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CAPÍTULO II

O SÉCULO XIX: CENÁRIO BRASILEIRO

Para o Brasil, o século XIX representa um período de mudanças profundas em vários

âmbitos, pelo fato de passarmos abruptamente da condição de colônia ultramarina, destinada

somente à exploração, a sede do governo monárquico português.

Devemos esse salto histórico a Napoleão Bonaparte e também – porque não? – à

astúcia dos ministros portugueses, que vislumbraram na travessia do Atlântico a única saída

possível para a não submissão da coroa portuguesa ao líder francês.

Repentina e paradoxalmente, vimo-nos na condição de sede de um Estado europeu.

Houve a necessidade de melhoria das condições socioculturais. Afinal, a corte aqui se instalara.

No mesmo instante, passamos a existir como mercado consumidor para ingleses ávidos por

vender seus produtos manufaturados e industrializados.

Casaram-se as condições de mútuo interesse e, assim, sob as decretos reais, foi se

modificando pouco a pouco a feição das cidades brasileiras, cujo centro irradiador de

“novidades” era o Rio de Janeiro. E em decorrência disso, em um movimento afinado com as

mudanças exteriores, modificaram-se também alguns dos costumes sociais locais, em busca de

maior refinamento, maior sintonia com a Europa.

Não havia ainda decorrido o primeiro quarto de século e já nova transformação ocorre:

o Brasil surge no cenário mundial como nação independente. Novamente, buscou-se por uma

imagem que nos representasse melhor, que refletisse os desejos e anseios desse novo Estado.
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Desde a Independência até os últimos anos do século XIX, vários conflitos ocorrem,

em virtude, primeiramente, de uma necessária acomodação das instituições ao novo status de

nação independente e soberana. Em seguida, pela aspiração de alguns setores da sociedade

brasileira pela modernização desse novo Estado, no sentido de sua evolução ao sistema

republicano e da cessação da exploração do trabalho escravo.

Desse modo, ao final do século XIX, novas transformações se processaram a partir da

abolição do regime escravagista em 1888 e ao ser proclamada a República, em 1889. Em menos

de cem anos, passamos de colônia a República, deixando de ser um território cuja existência

justificava-se meramente como celeiro de riquezas para a metrópole portuguesa,

transformando-nos em uma jovem nação que procurava meios de se impor dentro do cenário

do comércio mundial.

Nesse âmbito, o café, embora monocultura inicialmente baseada na mão-de-obra

escrava, acabou por alavancar a indústria nacional e criar condições para o seu posterior

desenvolvimento, durante o século XX.

No campo da arquitetura e do urbanismo — e especificamente no Vale do Paraíba1 —

as mudanças se processaram lentamente até meados do século XIX. Só a partir de então e mais

nitidamente no último quartel desse mesmo século, é que os velhos processos construtivos

serão abandonados em favor de técnicas mais modernas, culminando na adoção dos estilos

ecléticos em detrimento da já secular arquitetura colonial.

                                                
1 Para efeito deste trabalho, a expressão “Vale do Paraíba” refere-se à sua porção paulista. Quando nos referirmos à parte

da região inserida na então Província do Rio de Janeiro, usaremos o termo “Vale do Paraíba fluminense”.
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Para isso, concorreram tanto a importação de novos materiais e técnicas quanto a

assimilação dos costumes importados da Europa e, sem dúvida, a capitalização dos

investidores a partir dos lucros auferidos com o café.

No panorama tão diverso do século XIX, destacaremos a seguir alguns fatos que nos

interessam particularmente por suas repercussões no do Vale do Paraíba. O primeiro deles diz

respeito ao neoclássico praticado pelos artistas que para cá vieram integrando a Missão

Artística Francesa de 1816. Formados sob os ditames da Académie esses artistas vieram para

o Rio de Janeiro a partir da iniciativa do Conde da Barca2 e sob os auspícios da coroa

portuguesa, cujo interesse se concentrava, basicamente, em promover uma “ação civilizatória”

dos costumes brasileiros. Dentre os membros da Missão, interessa-nos a atuação e o legado de

Grandjean de Montigny.

Referimo-nos ao neoclássico no âmbito do Rio de Janeiro, porque a cidade de São

Paulo, àquela altura, ainda era muito pobre e, como Lemos (1987, p.72) afirma, “caipira e

isolada”, nada tendo a atrair em termos de novidades ou contribuir para o desenvolvimento das

outras cidades e vilas da província.

