant land ranges from under 5% in San Salvador 
to nearly 44% in Rio de Janeiro (source IPES-RUAF, 2008) (ZEEUW e DUBBELING,  2009, p. 24). 

66 Coordenador-geral de Apoio aos Sistemas Públicos Agroalimentares Locais da Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. 
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de equipamentos e insumos, e a contrapartida das prefeituras é a contratação de técnicos para 

suporte aos agricultores (PIRES, 2012). 

No Brasil, com o deslocamento forçado de milhões de pessoas do campo para as 
cidades, muitos dos centros urbanos não tiveram a capacidade (ou não foram 
preparados) para a absorção dessa população, deixando-os excluídos, sem acesso a 
infra-estrutura básica (como educação, saúde, saneamento básico) e do mercado 
de trabalho. Com isso, observamos que essa população marginalizada, desprovida 
de renda e de perspectivas, busca estratégias de sobrevivência, a exemplo de 
antigas práticas provenientes do espaço rural, como é o caso da agricultura urbana 
e periurbana, capaz de manter a sobrevivência de famílias urbanas de herança 
cultural rural (LOCATEL e AZEVEDO, 2010, p. 05). 

 

O projeto de agricultura urbana realizado no Brasil67 segue a mesma lógica que se vê em 

outras experiências pelo mundo, com estímulo à produção orgânica de alimentos, ervas medicinais e 

aromáticas, plantas ornamentais, criação de animais de pequeno porte e instalação de mini 

agroindústrias, aproveitando áreas ociosas no espaço urbano. A produção é destinada ao auto 

consumo, Cozinhas Comunitárias, restaurantes Populares, e comercialização em mercado local (MDS, 

2013). 

Observamos nas pesquisas realizadas para esta abordagem que é incomum encontrar uma 

relação clara e objetiva entre as práticas da agricultura urbana e o impacto no desenho urbano. O 

que pudemos identificar, nesta perspectiva, foi o relato sobre uma derivação desta modalidade, que 

chamam de “Agri-puntura”, que de forma sintética seria “uma forma de planejamento urbano que 

detecta setores vulneráveis da cidade e os dá nova energia por meio de intervenções no desenho 

urbano” (BRITTO, 2013). De forma prática, se da seguinte forma: 

A “Agri-puntura” urbana não precisa ser cara nem requer muito tempo para ser 
implementada, mas demanda um conhecimento mais detalhado da cidade através 
da identificação dos seus pontos vulneráveis, da falta de serviços de abastecimento 
em determinadas áreas, do reconhecimento de possíveis pontos de conexão e 
desenvolvimento de áreas úteis para a comunidade. 
(...) Sua função não é impor uma solução de desenho urbano, mas sim de se obter 
um, através do diálogo interativo com a comunidade. 
(...) Contudo a chave sempre estará num desenho que beneficie diretamente a 
comunidade e consiga integrar-se com ela (BRITTO, 2013). 
 

Neste caso, trata-se não apenas de cultivo agrícola, mas de identificar a necessidade de 

abastecimento, e pode se dar pelo provimento desses postos, e isso pode ser com a reforma em 

pequena escala de um mercado ou implantação de supermercados eco-responsáveis, por exemplo. 

                                                             

67 Alguns casos de agricultura urbana no Brasil: Curitiba, pelos programas Nosso Quintal e Lavoura da Secretaria 
Municipal de Abastecimento (CENCI, s/d); Bauru; Presidente Prudente, pelo empresário Wellington Luciano 
Galvão. 
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Sendo um desdobramento da agricultura urbana, será semelhante no que toca a requalificação de 

espaços, através da revitalização e legitimação de áreas abandonadas ou descuidadas. 

 
Figura 83: Exemplo de Agri-puntura Urbana - Victory Graden, intervenção que se apropriou de um terreno público em 

São Francisco e transformou-o em uma fazenda comunitária temporária que contribui com o abastecimento local. 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-93701/agricultura-urbana-por-uma-agri-puntura-urbana 

 

Assim, voltando ao caso mais abrangente da agricultura urbana e refletindo sobre sua 

relação com o desenho urbano, admitimos o que foi defendido por Britto (2013), de que pelas 

iniciativas nesse sentido podem interagir com a cidade em busca de um desenho que integre a 

comunidade. As possibilidades são muitas para a realização de práticas agrícolas no espaço 

urbanizado, e por isso não existe um modelo de desenho que possa ser seguido, pois deverá a 

realidade de cada uma definir um diferente padrão. 

3.3 CIDADES PARA UM PEQUENO PLANETA 

As discussões mais recentes sobre o urbanismo dizem respeito a soluções para problemas 

como mobilidade urbana e congestionamentos, poluição, déficit de moradias e infraestrutura 

precária. Na esteira destes debates, Richard Rogers divulga em 1997 sua concepção de cidade 

sustentável, e propõe uma ideia de Cidades para um Pequeno Planeta, no livro homônimo (Cities for 

a Small Planet). 
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Para desenvolver sua ideia, Rogers levanta os problemas urbanos que dificultam o 

desenvolvimento sustentável nas cidades. Entre estes problemas, destacam-se o crescimento 

populacional, expansão urbana desordenada, poluição e o congestionamento urbano. 

O seu discurso atualiza a discussão sobre os desequilíbrios dentro das cidades, apontando o 

inchaço populacional, ocasionado pela migração da área rural para a cidade, como um fator 

importante para o problema. A população urbana decuplicou entre os anos de 1950 e 1990, 

passando de 200 mil para 2 bilhões de habitantes. Como consequência, as cidades tornam-se 

estruturas de frágil condição: 

Hoje, elas consomem três quartos de toda a energia do mundo e causam pelo 
menos três quartos da poluição global. As cidades são o centro de produção e do 
consumo da maior parte dos bens industriais e acabam se transformando em 
parasitas da paisagem, em enormes organismos drenando o mundo para seu 
sustento e energia: inexoráveis consumidores e causadores de poluição (ROGERS E 
GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 27). 
 

Este problema desencadeia um processo de expansão urbana sem planejamento, e muitas 

vezes clandestina. Por isso, também, surgem as favelas, problema bastante conhecido no Brasil. Se 

em grande parte das nossas cidades os serviços públicos oferecidos são de má qualidade, este 

problema é ainda mais grave nas favelas, onde costumeiramente estes serviços de fornecimento de 

água, energia, coleta de esgoto e lixo, sequer estão disponíveis de forma legal. Para ter-se uma 

pequena noção da dimensão do problema, segundo o relatório global das Nações Unidas sobre 

assentamentos habitacionais (1986) 32% da população de São Paulo vivia em favelas (ROGERS E 

GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 56).  

Como se pode notar, em função deste desequilíbrio a cidade; espaço onde de se depositam 

as expectativas de oportunidade de realização profissional, convívio social e acesso a cultura; torna-

se “culpada” pelos principais males da humanidade. O crescimento populacional tende a ser 

responsável por agravar ainda mais o quadro apresentado. À medida que as cidades cresçam, será 

acompanhada por aumento na produção de resíduos e poluição. 

Dentre todos, o automóvel é destacado como o maior responsável pela poluição nas cidades. 

A emissão de vapores e fumaças é da ordem de algumas unidades de trilhão de metros cúbicos ao 

ano68, isto sem contar com a grande área que consomem para estacionamentos e o tempo 

economicamente improdutivo no trânsito. São os automóveis também os responsáveis pelo 

zoneamento urbano, que segrega habitação, comércio e escritórios, e é em função dos carros 

                                                             

68 Segundo Rogers (1997) seriam 2 trilhões de metros cúbicos ao ano gerados por aproximadamente 500 
milhões de carros, a frota de automóveis deveria aumentar em 50% até  2010, e dobrar até 2030. 



125 

 

particulares que as cidades vêm sendo transformadas, ou seja, a poluição e degradação urbana vem 

sendo promovida com importante influência da dependência dos automóveis. 

Felizmente, o custo oculto do modelo urbano do zoneamento está sendo 
reconhecido. Nos Estados Unidos, o custo econômico do congestionamento de 
tráfego, em termos de energia gasta e tempo perdido, é de cerca de 150 bilhões de 
dólares por ano, equivalente ao produto nacional bruto da Dinamarca (ROGERS E 
GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 38). 

 

Destarte, o desenho urbano é desenvolvido a partir de uma concepção de cidade ágil e 

individualista, com zoneamentos funcionais que geram longos deslocamentos diários e estimulam o 

uso de veículos particulares no cotidiano.  Evidentemente que esse uso em larga escala gera 

impactos importantes para a cidade, em especial os que afetam a economia, meio ambiente e 

qualidade. Considerando-se estas questões, passa-se a pensar em uma cidade contemporânea que 

responda a esses problemas, com integração plena entre as variantes urbanas para que ela seja 

sustentável: 

A cidade é uma matriz complexa e mutável de atividades humanas e efeitos 
ambientais. Planejar uma cidade auto-sustentável exige uma ampla compreensão 
das relações entre cidadãos, serviços, políticas de transporte e geração de energia, 
bem como seu impacto total no meio ambiente local e numa esfera geográfica 
mais ampla. (...) 
Meu enfoque sobre essa noção de cidade auto-sustentável reinterpreta e reinventa 
o modelo de ‘cidade densa’ (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 32, grifo 
nosso).   
 