Além do mais, o Vale do Paraíba sempre foi tributário do Rio de Janeiro, em virtude de

ser mais fácil o acesso à corte do que para São Paulo; de ser o Rio de Janeiro, naquele

momento, o pólo irradiador de “novidades”3 e também porque parte do povoamento do Vale

                                                
2 Antônio Araújo de Azevedo, o Conde da Barca, foi o idealizador da Missão Francesa e incumbido por D. João VI de

fazer os contatos e montar a equipe que deveria vir ao Brasil.
3 Um texto interessante, que ilustra a diferença entre o Rio de Janeiro e o restante do país, em termos sociais e

principalmente materiais, é o relato do Capitão Manoel Elpídio Pereira de Queiróz, que sai de Jundiaí, São Paulo, em
1854, para vender seu gado na Corte. O viajante tece vários elogios às cidades por onde passa, no Vale do Paraíba,
que já então experimentava um pouco do conforto provindo da cultura cafeeira, mas ao chegar ao Rio de Janeiro,
extasia-se diante do grau de civilidade dos cidadãos, da vibração da vida social e da imponência do aspecto físico da
cidade. Cf. Carlota Pereira de QUEIROZ,  Um fazendeiro paulista no século XIX, São Paulo: Conselho Estadual de
Cultura, 1965
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se deve, como veremos no Capítulo III, a fluminenses que, ampliando as fronteiras do café,

subiram a serra pelo Caminho Novo da Piedade e por lá se estabeleceram.

Cumpre observar que à entrada do século XIX, já havia por aqui outras manifestações

arquitetônicas diferentes daquelas trazidas pela tradição lusitana. Essas outras manifestações

de cunho classicizante fazem parte de um conjunto de obras produzidas principalmente a

partir da ação de engenheiros militares. Alguns autores consideram-nas como as primeiras

manifestações neoclássicas no Brasil; outros classificam-nas como protoneoclássicas.

Bandeira, Xexéo e Conduru (2003, p.143-45) contemplam essa questão no capítulo “O início

do neoclassicismo no Brasil”, assim como Caldeira (1999).

Nesta dissertação, tais questões não serão discutidas, posto que o neoclássico que nos

interessa é justamente aquele trazido por Grandjean de Montigny, inserido na tradição

acadêmica francesa e o qual fundamentou a criação do primeiro curso regular de arquitetura do

Brasil, na Academia de Belas-Artes, inaugurando o ensino sistemático de arquitetura entre nós.

O segundo fato relevante para nossa pesquisa, face aos seus desdobramentos na região

vale-paraibana, refere-se à introdução, nessa mesma época, da palmeira imperial (Roystonea

oleracea), como elemento de valor paisagístico. O uso dessa espécie foi largamente difundido

para a ornamentação dos espaços públicos e privados fluminenses e, posteriormente, vale-

paraibanos. Agregou-se à imagem da palmeira esguia e muito alta um valor simbólico que

persiste até nossos dias.

O terceiro ponto relevante é a atuação do botânico e paisagista francês Auguste-Marie

Glaziou, um dos responsáveis pela introdução do jardim inglês entre nós, cuja atuação na
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cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX tornou-se paradigma para a

concepção paisagística dos espaços públicos de muitas de nossas cidades.

k

O neoclássico no Rio de Janeiro: Grandjean de Montigny

Montigny havia estudado na École des Beaux-Arts de Paris, freqüentando os ateliês de

Fontaine e Percier. Ganhou o Prix de Rome em 1799 e, uma vez na capital italiana, participou

da reforma e adaptação da Villa de Médicis, adquirida pelo governo francês para sediar a sede

italiana da Académie, efetuando também a reforma dos jardins da mesma Villa. Quando

retornou a Paris, foi designado arquiteto de Jerônimo Bonaparte, rei da Westphalia, tendo

trabalhado para ele até a queda de Napoleão quando, sem emprego, decidiu aceitar o convite

para integrar a Missão Artística Francesa que viria ao Brasil (TAUNAY, 1983).