Rogers descreve como uma cidade densa é autossustentável, e explica que esta afirmação 

parece equivocada para alguns, por razões histórias, justamente pela situação de caos que viviam as 

cidades industriais no século XIX, já descritas neste trabalho (introdução e capítulo 1), exemplificado 

no caso de Londres. No entanto, a ideia de concentração antes vista como prejudicial, passa a ter 

novo significado, uma vez que a tecnologia avançou, e agora há uma série de produtos 

ecologicamente corretos, além de sistemas de transporte e geração de energia não poluentes, e 

sistemas de tratamento de esgoto e lixo avançados. Com estes recursos em prática, a cidade densa 

pode ser uma alternativa urbana de inúmeros benefícios ecológicos, como por exemplo, 

maximização da eficiência energética, menor consumo de resíduos, menores níveis de poluição, e (o 

que observou-se, nos discursos de outros autores, ser fundamental) evitar a expansão sobre a área 

rural. 
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Figura 84: Zoneamento disperso e núcleos compactos [Autores adaptado de ROGERS, 2001] 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3499 
 

A “cidade compacta”, densa e diversificada, se caracteriza como oposta a modelos urbanos 

modernos, concretizado em exemplares como Brasília, que é uma cidade com zoneamento 

rigorosamente definido, e onde a locomoção do pedestre se restringe basicamente às superquadras. 

A Cidade Compacta proposta por Rogers; definida como uma rede de vizinhanças que 

garantem que o trabalho e outros serviços estejam ao alcance da comunidade, minimizando 

deslocamentos com automóveis; parte das questões: 

(...) como pensar e planejar cidades, onde as comunidades prosperem e a 
mobilidade aumente, como buscar a mobilidade do cidadão sem permitir a 
destruição da vida comunitária pelo automóvel, além de como intensificar o uso de 
sistemas eficientes de transporte e reequilibrar o uso de nossas ruas em favor do 
pedestre e da comunidade (...) (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 38).  
 

O sistema pensado para esse modelo urbano conta com uma malha urbana multifuncional, 

com transporte coletivo em conexões de alta velocidade, capaz de integrar os diferentes centros de 

vizinhança. Neles chegando, o cidadão se locomoveria pelos sistemas de transporte público local. 

Pode-se aqui notar alguma similaridade com o modelo de cidade-jardim, que também previa 

interligação rápida entre as cidades que formavam uma cidade-social. 

 
Figura 85: Núcleos compactos unidos por transportes de massa em resposta às demandas sociais 

Fonte: ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 39 
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Na Cidade Compacta muitos dos problemas tratados até aqui tendem a ser solucionados em 

cadeia. A sobreposição de atividades proporciona maior interação entre a comunidade, reduzindo a 

necessidade de deslocamentos com automóveis, o que contribui para a diminuição (ou 

desaparecimento) dos congestionamentos e redução da emissão de gases poluentes na atmosfera, 

melhorando a qualidade do ar, estimulando o cidadão a caminhar ou andar de bicicleta.  

Além disso, há uma “economia” de áreas urbanas que, antes destinadas a vias de tráfego e 

estacionamentos, podem ser espaços públicos de jardins, parques, ou arborização, onde se 

encontrem vegetação e árvores de sombra (Figura 86). Além do efeito paisagístico, há um impacto 

ambiental com redução de temperatura local, ruídos e poluição (ROGERS E GUMUCHDJAN, 

1997/2011). 

 
Figura 86: Zona Verde ocupa vaga de dois carros em São Paulo 

Fonte: 
http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/ca

rro/ 

 
Figura 87: Vaga ao longo do passeio: 6 x 2,1m. Um 

carro ou 12 bicicletas. Ilustrações: Raul Bueno 
Fonte: 

http://www.ecocidades.com/tag/urbanismo/pe 

 

A ideia de Rogers e Gumuchdjan passa por uma concepção também de Arquitetura 

Sustentável, que influencia diretamente para a promoção de uma cidade sustentável. A Arquitetura 

Sustentável seria aquela que preserva sua função de abrigo e qualidade estética, e se opõe à forma 

comercial como a arquitetura vem sendo trabalhada. É desenvolvida dentro de um contexto, 

seguindo uma linha estética e tipológica local, e vale-se de toda a tecnologia sustentável para que os 

edifícios compusessem cidades “que celebrassem a sociedade e respeitassem a natureza” 

(1997/2011, p. 69). De tecnologia sustentável entenda-se materiais ecologicamente corretos, 

tecnologia em conforto ambiental e eficiência energética. Para não desviar do nosso foco, que é a 

cidade, retomar-se-á o discurso sobre a Cidade Para um Pequeno Planeta. 

Rogers e Gumuchdjan percebem que há uma carência de um sentimento de cidadania em 

um tempo em que as pessoas se distanciam do convívio social em consequência da “proximidade” 

virtual de que se dispõe. Para a realidade ainda mais atual do que a descrita em 1997 pelo autor, 

estão à disposição a qualquer momento e em qualquer lugar a experiência das redes sociais, 
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responsáveis por reaproximar antigos amigos, ou formar novas amizades entres desconhecidos, 

enquanto, frequentemente, impede a comunicação entre os que habitam sob um mesmo teto. A 

tecnologia também vem contribuindo para proporcionar mais tempo livre, mas que pouco é 

aproveitado para atividades comuns com amigos e familiares, uma vez que “a liberdade individual 

reduziu nossa interdependência e, como consequência, nosso senso de interesse comum” (ROGERS E 

GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 150). 

Para responder a este problema, sugeriu aumentar o conceito de “trabalho” para os tempos 

livres, promovendo atividades recreativas e culturais, realizadas em grupos familiares, jovens, 

profissionais, de modo que se pudessem suprir inúmeras necessidades sociais da comunidade. A esta 

iniciativa chamou de “cidadania criativa”, que seria uma forma importante para a movimentação da 

comunidade, no sentido de torná-la mais participativa e inteirada de seus próprios problemas.  

Iniciativas ambientais, educação e mesmo discussão e participação geram riqueza 
social. Se começarmos a ver todas essas atividades como trabalho produtivo, 
criaremos um conceito de sociedade criativa, onde cada cidadão desempregado 
deveria ter direito a um emprego civil. A sociedade, como um todo, ganha com a 
cidadania criativa porque ela gera riqueza (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 
150). 
 

O foco da cidade concebida por Rogers e Gumuchdjan é o cidadão, elemento fundamental 

para o desenvolvimento urbano, pois não é difícil chegar à conclusão de que mesmo uma cidade que 

tenha sido desenvolvida a partir de um planejamento urbano impecável, pode fracassar se, entre 

tantos outros contratempos, os cidadãos não forem comprometidos com sua manutenção e 

conscientes das demais questões sociais pertinentes ao desenvolvimento urbano sustentável. 

Os espaços públicos, ou espaços comuns são fundamentais para o convívio da comunidade, e 

é importante que exista sentimento de liberdade nestes espaços, e isso diz respeito ao acesso de 

todas as pessoas. No entanto, há um movimento na contramão desta ideia. “Atualmente, estamos 

construindo cidades que segregam e brutalizam em vez de emancipar e civilizar” (ROGERS E 

GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 153). Isto porque toda a forma de construir, quer seja o edifício ou a 

cidade, tem sido pensada de forma utilitária e comercial, e pouco humana e social. Como resultado, 

observa-se a situação de que se tratou há pouco: o cidadão não forma identidade com o lugar, e não 

o assume como seu, levando a grandes níveis de degradação urbana e social.    

Para desenvolver uma cidade sustentável é necessário pensá-la de forma mais ampla do que 

simplesmente seu projeto urbanístico. É necessário compreender e desenvolver uma economia 

sustentável em torno da cidade. Um problema de ordem econômica é o crescimento de uma 

economia voltada à intensa extração e consumo dos recursos, e sem critérios objetivos de 

sustentabilidade em longo prazo. Embora se reconheça que é benéfico o crescimento econômico, 

este mesmo crescimento sem a devida atenção à preservação dos recursos naturais poderá gerar 
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grandes prejuízos ambientais e sociais: saúde, bem-estar, etc. (ROGERS e GUMUCHDJAN, 

1997/2011). 

O mercado não está sozinho em seu comportamento destrutivo. (...) Se quisermos 
progredir em direção a uma vida sustentável, é absolutamente urgente a 
necessidade de reunir as atividades do mercado e do setor público na complexa 
matriz da contabilidade sustentável. 
(...) Sustentabilidade é assim uma nova ordem de eficiência econômica, e que 
beneficia a todos os cidadãos, em vez de beneficiar alguns poucos em detrimento 
de muitos (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 154). 
 

Além de toda a agressão ambiental promovida na economia, à medida que se exploram 

fontes combustíveis não renováveis e despejam-se gases poluentes no ambiente, há ainda a questão 

dos incentivos à automatização nas empresas, que reduzem o quadro de funcionários que são uma 

força de trabalho mais lenta, para que o mesmo serviço seja realizado por equipamentos mecânicos 

mais rápidos. É questionável a pertinência desta troca, pois “em geral, o emprego de um indivíduo 

leva a ganhos sociais e ambientais mais amplos, que extrapolam em muito a aparente eficiência da 

máquina” (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 156). 

Os dois problemas podem ser amenizados, segundo os estudos de Rogers, através da taxação 

de impostos. O autor sugere o que chama de impostos “verdes” a cobrança de taxas sobre atividades 

que afetem o meio ambiente, e este valor seria repassado ao valor do produto. Espera-se com esta 

medida que o mercado reagisse com a busca a produtos “verdes”, aqueles que causassem menores 

impactos ambientais. Da mesma forma se daria para o problema da substituição da mão-de-obra 

humana pela máquina. 

Uma vez que seja inevitável este tipo de progresso, justo seria que a taxação de impostos 

incidisse sobre o produto, e não sobre o trabalhador. “O ideal é criar uma estrutura de impostos que 

encoraje uma integração eficiente, ambiental e socialmente sustentável entre sociedade, natureza e 

máquina” (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 158). Trata-se, então, de uma taxação que visa 

inibir propostas prejudiciais, que possam desencadear segregação social, congestionamento e 

poluição, em detrimento de outras medidas que pudessem impulsionar o desenvolvimento 

sustentável.   