Logo após a sua chegada, foi incumbido do projeto da Academia  de Belas-Artes, cujas

obras foram iniciadas em 1817 e só foram finalizadas em 1826. Grandjean de Montigny foi o

responsável pela introdução da arquitetura neoclássica4 — aquela alinhada à Académie des

Beaux-Arts de Paris, defensora, como já visto no Capítulo I, da tradição clássica na arquitetura

—no Rio de Janeiro e seu objetivo justamente era o de prover a cidade, elevada à condição de

corte, de edifícios à altura de seu novo status, constituindo-se em um verdadeiro processo de

construção simbólica do Rio de Janeiro (BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU, 2003).

                                                
4 Ou, como prefere Lemos, neoclassicismo “ortodoxo”. Cf.  Carlos Alberto Cerqueira LEMOS, Ecletismo em São Paulo,
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Muitos foram os percalços enfrentados por Montigny e sua equipe. De acordo com

Taunay (1983)5, houve má vontade por parte daqueles que sucederam o Conde da Barca,

falecido em 1817, para levar adiante o projeto da Academia, além de rivalidades por parte do

cônsul francês, que era antibonapartista. Em outra frente, estavam os construtores e arquitetos

portugueses, descontentes pela “intromissão” do grupo de franceses, pois “antes da vinda da

‘missão francesa’ já havia arquitetos trabalhando para a corte em diversos

cargos”(CALDEIRA, 1999, p.36). Este quadro de disputas só será superado mais tarde, no

final do século XIX, quando o ecletismo se fixa de vez por aqui, abrindo espaço para as várias

concepções arquitetura.

Giovanna Del Brenna (1987, p.31-32)6 faz um relato a respeito do curioso episódio

das reformas do Palácio da Quinta da Boa Vista, pelo qual podemos entender que

anteriormente à chegada dos franceses, já haviam mostras de renovação da arquitetura

tradicional até então praticada. O que estava chegando no início do século XIX, de maneira

“não oficial”, era uma arquitetura de cunho eclético. A Missão viria para promover o que Del

Brenna (1987) chamou de “regeneração’ artística da capital do país” e, segundo a mesma, após

a volta de D. João VI para Portugal o “estilo arquitetônico será unificado, a partir de 1840, de

acordo com os padrões do neoclassicismo internacional”(DEL BRENNA, 1987), resultando

numa nova reforma na Quinta da Boa Vista, para se adequar ao modelo classsicizante.

No entanto, continua a autora:

                                                                                                                                                       
p.74

5 Ver em Afonso d’Escragnole TAUNAY,  A Missão Artística de 1816, várias passagens a respeito, no capítulo referente
à biografia de Grandjean de Montigny,  p.271-314

6 Em 1812 o Duque de Northumberland presenteou d. João VI com um portão para o palacio de São Cristóvão, que era
uma cópia daquele projetado por Robert Adam para Syon Park, um presente “pitoresco”, literalmente.  Há também, a
referência de Debret sobre a reforma fo mesmo palácio, que ganhara um pavilhão em estilo geotico. Giovanna DEL
BRENNA,  Ecletismo no Rio de Janeiro,  p.30-32
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[…] a adoção do neoclassicismo como estilo oficial do império não
impede (…) que tendências  de caráter ‘eclético’ – expressão de um gosto
diferente, ligado à estética do ‘pitoresco’ e a uma concepção ‘romântica’
da ambientação continuem se manifestando ao longo do século XIX,
principalmente na arquitetura residencial e nos jardins, até se afirmar com
força no último quartel.(DEL BRENNA, 1987, 29, grifo nosso)

Este episódio é extremamente importante porque revela que, de uma maneira ou de

outra, as ‘novidades’ da Europa chegariam ao Brasil. Tudo seria uma questão de tempo, e a

Missão Francesa só veio acelerar o processo — ou introduzir uma vertente específica — por

conta do suporte oficial. Suas repercussões só não foram mais fortes, porque houve vários

tipos de reação à sua atuação, como já mencionado acima.