Os impostos verdes, por sua vez, quando aplicados a projetos de sustentabilidade seriam 

mais bem aceitos pela população. Não se tratam aqui das questões políticas que envolvem essa 

problemática, pois aqui não está em questão a idoneidade dos nossos governantes, e não é desejável 

discuti-la neste trabalho. Parte-se de um principio de que as medidas são eficientes e dirigidas por 

pessoas capazes e comprometidas. Este compromisso deve dar-se ainda no sentido de que todos 

trabalhem em uma mesma direção. Ocorre que em alguns casos as políticas de um ministério, dentro 

de um mesmo governo, são divergentes de outras. Como exemplo, Rogers apresenta o caso da Grã-
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Bretanha, em que ao mesmo tempo em que os ministérios de saúde e meio ambiente tentavam 

controlar o uso de automóveis, os departamentos de transportes e comércio promoviam seu uso e 

comercialização.  

Evidentemente que para que todas essas iniciativas venham a surtir efeito, precisam ser 

realizadas medidas de conscientização junto à sociedade. Ainda hoje, mesmo diante de tanto 

informes sobre os problemas da degradação ambiental, da importância de reuso e reciclagem, e de 

evitar desperdício de energia e material, pode-se observar que há um longo caminho a percorrer 

neste sentido. 

Quando se pretende que as políticas ambientais sejam implementadas e 
adequadamente fiscalizadas é essencial garantir que o público esteja informado. Os 
governos comprometidos com as metas ecológicas devem ser penalizados, se tais 
metas não forem alcançadas. A autofiscalização é essencial (ROGERS E 
GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 160). 
 

A partir daqui, percebe-se que a ideia desta cidade sustentável exige muita cooperação e 

parceria entre Estado e população. O uso da tecnologia é uma aliada importante para que haja 

progressos neste sentido. 

Conforme se tem discutido até agora, muito da sustentabilidade diz respeito a preservação 

ambiental, viável principalmente através da redução do consumo de poluentes e geração de 

resíduos. Neste sentido, entende-se como fundamental promover o desenvolvimento de design 

sustentável nos mais diversos ramos da produção. Veículos menos poluentes, a exemplo dos carros 

elétricos, edifícios desenvolvidos nos princípios da eficiência energética, e todo o mais que se possa 

fazer, ajudará a formar uma cultura de sustentabilidade. 

A arquitetura que pode ser compreendida como funcional, hoje, vai além das questões 

técnicas. Ela deve ser flexível, pensando-se na rápida transformação das necessidades acontecem na 

atualidade. A dinâmica contemporânea exige que haja esta possibilidade tanto nos edifícios quanto 

no espaço urbano como um todo. A “arquitetura é a expressão física do desenvolvimento cultural e 

das preocupações sociais de uma sociedade urbana” (ROGERS E GUMUCHDJAN, 1997/2011, p. 161). 

Dentro do fenômeno da globalização; que se consolidou na década de 1990, e que nesta 

segunda década do século XXI já pouco se discute, tamanha familiaridade com o termo; a cidade 

global se impõe como um terceiro parceiro econômico, junto às empresas e governos federais. 

Nessas cidades globais o poder econômico se implantou de modo que impulsionaram sua afirmação 

como força econômica e política. 

A tecnologia de informação, responsável pelo processo de globalização, transformou a forma 

de realizar muitas atividades cotidianas, que vai do comércio ao aprendizado. O lugar físico, então, 

não é mais condicionante para trabalhar, estudar ou comprar. Tudo isto já pode ser feito a partir de 
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qualquer lugar, através da Internet, por exemplo. Presume-se, contudo, que as instituições não 

deixarão de existir, nem tampouco sua estrutura física, e sim a necessidade de contar com elas em 

todas as situações. 

As diferentes necessidades pessoais ditam a forma como a economia pode se organizar, e 

com isso, há uma tendência de que pequenas empresas, menos dependentes de grandes instalações 

e mais dependentes de infraestrutura e serviços locais, surjam de forma mais espalhada na cidade. O 

impacto positivo para a cidade é a diluição gradual dos conglomerados nas horas de pico. Um dos 

recursos indispensáveis para tornar esse sistema realmente eficiente e sustentável é o transporte 

público de qualidade.   

A ideia de cidade sustentável compreende o caráter dinâmico da sociedade e da economia, e 

deve ser passível de reagir às mudanças que venham a ocorrer, e assim atender aos objetivos sociais, 

ambientais, políticos e culturais, econômicos e físicos da população. Os autores elencam algumas 

facetas inerentes à cidade sustentável: 

- uma cidade justa, onde a justiça, alimentação, abrigo, educação, saúde e 
esperança sejam distribuídos de forma justa e onde todas as pessoas participem da 
administração; 
- uma cidade bonita, onde arte, arquitetura e paisagem incendeiem a imaginação e 
toquem o espírito; 
- uma cidade criativa, onde uma visão aberta e a experimentação mobilizem todo o 
seu potencial de recursos humanos e permitam uma rápida resposta à mudança; 
- uma cidade ecológica, que minimize seu impacto ecológico, onde a paisagem e a 
área construída estejam equilibradas e onde os edifícios e a infra-estrutura sejam 
seguros e eficientes em termos de recursos; 
- uma cidade fácil, onde o âmbito público e encoraje a comunidade à mobilidade, e 
onde a informação seja trocada tanto pessoalmente quanto eletronicamente;  
- uma cidade compacta e policêntrica, que proteja a área rural, concentre e integre 
comunidades nos bairros e maximize a proximidade; 
- uma cidade diversificada, onde uma ampla gama de atividades diferentes gerem 
vitalidade, inspiração e acalentem uma vida pública essencial (ROGERS & 
GUMUCHDJIAN, 1997/2011, p. 167, grifo nosso). 
 

Neste resumo esquemático se percebe o que a cidade é uma estrutura complexa e 

interdisciplinar, envolvendo sociedade, política, estética, cidadania, ecologia, e urbanística. A cidade 

sustentável deve ser dotada de políticas que promovam iniciativas sustentáveis e equilíbrio na 

distribuição de riquezas, o que beneficia não apenas aos mais pobres, como ao crescimento 

econômico saudável. 

O avanço tecnológico, responsável pela rápida produção de riqueza, precisa ser voltado ao 

suprimento das necessidades básicas da população – ensino, saúde e alimentação. Atendidas estas 

necessidades, elevam-se a sensação de bem-estar social e melhor distribuição de rendas.  

“Nosso objetivo deve ser a aquisição de um novo e dinâmico equilíbrio entre a sociedade, as 

cidades e a natureza. Participação, educação e inovação são os três elementos que constituem a 
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força motriz da sociedade sustentável” (ROGERS & GUMUCHDJIAN, 1997/2011, p. 167). Por tanto, a 

cidade sustentável conta com a iniciativa pública para impulsionar o surgimento de políticas 

sustentáveis, com a colaboração da população para implementar tais medidas e com inovações 

tecnológicos capazes de produzir mecanismos eficientes que atendam à demanda desta cidade. 

3.4 PROJETOS CONTEMPORÂNEOS 

Na atualidade há uma gama de exemplares urbanísticos que referenciam a ideia de cidade-

jardim, ou que se vale de princípios semelhantes em seu planejamento. Alguns escritórios e 

profissionais renomados servirão de amostra para este relato. Em comum, estas cidades firmam o 

propósito de serem sustentáveis.  

Um importante exemplo das novas modalidades do urbanismo contemporâneo são as 

cidades de Masdar City, nos Emirados Árabes, e Copenhague, na Dinamarca. Estes dois exemplares 

trazem informações que podem permitir compreender a forma como se pensa o urbanismo para as 

necessidades da vida contemporânea. Os dois projetos são muito diferentes entre si, o que nos é 

também importante na reflexão acerca dos diferentes modelos urbanos a serem adotados, e das 

diferentes metodologias empregadas para a execução dos projetos de intervenção urbanística. 

Masdar City de Norman Foster é uma proposta que se destaca como uma solução “high tech” 

para o desenvolvimento urbano sustentável, em que se lançam mão da tecnologia de última geração 

para o armazenamento de energia, transporte público, entre outros; com o compromisso claro de 

causar impactos ambientais mínimos, com controle rígido do consumo de energia, e investimento 

em tecnologias limpas e emissão zero de gás carbônico. 

Estes exemplos são fundamentais nesta pesquisa para evidenciar a influência de um ideário 

centenário no urbanismo contemporâneo, e a maneira tão distinta como cada nova proposta se 

apropria dos princípios, ainda que não intencionalmente, e se consolida. Trata-se de cidades 

completamente diferentes no que se refere ao uso de tecnologia (a forma como se insere no espaço 

e na sociedade), aos aspectos físicos, ao desenho urbano e à sua dinâmica. Enquanto Copenhague 

destaca-se como uma metrópole voltada para os pedestres e ciclistas com objetivo de minimizar a 

emissão de poluentes e melhoria na qualidade de vida; Masdar uma cidade absolutamente limitada, 

funcional e inovadora com o uso de tecnologia de ponta para transporte, geração de energia e 

pesquisas. 
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3.4.1 Copenhague 

Copenhague é uma metrópole habitada por aproximadamente 500 mil de pessoas, cerca de 

10% da população da Dinamarca, e há aproximadamente 1,8 milhões de habitantes na região 

periférica da Grande Copenhague. O nível de satisfação dos moradores é de 89%, segundo Garcia 

(2012).  

Na cidade vem sendo realizado um projeto de intervenção urbana, desde a década de 1940, 

no sentido de liberar ruas exclusivas para pedestres e ciclistas, e diminuição de tráfego de 

automóveis; preservação de áreas recreativas no espaço urbano e expansão para a Grande 

Copenhague (COLIN, 2010; ENGINEERING, 2014). Trata-se de dois projetos diferentes: um que diz 

respeito ao traçado e zoneamento urbano, e outro à questão da adaptação da cidade para a 

satisfação do cidadão, envolvendo e projetos de mobilidade urbana e conscientização ambiental. 

O projeto desenvolvido em diagramas que lembram a forma de uma mão direita (Fingerplan) 

passou por diversas versões, e partiu de uma primeira percepção de Alfred Ravads, em 1928. Nesta 

ocasião ele teria percebido que a forma da região da Grande Copenhague se aproximava à de uma 

mão, em que os dedos eram definidos pelas principais vias de tráfego (VEJRE at all, 2013). 

 
Figura 88: Relatório das linhas de tráfego, 1926 

Fonte: VEJRE at all, 2007. 

 
Figura 89: Percepção de Alfred Ravads (1928) 

Fonte: VEJRE at all, 2007. 

 

Observa-se nas figuras acima que as linhas de tráfego partem de um centro, que ainda hoje – 

como veremos adiante – é uma região mais densa, para onde se distribui o fluxo de tráfego e 

atividades cotidianas. 

A partir dessa primeira apresentação, os demais diagramas trariam propostas de 

diversificação de atividades em cada um dos “dedos” da cidade, segundo suas características 

particulares (existência de áreas verdes, lagos, construções...). 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, os planejadores em Copenhague começaram a 
pensar sobre o desenvolvimento da cidade. Eles olharam para a Grã-Bretanha, com 
suas novas Cidades Jardins localizadas longe dos aglomerados existentes e cercadas 
pelo "cinturão verde". O plano que surgiu em 1947 é conhecido como The Finger 
Plan. 
Copenhague tem se comprometido com uma forma urbana regional sustentável 
compacta. Sob o Finger Plan, seu futuro crescimento foi definido juntamente aos 
designados cinco “dedos” e seguindo as rotas do trem as principais rodovias, com 
espaço aberto entre os dois. Nós residenciais estão localizados em torno de 
estações locais, como mini Cidades Jardins (ENGINEERING, 2014, tradução nossa)

 

69
.  

 

Assim, é a partir de 1947 que se programa o plano urbanístico de Copenhague, que define os 

rumos de seu crescimento urbano, e ordena os diversos fatores envolvidos, na expectativa do 

desenvolvimento sustentável da cidade, a considerar mobilidade urbana, qualidade do ar, 

manutenção de áreas verdes e zoneamento em função da mobilidade. 

O plano baseia-se na ideia de impor limites territoriais e transformar as zonas que não 

edificantes em zonas de proteção.   Diferente de outras experiências, como Londres que serviu de 

modelo, nos quais os centros são quase sempre mais compactos e concêntricos, em Copenhague seu 

crescimento foi “estruturado em mancha contínua, ao longo dos ‘dedos’ do plano” (AZEVEDO, 2013, 

p. 73). Estes “dedos” são corredores de subúrbios satélites70  

Este plano serve como um exemplo de “Desenvolvimento Orientado pelo Trânsito” 
(TOD), onde o desenvolvimento de habitação, emprego, locais de atividades e 
serviços públicos é centrada em torno de eixos de transporte atendidos por 
serviços ferroviários intra-urbanos frequentes de alta qualidade e eficientes. Este 
tipo de desenvolvimento é projetado para criar forma urbana compacta e de alta 
densidade, e permitiu o desenvolvimento de Copenhague a ser canalizado por 
cinco linhas radiais de corredores de subúrbios-satélite servidos por trânsito 
público em vez da multi-direcional expansão suburbana (Knowles 2012). Além 
disso, o Fingerplan propôs a retenção de espaços abetos de lazer chamados de 
"cunhas verdes" entre cada dedo (Knowles 2012). Após a sua implementação no 
final dos anos 1940 e 50, a posse do carro ainda era relativamente baixa (30 carros 
para cada 1.000 pessoas em 1950), fazendo com que as opções de moradia ao 
longo dos corredores designados (ou "dedos") muito desejável, devido à sua 
proximidade com linhas ferroviárias (Knowles 2012) (MUSE, 2014, s/p).

71
 

                                                             

69
 Original: “During World War II, Copenhagen's planners started to think about the development of the city. 

They looked to Britain, with its new Garden Cities located away from existing conurbations and surrounded 
by 'green belt'. The plan they came up with in 1947 is known as The Finger Plan. 
Copenhagen has long been committed to a compact, sustainable regional urban form. Under the Finger 
Plan, its future the growth was set along five designated 'fingers' following train and major road routes, with 
open space between. Residential nodes are located around local stations, like mini Garden Cities” 
(ENGINEERING, 2014). 

70 “satellite suburb corridors” MUSE, 2014. 
71 This plan serves as an example of Transit Oriented Development (TOD), where the development of housing, 

employment, activity sites and public services is focused around hubs of transportation served by frequent, 
high quality, and efficient intra-urban rail services. This type of development is designed to create compact 
and high density urban form, and allowed Copenhagen’s development to be channeled into five radial lines 
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Com efeito, o plano é desenvolvido a partir de uma infraestrutura urbana pré-existente, que 

precisa ser aproveitada ao máximo e ampliada (Figura 92). Deste modo, através do plano, os 

corredores (os dedos) que já eram providos de transporte público vindo do centro da cidade, foram 

adensados com múltiplos usos, o que, pelas condições daquele momento em que se propôs, era 

extremamente conveniente, e hoje, pelas correntes urbanísticas contemporâneas que incentivam o 

uso sustentável da cidade, continua sendo muito apropriado. Entre esses corredores, as áreas verdes 

ainda não edificadas formariam o cinturão de retenção da cidade. 

 
Figura 90: Finger Plan de Copenhague 1947 

Fonte: http://www.gardenvisit.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/Copenhague_green_finger_plan3.jpg 
 

A ilustração acima (Figura 90) representa o plano de 1947, que passou por uma série de 

atualizações ao longo das décadas seguintes, até sua última versão do ano de 2007. O projeto prevê 

a construção ordenada de novos imóveis e edifícios comerciais e de serviço para suprir à demanda 

que se espera para os próximos anos. As previsões do setor de estatísticas da Dinamarca (Statistics 

Denmark) dão conta de que a população de Copenhague crescerá em 22% durante a década de 2010  

(EUROCITIES, 2012).  

                                                                                                                                                                                              

of satellite suburb corridors served by public transit rather than multi-directional suburban sprawl (Knowles 
2012). Furthermore, the Finger Plan proposed the retention of open recreational spaces called “green 
wedges” (Figure 2) in between each finger (Knowles 2012). Upon its implementation in the late 1940’s and 
50’s, car ownership was still relatively low (30 cars for every 1,000 people in 1950), making the housing 
options along the designated corridors (or ‘fingers’) very desirable due to their proximity to rail lines 
(Knowles 2012). (MUSE, 2014, s/p). 
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Sobre o sucesso do planejamento urbano idealizado e iniciado em 1947, Holger Dlakmann 

discursa em entrevista a Monteiro (2013): 

(...) em 1947, a cidade desenvolveu a visão de como queriam crescer, 
estabelecendo o plano de trânsito orientado conhecido como “Finger Plan” (...): 
cinco dedos estendendo-se da palma de um centro denso para o resto da cidade. 
Ao longo dos anos, os habitantes de Copenhague desenvolveram ainda mais essa 
visão. Eles têm linhas ferroviárias e outros sistemas de transporte eficientes. Além 
disso, Copenhague estabeleceu a bicicleta como o modal chave e investiu em 
transporte coletivo nos estágios iniciais. Mas o mais importante, toda a rede do 
transporte de massa é densa, integrada e altamente acessível. Desde os anos 1970, 
Copenhague é reconhecida como uma cidade modelo, onde transporte público e 
espaço encaixam-se “como uma luva” um com o outro (MONTEIRO, 2013, s/p). 

O sistema de transporte público integrado de qualidade é frequentemente destacado como 

um fator essencial para o plano de Copenhague, e, além disso, o ciclismo como meio de transporte é 

um costume já muito arraigado desde fins do século XIX, contabilizando o progresso do número de 

3.000 bicicletas no ano de 1890 para 30.000 em 1900 (DENMARK, 2014).  

 
Figura 91: Concentração de ciclistas e suas bicicletas em uma praça de Copenhague (primeira metade do século XX) 

Fonte: DENMARK, 2014 

 

Na imagem a seguir, que apresenta a evolução do sistema de transportes em Copenhague, é 

possível observar que as linhas de trem ou metro consolidadas até o momento em que o Finger Plan 

foi sugerido, em 1947, estava na área da “palma” desta mão, ou seja, no centro de onde se parte 

para os corredores (dedos).  
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Figura 92: Evolução da rede de trem e metrô de Copenhague (KNOWLES 2012). 
Fonte: http://musemcgill.wordpress.com/case-studies/Copenhague-denmark/ 

 

O sistema se expandiu, então, acompanhando o processo de ocupação pela extensão da 

Grande Copenhague. De acordo com a leitura da Figura 92, essa expansão se inicia nos corredores 

centrais, principalmente, e por etapas.  

http://musemcgill.wordpress.com/case-studies/copenhagen-denmark/
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Figura 93: Finger Plan, 2007. 

Fonte: http://www2.sns.dk/udgivelser/2007/978-87-7279-780-9/html/bred07.htm. Acesso em 22 jan. 2014 

 

Copenhague foi destacada como “capital verde europeia” pela comissão que entrega o 

prêmio de mesmo nome, do Programa Cidades Sustentáveis72, em virtude das facilidades referentes 

à mobilidade urbana (PACHECO, 2013). 