De qualquer modo, a nosso ver, a contribuição francesa foi significativa, apesar da

relativa pouca produção, justamente porque trouxe uma maneira diferente de se pensar a

arquitetura para nós, não importando se boa, má, ou muito européia e pouco comprometida

com as condicionantes locais. Conjuntamente com a questão do gosto, vieram contribuições no

que se refere aos processos do fazer arquitetônico, questões de sistematização de projeto e do

canteiro de obras e também outras, referentes ao entendimento da questão urbana, como por

exemplo,

[…] a remodelação do antigo largo do Valongo, depois praça Municipal,
de que resultou imponente logradouro; a abertura da rua e praça fronteira
ao edifício da antiga Academia; o alargamento e retificação da rua
Estreita de São Joaquim, ligando, assim, o cais dos Mineiros o ‘aterrado’,
ou ‘caminho das lanternas’ (o atual Mangue); o plano de urbanização do
centro da cidade e sua conseqüente ligação com a parte suburbana,
maravilhoso estudo, prevendo o desenvolvimento natural da Capital do
Império; e o projeto referente às ruas e praças que deviam rodear o novo
edifício do Senado, realçando-lhe o aspecto.
[Grandjean de Montigny] pugnou pela abolição das ruas estreitas;
arborização das vias e praças públicas, recuo sistemático da edificação nas
ruas cujo alinhamento devia ser ratificado [sic]; e ampliação das vias de
comunicação e das praças da urbe carioca. Como arquiteto paisagista –
que o era exímio – deixou um projeto, composição monumental, para o
Campo de Santana, a atual praça da República, obra vasta e poucos anos
após a sua morte realizada por Augusto Glaziou(TAUNAY, 1983, p.302).
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Ainda com relação aos espaços públicos urbanos, também Carlos Terra (2000, p.53),7

vê Grandjean de Montigny, além de Mestre Valentim, como o precursor da ornamentação dos

jardins públicos, com a implantação de alguns chafarizes no Rio de Janeiro. (Fig. 28 e 29)

Montigny foi  influenciado, durante seus anos de estudo na École des Beaux-Arts, por

Charles Percier e Pierre Fontaine, os expoentes da arquitetura francesa na era napoleônica.

Ambos foram responsáveis pela criação de um estilo muito próprio, que ficou conhecido como

Império e, a partir de 1801, ascenderam à posição de “Architectes des Palais du Premier et

Deuxième Consuls”.

Para Middleton e Watkin (1980, p.212), em função das aulas da dupla serem

ministradas com pouco rigor, ou, de uma maneira “pouco efetiva” – apesar de toda a

sensibilidade de ambos, os sucessores da dupla…

[…] não tinham convicções muito firmes e nem mesmo muitas idéias.
Eles procuravam por inspiração nos livros que Percier e Fontaine haviam
publicado durante anos seguidos para aumentar o repertório clássico
francês, de modo que ele pudesse acomodar um estilo ‘italianado misto’.8

Parece-nos, entretanto, que a principal razão para essa desorientação de seus

seguidores seria o ambiente de instabilidade política do final do regime napoleônico.

Pode-se pensar que se Grandjean de Montigny tivesse continuado na França, teria se

enquadrado nesse grupo de “arquitetos sem motivação”. No entanto, acreditamos que a sua

vinda ao Brasil, ainda mais com a incumbência de ensinar-nos a fazer “a grande arquitetura” foi

motivo de sobra para impulsionar-lhe a criatividade.

                                                
7 “Os chafarizes construídos por Mestre Valentim e Montigny são os precursores dos que ornamentarão os jardins

públicos. Além dos chafarizes de ferro, constroem-se coretos e estátuas”.  Carlos Gonçalves TERRA,  O jardim no
Brasil no século XIX: Glaziou revisitado,  p.53

8 T.A. No original em inglês, “mixed italianate style”
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Fig. 28 (acima)
Projeto de chafariz para a Rua São Clemente, Rio de
Janeiro
Grandjean de Montigny
[s.d.]
Coleção MNBA/IPHAN
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003

Fig. 29 (abaixo)
Projeto de chafariz para o Largo do Benfica, Rio de

Janeiro
Grandjean de Montigny

[s.d.]
Coleção MNBA/IPHAN

Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003
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Quanto a essa questão, acreditamos que seria necessário um exame minucioso de sua

produção para detectar o quanto foi criativo em face dos grandes desafios que aqui enfrentou e

o quanto seguiu fórmulas, que de alguma maneira pudessem resolvê-los. Em Bandeira, Xexéo e

Conduru (2003), tais questões são enfrentadas mais profundamente. Os autores apontam

Montigny como a figura de maior — talvez única — importância para o neoclassicismo no

Brasil “por sua obra construída, seus projetos, sua atuação didática, seus discípulos, sua

excepcional figura pública no meio cultural da época” (BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,

2003, p.179), embora façam uma ressalva quanto à qualidade de suas obras, quando

comparadas à produção européia, notadamente a francesa.

Para Bandeira, Xexéo e Conduru (2003, p.179), sua produção “mal se compara ao

neoclassicismo na Europa e nos Estados Unidos […], em contrapartida, engajou-se na missão

de expandir o Classicismo por meio do ensino acadêmico”.

Encontrando-se longe dos exemplos europeus e das ruínas da Antiguidade, esforçou-se

para suprir essa carência, transformando o próprio edifício da Academia em um exemplo

cotidiano dos…

[…] rumos a serem seguidos pelos estudantes; coincidência na autoria do
projeto do edifício e na orientação do ensino de arquitetura só observável
novamente no Brasil nos anos 1960, com Vilanova Artigas, autor do
projeto do edifício e principal referência do curso da FAU/USP
(BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU, 2003, p.180).

Assim, não há duvida quanto à sua contribuição no tocante à formação profissional de

toda uma geração de arquitetos brasileiros. Entre os mais destacados, estão Araújo Porto

Alegre, Bethencourt da Silva, Jacinto Rebelo, Job Justino, Batista da Rocha, Cabral Teive,

Correia Lima, João J. Alves, José A. Monteiro, José R. Moreira, Joaquim Candido Guillobel,

Pinto Aleixo e José Albano Cordeiro.
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No âmbito profissional, “Montigny pretendia participar da reestruturação da capital

do Império, sobretudo, por meio da reconfiguração do seu espaço físico” (BANDEIRA;

XEXÉO; CONDURU, 2003, p.181), talvez por partilhar dos ideais iluministas franceses,

talvez por conta da oportunidade ímpar que se lhe apresentava a situação urbanística da cidade

do Rio de Janeiro que, como Bandeira, Xexéo e Conduru (2003, p.181) colocam, constituía-se

em um “território quase virgem”, onde poderia aplicar todos os seus conhecimentos.

As intervenções de Montigny na escala urbana resultam, na verdade, da adequação do

sítio ou do entorno aos seus projetos arquitetônicos, a partir de conceitos acadêmicos de

composição. “Desenvolvendo programas grandiosos — Palácio, Praça da Aclamação, Senado,

Catedral e Biblioteca —, projetou os edifícios, seus respectivos entornos e demais conexões

urbanas visando à reordenação física e simbólica do Rio de Janeiro” (BANDEIRA; XEXÉO;

CONDURU, 2003, p.181).

No que concerne à linguagem utilizada para essas adequações, sobressai o rigoroso

ordenamento dos espaços sob axialidades obtidas ora da demolição de parte do tecido antigo da

cidade, ora da construção de novos volumes, nos quais perseguia a monumentalidade.

São exemplos dessa “vontade ordenadora” o Projeto de Remodelação do Centro do Rio

de Janeiro (c.1825) e o Projeto de Urbanização do Campo de Santana (1827)

No primeiro, Montigny prevê, pelas demolições e de algumas construções, a

implantação de um eixo monumental ligando o cais e o Palácio Imperial ao Largo do Rocio.

Para a consecução de tal objetivo, ruas seriam alargadas e transformadas em avenidas e um

sistema de praças seria criado, tudo visando à regularização dos espaços e das visuais. Além
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Fig. 30
Projeto de remodelação do centro do Rio de Janeiro.
Col. Fundação Biblioteca Nacional
Grandjean de Montigny
c.1820
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003
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disso, o Largo do Paço seria suprimido em função da ampliação do Palácio (BANDEIRA;

XEXÉO; CONDURU, 2003).

Na planta apresentada (Fig. 30), à direita Montigny faz a indicação das “Ruas, Largos

e Igrejas já existentes” , ou seja, o tecido urbano original. À esquerda, elenca as melhorias

propostas por seu projeto — “des nouveaux etablissements projetés”, oito ao todo:

A. “Um novo cais, em forma de anfiteatro”;

B. “Plantações dos dois lados do Palácio, servindo de ‘promenades publiques”, i.e.,

dois bosquetes laterais ao palácio;

C. O Palácio Imperial;

D. “A Praça Imperial, circundada de pórticos” – em formato semicircular – “onde será

erigida a estátua eqüestre de Sua Majestade”;

E. Um edifício, o “Grand Commun”, abrigando uma sala de espetáculos, um guarda

móveis e demais serviços;

F. Uma grande avenida, a “rue Imperiale”, “ornada de pórticos nos dois lados, para o

público e para o comércio”;

G. “A Praça Leopoldina, onde, ao centro, sobre um pedestal circular, será erigida a

estátua pedestre de S. M. a Imperatriz”;

H. “Linha indicando o caminho do Palácio”, ou seja, o próprio eixo monumental criado

pelas demais intervenções.