                                                             

72 O Programa Cidades Sustentáveis disponibiliza casos exemplares e referências nacionais e internacionais de 
excelência para a melhora integrada dos indicadores das cidades. O objetivo das Boas Práticas é inspirar 
ações de gestores públicos, empresas e outras instituições para a construção de cidades mais justas, 
democráticas e sustentáveis (http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas). 

http://www2.sns.dk/udgivelser/2007/978-87-7279-780-9/html/bred07.htm
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Os diversos artigos sobre cidades 

sustentáveis, que tratam do caso de 

Copenhague, evidenciam o fato de ser, na 

atualidade, uma cidade onde o principal meio 

de transporte é a bicicleta. “Um dos objetivos 

do Plano de Mudanças Climáticas de 

Copenhague é reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa em 20% (em relação 2005) até 

2015. O Plano prevê também que a cidade seja 

neutra em carbono até 2025” (HARBOE, 2013, 

s/p.).  

 
Figura 94: Gráfico Modal das viagens dos moradores da 

cidade de Copenhague  
Fonte: PACHECO, 2013 

A ideia era reduzir consideravelmente o lançamento de poluentes na atmosfera, e por isso o 

governo começou a estimular o uso das ciclovias e meios de transporte público, quer fossem ônibus 

ou metrôs. 

A realidade do transporte em Copenhague é um exemplo que leva a observar como é viável 

propor uma cidade compacta e adensada, que é funcional e prioriza o sistema de transporte público 

sobre os automóveis. Além dos pontos de acesso aos meios de transporte públicos serem fartamente 

distribuídos pela cidade73, os cidadãos contam ainda com ciclovias exclusivas74 e estacionamentos de 

bicicletas pela cidade (ARAÚJO, 2013). 

 
Figura 95: As ciclovias Copenhague em uso. 

Fonte: Araújo, 2013 

 
Figura 96: Estacionamento público para bicicletas em 

Copenhague 
Fonte: Araújo, 2013 

 

                                                             

73 Segundo Pacheco (2013), 98% dos moradores de Copenhagen moram a até 350m de algum ponto de acesso 
ao transporte público. 

74 Segundo Pacheco (2013), em Copenhagen há 346km  de pistas com separação física para ciclistas; 23km 
delas com sinalização exclusiva para ciclistas, e 42km de ciclovias verdes. 
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O investimento em ciclovias não só reduz as emissões de CO2 como também 
melhora a saúde dos cidadãos e a qualidade de vida. A limpeza da água no porto 
beneficia o meio ambiente e promove o turismo. A promoção de um sistema de 
transporte público integrado reduz os congestionamentos e ajuda a economizar 
bilhões de dólares, tornando a cidade mais eficiente e competitiva. Um sistema 
descentralizado de energia permite que as empresas locais possam ser mais fortes 
e competitivas. 
 

Parte dessas benfeitorias em relação ao transporte público e ciclovias deve-se a iniciativas 

mais recentes em prol de fazer de Copenhague uma cidade ecologicamente correta, com mínimas 

emissões de poluentes, responsáveis pelo efeito estufa, pretendo reduzi-los a zero até 2025, 

inicialmente, com o Plano Ambiental e de Transportes, de 2004; depois em 2009, com o Plano de 

Mudanças Climáticas de Copenhague e o Plano de Gestão de Resíduos; e finalmente com o plano 

voltado à criação e revitalização de áreas verdes, o “Espaço para a Natureza – Uma Estratégia para a 

Biodiversidade”. Estes projetos são desenvolvidos e implementados através de parcerias entre o 

poder público e empresas, universidade e diversas organizações governamentais ou não (ARAÚJO, 

2013).   

 

3.4.2 Masdar City 

Masdar City é uma cidade planejada nos Emirados Árabes, Abu Dhabi, com projeto arrojado 

e inovador, do Arq. Norman Foster e sua equipe (Foster & Partners). Em construção nesta região 

desértica, onde a temperatura pode passar de 50°C, foi idealizada para se tornar exemo plo mundial 

de comunidade sustentável, sendo a primeira cidade carbono-zero, e autossuficiente em energia 

(BARBOSA, 2011). Segundo Lucchese (2013), Masdar é, um empreendimento privado, construído 

com recursos do governo da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, da qual é um bairro, na 

verdade. 

O grande destaque de Masdar é o emprego de avançadas soluções tecnológicas. A cidade é 

planejada para cerca de 50 mil habitantes, em aproximadamente 6 km², e visa atrair cerca de 1,5 mil 

empresas e organizações (MASDAR, 2014) “centrados nas energias renováveis e em tecnologias 

‘limpas’" (RODRIGUES, 2011). 

As recomendações gerais para Masdar dizem respeito a seis princípios: orientação, 

integração, baixo crescimento/alta densidade, espírito urbano vibrante, foco no pedestre e alta 

qualidade de vida75. 

                                                             

75 Orientation, Integration, Low rise, high density, Vibrant urban realm, Pedestrian focused, High quality of 
life (MASDAR CITY, 2014). 

http://theurbanearth.net/author/cissie55/
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Para este estudo, contudo, trataremos de observar como o desenho urbano, conciliado às 

demais medidas do planejamento, foi elaborado para que a cidade pudesse alcançar os objetivos. 

“Inspirada na arquitectura e planeamento urbano das cidades árabes, a Masdar City integra ruas 

estreitas e pedonais, eliminando o automóvel, recorrendo a páteos apostando em grandes manchas 

de vegetação” (RODRIGUES, 2011). 

O projeto de Masdar prevê que as edificações contribuirão para criar sensação térmica mais 

amena, e como se pretende anular a emissão de gases poluentes na atmosfera, foi necessário 

viabilizar uma forma de substituir os automóveis, que são considerados grandes responsáveis pelo 

lançamento desses CO2, como já tratamos anteriormente. Para tanto, os automóveis são impedidos 

de acessar a determinadas vias na cidade, e substituídos por outros meios de transporte, estes 

ecologicamente corretos (BARBOSA, 2011). 

O transporte, tanto coletivo como o individual, funcionará com veiculos elétricos que 

circularão nos subsolos, possibilitando a implementação de um arruamento estreito, ideal nas 

cidades da região, que precisam proteger-se do sol. Os carros elétricos chamados PRT (Personal 

Transit Rapid), que atingem a velocidade de 40km/h, comportam até 6 passageiros (4 adultos e 2 

crianças) e permanecem estacionados em estações, disponíveis para uso de toda a comunidade.  

O sistema chamado de PRT (Personal Transit Rapid) consiste em carros compactos 
que vão circular sobre trilhos subterrâneos, transportando de dois a três 
passageiros por vez. Dessa forma, o número de veículos pela cidade será limitado, 
além dos carros não poluírem a atmosfera e a superfície, as ruas da cidade ficarão 
livres para os pedestres (ARAÚJO, 2013 b). 

Os benefícios desse tipo de iniciativa vão além da questão ambiental. Com as vias para 

veículos dispostos no susbsolo e o espaço na superfície reservada e preservada para os pedestres, e 

deste modo as pessoas podem desfrutar do espaço para convívio social, em um ambiente sem 

poluição (INFOJORNAL, 2012). 
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Figura 97: Estações do RPT e METRO [LRT] de Masdar City – a  

Fonte: MASDAR, 2014 

 
Figura 98: Ruas estreitas livres para pedestres 

em Masdar City, com transporte público 
embaixo.  

Fonte: MASDAR, 2014 

 

O transporte coletivo público é interligada ao sistema da Grande Abu Dhabi, de modo que se 

conecta a ela e outros distritos da região, como  Al Raha Beach e Yas Island. Como se vê na Figura 97 

(linha amarela), o metro atravessa Masdar e segue para estes outros destinos, e dentro da cidade 

tem o suporte do PRT, com estações fartamente distribuídas na cidade, à distancia máxima de 200m 

(LUCCHESE, 2013). As viagens dentro da cidade não demoram mais do que 10 minutos em alguns 

desses meios de transporte (MASDAR, 2014). Um aparte nesta Figura 97 é a presença de 

estacionamentos de automóveis. São edifícios-estacionamento, e existem para acomodar os carros 

de visitantes, mas note-se que todos estão dispostos fora da cidade, próximos aos acessos, pois em 

Masdar estes carros não são permitidos e nem sequer poderiam circular por causa das vias estreitas. 

A orientação das ruas e dos edificios é um dos fatores determinantes na busca pelo 

desenvolvimento sustentável dessa cidade. A implantação e arquitetura na cidade favorecem sua 

climatização. Além de em sua implantação ter sido previsto ventilação natural nas vias principais, e 

sombreamento das edificações nas áreas de circulação de pedestres, proporcionando economia de 

energia para resfriamento (MACEDO FILHO, 2010), Masdar dispoe ainda de sistema de climatização 

“natural”:  

http://www.2daydubai.com/pages/al-raha-beach.php
http://www.2daydubai.com/pages/yas-island.php
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A cidade contará com um sistema de climatização que utilizará a brisa do mar do 
Golfo Pérsico. 
Para realizar o resfriamento da cidade, as ruas terão que ser posicionadas de 
maneira a canalizar os ventos, tendo uma economia de 55% na refrigeração. Os 
edifícios também possuirão um design de curvas na superfície e na lateral para 
facilitar a passagem dos ventos (ARAÚJO, 2013b). 
 

Neste projeto, mesmo na adversidade do clima e escassez de água, foi possível tirar proveito 

dos recursos naturais para benefício da comunidade. Assim, segundo Araújo (2013b) Masdar investiu 

em tecnologia para aproveitamento dos ventos para climatização, dessalinização da água do mar 

para transformá-la em água potável, e sistema de gerenciamento de resíduos, que encaminhará o 

lixo reciclável e o lixo orgânico para devido reaproveitamento.  

Suas edificações são projetadas para com superar os mais altos padrões de referência em 

eficiência energética, e assim devem consumir menos de 20% de energia do que um edifício 

convencional.  

Dentre as principais soluções tecnológicas que “alimentam” Masdar, estão a fazenda de 

solar, que com 87 mil painéis fotovoltaicos são capazes de produzir 17.500 MWh de energia elétrica 

limpa por ano, o que equivale a 3.300 carros circulando na rua; além dos painéis instalados nos 

telhados dos edifícios da cidade (ARAÚJO, 2013b). Segundo informações no site Mundo da 

Sustentabilidade (2014), os painéis fotovoltaicos são responsáveis por suprir metade das 

necessidades de consumo energético da cidade. 

 
Figura 99: Paineis Fotovoltaicos sobre os telhados 

Fonte:http://institutoecoacao.blogspot.com.br/2013/01/
masdar-city-cidade-do-futuro-nasce-no.html 

 
Figura 100: Fazendo Solar de Masdar City 

Fonte: http://www.pensamentoverde.com.br/wp-
content/uploads/2013/09/Fazenda-Solar-Masdar-City.jpg 

 

 

Masdar é mais uma das realizações consideradas utópicas. Apesar desse tipo de opinião, que 

é recorrente em diversos movimentos urbanísticos, o projeto de Masdar é uma prova de que se tem 

tentado, ainda nestes últimos anos, encontrar soluções para os problemas urbanos. Em entrevista, o 

gerente do projeto Masdar, Jürgen Häpp declarou: 
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Em Masdar City, fomos incumbidos de olhar de novo para as cidades e como 
poderíamos fazê-los mais sustentáveis. A conexão e integração dos diferentes 
elementos da cidade é importante. Infraestrutura, transportes, os edifícios e os 
espaços públicos: tudo é projetado em conjunto, como uma entidade. Ele diz 
respeito à compreensão do desenvolvimento de aglomerações suburbanas desde 
final de 1930, quando uma infraestrutura rodoviária de grande alcance e, portanto, 
o transporte de energia intensiva foi planejado para atender a demanda de 
liberdade individual de mobilidade. Por outro lado, uma estrutura densa e 
compacta de cidade foi implementado em Masdar City para encurtar distâncias 
entre edifícios, pontos de interesse, etc As ruas estreitas resultantes foram 
introduzidas a fim de criar um microclima que, apesar do severo clima Abu Dhabi, 
convida as pessoas a pé ou de bicicleta. Além disso, queremos incentivar o uso de 
transporte público ou veículos de transporte individuais não poluentes (GILLET, 
2011, trad. nossa, grifo nosso)76. 
 

A cidade, que concentra o que há de mais avançado em tecnologia para uma cidade 

ecológica, e funciona como um grande laboratório, onde a tecnologia é testada e aprimorada, mas 

existe e funciona em função de experimentar a si própria, pelo menos por enquanto77. A partir dos 

resultados é que se saberá o quão válido será replicar o modelo, ou a ideia em outras cidades. 

Ainda levando-se em consideração esta possibilidade, e compreendendo o desenho da 

cidade como parte de uma proposta inovadora, que compõe uma cidade experimental, onde toda a 

tecnologia em prol da sustentabilidade é aplicada e testada, Walsh (2010) questiona o potencial do 

modelo para uma cidade “real”. 

Mas seu projeto também reflete a mentalidade  de comunidade-fechada que vem 
se espalhando como um câncer em todo o mundo durante décadas. Sua pureza 
utópica e seu isolamento da vida da cidade real ao lado estão fundamentados na 
crença - aceito pela maioria das pessoas hoje em dia, ao que parece - que a única 
maneira de criar uma comunidade verdadeiramente harmoniosa, verde ou não, é 
cortá-la fora do mundo (WALSH, 2010, trad. nossa)78. 

                                                             

76
 At Masdar City, we were tasked with looking afresh at cities and how we could make them more sustainable. 

The connection between and integration of different elements of the city is important. Infrastructure, 
transport, the buildings, and the public spaces: everything is designed together as an entity. It is concerned 
with understanding the development of suburban agglomerations since the late 1930s, when a wide-ranging 
road infrastructure and therefore energy-intensive transportation was planned to meet the demand for 
individual freedom of mobility. By contrast, a dense and compact city structure was implemented in Masdar 
City to shorten distances between buidlings, points of interest, etc. The resulting narrow streets have been 
introduced in order to create a microclimate that, despite the harsh Abu Dhabi climate, invites people to 
walk or cycle. In addition we want to encourage the use of public transportation or emission-free individual 
transportation vehicles (GILLET, 2011). 

77 Em entrevista, o Sultão Ahmed Al Jaber, diretor-presidente do projeto “Masdar City”, responsável pelo 
departamento (ou ministério) de Energia e Mudanças Climáticas dos Emirados Árabes Unidos, admite que a 
cidade é um “banco de ensaio para projetos-piloto”, mas que acredita que até 2020, quando a população 
provavelmente terá atingido o número de 50.000 habitantes, Masdar deve ter “vida econômica e social 
própria, como qualquer cidade, e não seja apenas um laboratório” (ESTADÃO.COM.BR, 2012) 

78 But his design also reflects the gated-community mentality that has been spreading like a cancer around the 
globe for decades. Its utopian purity, and its isolation from the life of the real city next door, are grounded in 
the belief — accepted by most people today, it seems — that the only way to create a truly harmonious 
community, green or otherwise, is to cut it off from the world at large (WALSH, 2010). 
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Esta mesma crítica, ou semelhantes a esta, foram dirigidas às muitas propostas que sugerem 

a formação de uma comunidade autossustentável, como foi o caso da cidade-jardim de Howard e 

Ville Radieuse, entre outras. Existe uma repulsa à ideia de isolamento e segregação que estas cidades 

transmitem, sobretudo, a sensação de se estar criando artificialmente uma cidade, como única 

maneira de fazê-la prosperar segundo seus princípios de harmonia e sustentabilidade.  

É importante que todo o conhecimento produzido em prol do desenvolvimento de cidades 

sustentáveis possa ser replicado em novos projetos, provando que Masdar pode ser real, como bem 

coloca Walsh: “(...) se Masdar só pode permanecer verde por ficar isolada do resto do mundo, nunca 

será mais do que uma boa experiência” (2010, trad. nossa)79. 

O zoneamento de Masdar remete à 

mesma ideia desenvolvida no diagrama N. 2 

de Howard (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). Ao centro, o Masdar Hotel & 

Conference Centre (MHCC) será um 

complexo de uso misto que deverá ser o 

foco de comércio, lazer e entretenimento, 

além de serviço de hotelaria 5 estrelas de 

Masdar e equipamento cultural. Além do 

MHCC destacado em vermelho na Figura 

101, os pontos em rosa mostram as áreas de 

comércio na cidade, que estão também 

concentradas no centro, mas que se 

espalham também para fora. A área 

residencial é espalhada por toda a extensão 

da cidade, com concentrações em alguns 

setores definidos entre o centro e a região 

em que se situam as indústrias leves (em 

roxo), mais concentradas nas periferias. 

 
Figura 101: Zoneamento funcional de Masdar 

http://www.2daydubai.com/masdar/temp_clip_image038.jpg 

 

Nos dois núcleos de Masdar observa-se que são estruturas com zoneamento concêntricos, 

centralizando o setor comercial, cercado pelas áreas residenciais. 

                                                             

79 (…) if Masdar can only remain green by staying cut off from the rest of the world, it will never be more than a 
nice experiment (WALSH, 2010). 
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Masdar é uma cidade limitada, como as que se vimos até agora, mas há aspectos muito 

particulares e característico da cultura árabe, como os muros cercando a cidade para isolamento do 

vento quente do deserto, além dos já referidos arruamento estreito e sombreadas canalizam a brisa. 

 
Figura 102: Masdar City - vista aérea: Três corredores verdes atravessam a cidade e  

Fonte: MASDAR, 2014 
 

Dentre as muitas referências que se pode admitir terem sido trazidas de Howard, a presença 

das árvores formando um cinturão. Este em Masdar, diferente da cidade-jardim, não consiste em 

uma forma de contenção, como área agricultável ou preservação. Isto é, não é esta fileira de árvore 

que reprime a expansão da cidade, pois a cidade é murada, de modo que sua função é de proteção 

dos ventos e tempestades de areia do deserto (MASDAR, 2014). 

Pela cidade também passam corredores verdes, também chamados de “dedos verdes”, que 

são os parques principais. Valendo-se dos modelos urbanos pós-modernos, com formas mais 

orgânicas, estes parques são sinuosos, e o alinhamento das árvores remetem o curso de um rio. 

A vegetação tem uma função importante em Masdar, pois o paisagismo, conciliado à 

configuração das ruas para pedestres – ausência de carros, sombras, ventilação – gera um aspecto 

mais atrativo para a permanência das pessoas nesses espaços de convivências.    
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Figura 103: Masdar City - Muro de limite da cidade, e "cinturão 

verde" 
Fonte MASDAR, 2014 

 
Figura 104: Masdar City - vista de um dos "dedos 

verdes"  
Fonte MASDAR, 2014 

3.5 OS ELEMENTOS DA FORMA URBANA NAS NOVAS PROPOSTAS URBANÍSTICAS 

A circulação do ideário pode ser percebida de forma mais direta ou mais discreta nos 

movimentos e discursos analisados neste capítulo. Em alguns casos, não apenas nestes movimentos 

de que tratamos, como em outros que não fizeram parte deste apanhado, os princípios influenciam 

na formulação de novos conceitos de desenho urbano, mas seu produto nem sempre é facilmente 

associado aos modelos de cidade-jardim mais fiéis aos princípios descritos em Tomorrow. As ideias, 

no entanto, se complementam à medida em que a sociedade se modifica e surgem novas demandas 

urbanas, sociais e econômicas. 

Talvez se possa dizer que o movimento pelo Novo Urbanismo tenha formado suas bases 

incorporando os princípios da cidade-jardim de Howard: limite de expansão, convívio entre famílias 

de diferentes classes sociais no mesmo bairro, curtos percursos e mínimos deslocamentos, sensação 

de segurança e convívio social. As áreas rurais são também parte da contenção da cidade e 

fundamental para seu desenvolvimento econômico. 

A agricultura urbana é uma modalidade ainda em estudo pelo Urbanismo, mas a prática de 

requalificação de áreas degradadas para o cultivo agrícola vem acontecendo há pelo menos 3 

décadas. Embora não seja em si um projeto urbanístico, e não tenhamos feito uma relação clara 

sobre os elementos do desenho que se possam identificar nessas iniciativas, percebemos que a 

agricultura urbana ou periurbana pode influenciar na redefinição do desenho urbano. Acredita-se 

que isto possa acontecer em função das relações da cidade para com os locais de cultivo. Por 

exemplo: a circulação dos trabalhadores no entorno da área, o acesso dos veículos que transportem 

materiais ou produtos nesses pontos, a possível integração comercial entre os estabelecimentos 

vizinhos, etc. Existem inúmeras relações que podem surgir em cada caso, dependendo da região, do 

tipo de cultura e do porte do cultivo. 
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A ideia de cidade compacta de Rogers e Gumuchdjian (2011) é próxima à de cidade-jardim, 

diferindo basicamente na questão da densidade. Abordam de forma semelhante as questões das 

distâncias percorridas diariamente, vizinhança e transporte público. Rogers e Gumuchdjian não 

tratam de um desenho específico, ou sequer pensam em um diagrama para a cidade, mas 

apresentam uma explicação para a cidade-compacta, que se baseia na sobreposição de funções, de 

modo que os deslocamentos sejam mínimos, e consequentemente os índices de poluição e 

congestionamentos sejam gradativamente reduzidos.  

Os projetos contemporâneos que analisamos mostram diversos elementos de desenho 

urbano: sistemas de transporte público integrado de qualidade, limites urbanos, e zoneamento 

concêntrico. Copenhague é conhecida pela prática significativa do ciclismo como meio de transporte 

cotidiano. A cidade cresceu ao longo de cinco dedos, regulamentada pelo Fingerplan, que se limita 

com áreas rurais. A “palma da mão” é a parte central da cidade, de onde partem as linhas de trem. 

Masdar é uma cidade em que se utiliza o conhecimento de conforto ambiental e tecnologia 

sustentável para criar um ambiente ameno em meio ao deserto. A concretização do ideário de 

cidade-jardim se mostra entre outras coisas por ser parte de uma cidade-social, por integrar-se via 

linha férrea à capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, e com ela manter relações econômicas 

importantes para ambas.  

Nos exemplos que observamos, mostrou-se constante a existência de limites territoriais que 

impedem a expansão urbana; o cinturão verde, que pode ser definida por vegetação nativa, ou 

plantio como em Masdar; e formato concêntrico de zoneamento, tendo no centro a zona 

administrativa e comercial. 
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A cidade é algo maior e mais complexo do que qualquer definição que se possa desenvolver, 

e por isso é tão difícil chegarmos, enquanto estudiosos, a um modelo plenamente exequível e 

irretocável.  

O ideário de cidade-jardim sempre foi assunto de discussão, pois contempla muitos fatores 

decisivos para a formação do espaço urbano, o que faz dele também uma referência para os planos 

urbanísticos. Mesmo que a teoria exposta por Howard não possa ser rigorosamente executada em 

todas as circunstancias, serviu e continua a servir como referência, ou simplesmente inspiração para 

novos planos urbanísticos. 

O que Howard fez de maneira decisiva foi contribuir para o pensar sobre a cidade. E pensar 

nela não significa apenas decidir qual a sua forma mais agradável ou rentável, mas como as pessoas 

podem viver nesse lugar de forma mais digna e satisfatória. Eis uma lição a ser aprendida por todos 

nós, que pensamos na cidade para todos. 

No contexto em que Howard desenvolveu sua proposta da cidade-jardim outras estavam 

sendo desenvolvidas, passando por experimentação, e muitas vezes fracassando, mas dando sua 

contribuição para novos estudos. Mumford (2008/1961) afirma que a ideia da cidade-jardim também 

foi ponto de partida para outras propostas, mas que os novos autores não tiveram a mesma 

consideração que Howard teve ao referenciar seus precursores. Ou seja, lamentavelmente novos 

modelos urbanos surgiram tirando partido da ideia de Howard, sem atribuir-lhe o devido mérito. 

Ainda que se diga que a proposta de Howard permanece entre os projetos utópicos, com um 

ideal difícil e caro de executar, seu discurso rende ainda algumas reflexões produtivas para pensar a 

cidade e alternativas do desenho urbano hoje. Como menciona Choay (2002), mesmo sendo 

autodidata e sua obra não sendo considerada científica, não há quem seja introduzido no estudo do 

urbanismo sem conhecer um pouco da proposta de cidade-jardim de Howard.  

Talvez por isso, apesar da discussão sobre a cidade-jardim reunir muitas opiniões distintas, 

nas diversas leituras percebe-se que é uma ideia reconhecida enquanto referência entre os 

urbanistas, ora por seu viés social, ora pelo aspecto estético e funcional dessas cidades. O ideal de 

Howard é ainda por vezes referido como possibilidade para a cidade contemporânea, ainda que isso 
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se dê com muitas reservas, e que os princípios sejam apenas parcialmente incorporados nos novos 

planos urbanísticos. 

A cidade-jardim se insere no rol dos pensamentos utópicos, mas deve-se considerar que se 

trata de um esquema, e não um modelo pronto para reprodução, o que nos indica que o ideário 

merece atenção como referência para novas cidades. Além disso, é preciso analisar sob a perspectiva 

de um cidadão do final do século XIX, que busca uma alternativa para a metrópole caótica e 

insalubre, haja vista os argumentos sobre a economia cooperativa, interação entre pessoas de 

diferentes classes sociais, que condizem com o desejo de mudança que se levantava naquele 

período, não apenas por parte de Howard, mas por outros idealizadores, mesmo anteriores a ele, 

como Fourier, Godin e Owen, e posteriormente Garnier e Gropius. 

Nesta pesquisa buscou-se analisar a influência da ideia original de cidade-jardim de Howard e 

os vários modelos relacionados nas propostas do desenho urbano desenvolvidas ao longo do século 

XX. Observou-se que o ideário foi não apenas muito debatido e criticado, como também apropriado 

em diversas propostas urbanísticas que o sucederam, mesmo que isso tenha se dado de forma não 

intencional. Por vezes os novos planos fazem referências a alguns de seus princípios, aqueles que 

consideram mais relevantes ou adequados ao projeto. Também alguns novos movimentos sorveram 

da contribuição de Howard. 

Assim, passamos a esboçar algumas considerações sobre aspectos que se mostraram 

importantes nos debates dobre o ideário e suas influências. Estas poucas anotações não são 

conclusivas, mas compõe uma série de constatações/observações após a revisão realizada e algumas 

análises a que se propôs esta pesquisa. 

Os estudos realizados neste trabalho sobre o conceito da cidade-jardim e as cidades que 

tentaram se apropriar deste modelo, levam a crer que solução oferecida pelo autor é impraticável se 

considerarmos sua aplicação na íntegra. No entanto, definidos os objetivos do plano e observando-se 

a topografia e as características bioclimáticas do sítio, podem-se identificar quais princípios têm 

relevância e contribuem para o desenvolvimento urbano de qualidade, seja qual for sua “filiação” 

urbanística. 

Observou-se, nos casos de cidade-jardins ou outras iniciativas urbanas, que há um esforço no 

sentido de fazer com que a população interaja com a cidade, através de medidas como a formação 

de unidades de vizinhança, promoção do uso misto do solo, e formação de áreas verdes ao longo dos 

percursos mais corriqueiros e oferta de transporte público de qualidade.  

O padrão de baixa densidade populacional estabelecida por Howard é um dos pontos que 

geram mais críticas sobre o ideário. Contudo, deve-se ressaltar que Howard não se posicionou sobre 

a questão da densidade na cidade-jardim, mas fez um planejamento em que calcula e faz as 
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previsões sobre custos, receitas, postos de trabalho, etc., até que chega ao valor de equilíbrio para a 

cidade. Considera-se a densidade da cidade-jardim de Howard baixa quando comparada às cidades 

metropolitanas do século XIX – que, a propósito, era o que Howard pretendia evitar – mas viu-se que 

fora desses grandes centros a densidade populacional não era muito díspar do proposto por Howard.  

Os novos estudos urbanos, contudo, apontam para a necessidade de projetarem-se cidades 

mais densas e compactas, promovendo o uso misto do solo. Estas iniciativas geram economia em 

diversos âmbitos: infraestrutura que se rateia entre mais pessoas, menores percursos nos 

deslocamentos diários, e consequentemente menores índices de emissão de poluentes, entre outros 

benefícios. 

Ainda que se questione o desempenho das cidades-jardins que foram planejadas e 

construídas a termo, o êxito dessas cidades, segundo Mumford (2008/1961), teria encorajado a 

comissão parlamentar a sugerir a descentralização de Londres, o que em 1946 se configura como a 

projeção de um anel de Cidades Novas em torno da metrópole. Este movimento ganha força no pós-

guerra, quando algumas cidades foram depredadas durante os bombardeios. 

Essa descentralização começa a ser discutida a partir de 1938, quando se votou a 
lei que regia o crescimento de Londres. Entre 1945 e 1947 são aprovadas duas leis 
gerais que regem a construção de 14 novas cidades no país, entre essas, 08 são ao 
redor de Londres formando um cinturão de novas cidades que passaram a 
absorver os moradores da metrópole. Essas novas cidades foram necessárias, 
ainda, porque os bombardeios sofridos na cidade de Londres durante a II Guerra 
Mundial marcaram profundamente sua arquitetura, exigindo a reconstrução e 
reorganização de sua espacialidade (PAULA, 2004, p. 08, grifo nosso). 
 

Assim, é em Londres que se concretizada a primeira cidade-social, sendo a própria capital 

britânica a cidade central, e as oito80 cidades em torno dela as cidades-jardins que compõe a 

estrutura maior. 

Este, talvez, tenha sido o maior legado de Howard. A proposta de fazer com que cidades 

pequenas e autônomas se organizem em volta de uma cidade maior e mais equipada, poderia ser o 

grande modelo de cidade, independente do conceito que cada cidade venha a adotar – cidade-

ecológica, cidade-capital, cidade-campo, cidade-tecnológica, etc., a rede de cidades muito teria a 

contribuir para o desenvolvimento urbano da região. 

                                                             

80
 “O início da construção dessas cidades se deu em 1946 com a localidade de Stevenage, cuja população 

estava prevista em 60 mil habitantes. Em 1947, Hemel Hempstead destinava-se a 65 mil pessoas; Crawley, 62 
mil e Harlow para 60 mil. Em 1948 Harthfield torna-se uma ampliação da cidade-jardim de Welwyn, 
exatamente como exemplificava Howard no caso de Adelaide, com uma população calculada em 26 mil 
habitantes. Ainda em 1948, foi iniciada a construção de Weiwyn, com população prevista de 42 mil habitantes 
e, em 1949, as de Basildon, com 86 mil habitantes, e a de Bracknell, com 25 mil” (PAULA, 2004, p. 08, grifo 
nosso). 
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Com os exemplos de que tratamos, podemos compreender que o desenho urbano pode ser 

um fator importante na forma como a população adere e utiliza a cidade. Dispor meios para que 

consiga transitar facilmente para os destinos do cotidiano por meios de transporte alternativos; 

espaços de convivência não apenas agradáveis, mas úteis para a sociedade; dispersar as 

centralidades para que a cidade como um todo se mantenha viva durante o maior período de tempo 

possível, aumentando a sensação de segurança e comodidade para os habitantes. 

Discutimos sobre os padrões de densidade que se empregou no pensamento howardiano e 

nas tendências mais recentes sobre o adensamento urbano, e cabe-nos refletir se é possível conciliar 

a ideia de adensamento à cidade-jardim. Mesmo depois de apresentar as duas formas de ocupar a 

cidade, seria precipitado afirmar ou negar esta possibilidade. Partindo, contudo, do princípio de que 

o ideário de cidade-jardim não define categoricamente a baixa densidade populacional, e que é um 

conceito de cidade que visa o equilíbrio urbano dentro de uma cidade limitada, em seus diversos 

âmbitos (social, econômico, ambiental, etc.) podemos admitir que a conciliação sugerida é um 

possibilidade viável. Isto porque se o adensamento for considerado benéfico para determinada 

comunidade urbana, será também responsável por manter seu equilíbrio, e o plano urbanístico 

poderá partir dos princípios de cidade-jardim e adensado conforme as prescrições urbanísticas 

salutares à região.  

O padrão de cidade limitada é algo que parece pouco real para a cidade contemporânea, e 

provavelmente esta possibilidade será desacreditada se formos analisar o desenvolvimento das 

cidades nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, quando tem se intensificado o incentivo 

à oferta da casa própria para a camada social de média e baixa renda, que se dá mais 

expressivamente nas regiões periféricas. As cidades tem se expandido para essas periferias onde os 

lotes são oferecidos a valores mais acessíveis, e por isso são usados em empreendimentos populares. 

A partir daí são formadas novas centralidades ilimitadas, ou limitadas pela infraestrutura de 

atendimento da região (transporte público, postos de trabalho, escolas, etc.).   

O que se observa nesses casos é que a cidade não é explorada em todo o seu potencial antes 

de se expandir. Existem terrenos vazios ou subutilizados, que vimos poder ser utilizado com espaço 

agricultável, ou mesmo para edifícios residenciais multifamiliares, que poderão ser ocupados por 

famílias que se beneficiariam da infraestrutura urbana preexistente, evitando que essa mesma rede 

precise se expandir, o que gera custos maiores para a população. 

Nesse sentido, pensar em um limite para o tamanho das cidades na atualidade é algo que 

deva ser considerado, com o intuito de formar cidades compactas que explorem ao máximo todo o 

seu espaço e tenha uma rede de serviços mais eficiente e bem distribuída. É evidente que apenas 

limitar o perímetro urbano não garante que as ações públicas no sentido de abastecer a população 
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dos serviços básicos sejam realizadas da forma adequada, mas é uma forma de viabilizá-las a custos 

menores tanto na implementação quanto para manutenção e para os usuários, como visto em 

Rogers e Gumuchdjian (2011). Por tanto, acredita-se que seja possível estabelecer um limite de 

crescimento para a cidade contemporânea. 

Macedo Filho (2010) referindo-se ao trecho que um vídeo divulgação de Masdar City, 

menciona o seguinte trecho extraído do vídeo: "Um dia, todas as cidades serão assim". E em seguida, 

posiciona-se sobre isso:  

Eu acho que não. Acho que, no futuro, teremos diferentes modelos e soluções que, 
como esta, ambiciosa e pioneira, trarão respostas para muitas questões e também 
criarão novas questões. 
O que vejo é a continuidade do ciclo evolutivo, que assim, como em um processo 
Darwiniano, se perpetua e reproduz os mais bem sucedidos (MACEDO FILHO, 
2010). 

 

Esse é um pensamento convergente à reflexão final a que chegamos neste trabalho. O legado 

de Ebenezer Howard permanece exercendo influências em práticas urbanas diversas, das mais 

discretas e suburbanas às cidades mais arrojadas. A forma como os princípios são apropriados, 

contudo, é absolutamente particular. Por vezes serão bem sucedidos, e em outros casos podem vir a 

perecer. O desenho urbano é apenas uma variável de tantas outras que influenciam para o 

desenvolvimento urbano.  

Definir as melhores estratégias para o planejamento de uma cidade saudável, esteticamente 

atraente e sustentável é um grande desafio em qualquer período da história, e em qualquer lugar. 

Desafio mesmo para os planejadores mais renomados e experientes. 

Valer-se deste ou daquele ideário precisa estar relacionado a um projeto anterior, a 

princípios próprios do que se pretende construir. Viu-se, contudo, que princípios de ideais 

precedentes influenciam nos novos planos. A ideia circula, movimenta-se, reinventa-se e, 

eventualmente, adultera-se. 

 (...) a denominação cidade-jardim e os aspectos formais, como o de fornecer 
habitações de qualidade e ambiente saudável para seus moradores, acabaram 
sendo utilizados em várias experiências urbanas. Esta aceitação das paisagens, 
criadas a partir das experiências britânicas, e a conseqüente adoção como modelo, 
acabou induzindo ao uso indiscriminado do termo garden-city, tanto para 
conjuntos habitacionais populares e de classe média ou alta, como para cidades 
planejadas (EFRAIM, 2009). 

 

Assim tem acontecido a respeito das influências do ideário de cidade-jardim. Assim, voltamos 

à questão que abriu este trabalho: a apropriação do termo “cidade-jardim” como forma de agregar 

status aos empreendimentos imobiliários. Os planos desses bairros, condomínios ou cidades, adotam 

parte dos princípios do ideário, ainda que isso se dê sem muita fundamentação do conceito, mas por 
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causa dos valores que vêm sendo incorporados na sociedade contemporânea – contato com a 

natureza como forma de passar a ter uma vida saudável, e proximidade com os centros (quando essa 

é uma opção viável) como sinal de praticidade no cotidiano, e uso de materiais ecológicos e 

tecnologias sustentáveis, por exemplo. 

Entretanto, essas iniciativas normalmente não contemplam o “espírito” da cidade-jardim: 

não levam em consideração a retenção (no sentido mais positivo da palavra) da população na região 

como previu Howard, residindo e trabalhando, evitando os longos deslocamentos diários, que geram 

custos consideráveis de tempo e dinheiro;  não preveem um sistema de transporte ágil e de 

qualidade (afinal, as iniciativas mais recentes e mais expressivas são de bairros-jardins e 

condomínios), sendo normalmente dependentes da infraestrutura existente e dos automóveis; e 

suas áreas verdes tem propósito estético, enquanto na cidade-jardim howardiana tinham a função 

de retenção da expansão urbana e cultivo agrícola, fundamental para a economia da cidade. 

As primeiras cidades-jardins são exemplos importantes para compreender o ideário, e 

principalmente para perceber nas análises seguintes, que o ideário pode servir de formas diferentes 

para novas concretizações. Nas cidades de Copenhague e Masdar vimos que mesmo sendo duas 

propostas urbanísticas tão diferentes o ideário de cidade-jardim se mostra em diversos elementos 

morfológicos, tais como zoneamento concêntrico e limites por cinturão verde – no caso de Masdar 

isso se dá de forma artificial e tem função de proteção das intempéries, mas não deixa de ser uma 

clara referência aos princípios da cidade-jardim.  

Assim, observamos que o ideário ainda é atuante nos projetos urbanos contemporâneos, 

mesmo que com vestígios discretos ou mesmo adaptações pouco fiéis ao original, mas que mostram 

sua importância e contribuição para as experiências mais recentes. Vimos que o conceito circulou 

entre os pensadores do urbanismo ao longo do século XX, influenciando em diversos movimentos 

que foram propostos nesse período.  
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