Na planta, podemos notar, em vermelho, o novo Palácio Imperial; em laranja, as

construções necessárias para a regularização espacial do conjunto, bem como sua
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contrapartida, as demolições necessárias, assinaladas em cinza claro, principalmente para a

abertura das praças Imperial e Leopoldina, além de outros largos secundários a estas.

A relação paisagística estabelecida descende da ortogonalidade barroca e dos arranjos

geometrizantes de Le Nôtre, enfim, da tradição clássica francesa no tratamento da paisagem,

que previa sua ordenação a partir de eixos visuais. A própria “plantação” prevista, adjacente

ao Palácio, é organizada geometricamente, em total antagonismo com a paisagem tropical que

Montigny encontrou no Rio de Janeiro. Que exemplares da flora nativa poderiam servir a esse

esquema ortogonal?

Para o caso do Campo de Santana (fig. 31), Montigny prevê sua regularização “por

meio de edifícios com galerias cobertas no perímetro, configurando um recinto retangular,

simetricamente aberto nas laterais a partir de dois eixos ortogonais marcados com uma estátua

do Imperador, um fórum imperial, e um arco de triunfo, constituindo um espaço monumental”

(BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU, 2003, p.167).

Neste projeto, que tem as mesmas características do anterior, aparentemente Montigny

pouco interfere na malha urbana existente, a não ser pela sugestão de uma demolição para a

abertura de um largo externo ao conjunto, mas importante para a aproximação e referência

visual do fórum imperial (no alto, ao centro).

Ambos os exemplos remetem — como não poderia deixar de ser — à sua produção

francesa, principalmente, no que se refere ao tratamento paisagístico, ao Projeto de Eliseu ou

Cemitério Público, com o qual foi agraciado com o Grand Prix de Rome, em 1799, onde a

vegetação é ordenada seguindo um rigor cartesiano absoluto. (Fig. 32)
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Fig. 31
Campo de Santana: projeto de urbanização
Grandjean de Montigny
1827
Coleção MNBA/IPHAN
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003.

Fig. 31
Projeto de Eliseu ou cemitério público. Elevação e detalhe
Grandjean de Montigny
1799
Coleção Museu D. João VI/ Escola de Belas-Artes/UFRJ
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003.



91

Outros exemplos de projeto, que podem ser tomados como referência para as

propostas de redesenho do centro do Rio de Janeiro são o Projeto de Embelezamento da

Avenida Champs Elysées, de 1798 (Fig. 33) e Projeto para União do Palácio do Louvre ao das

Tulherias, de 1808 (Fig.34), nos quais utiliza as mesmas premissas projetuais para regularizar

o desenho daqueles logradouros.

Esse apego à tradição clássica não significa que não tenha entrado em contato com

outras possibilidades estéticas. Pelo contrário, a nosso ver, denota sua opção pessoal pela

ortodoxia geométrica. Isto fica claro quando examinamos os projetos que desenvolveu na

Vestfália, para Jerôme Bonaparte, em que ele experimenta a composição do jardim à inglesa,

seguindo o gosto pitoresco difundido pelos ingleses, como vimos no Capítulo I. (Fig. 35)

No segundo quartel do século XIX, a feição da cidade do Rio de Janeiro já estava se

transformando. Os exemplos neoclássicos começavam a se espraiar para fora dos limites da

cidade, sendo aplicada pouco a pouco nas sedes das propriedades rurais. O impulso maior

para esse movimento de interiorização do neoclássico foi dado, em seguida, com o avanço do

café na direção das divisas das províncias de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

A adoção dessa arquitetura pela elite rural fluminense não é gratuita. Deve-se, por um

lado, à origem européia de muitos proprietários que foram agraciados com sesmarias nas zonas

rurais próximas ao Rio de Janeiro e sua proximidade com o estilo trazido por Montigny. Por

outro lado, o repertório classicizante estaria mais de acordo com as aspirações dessa elite

florescente, se nos lembrarmos da definição da palavra clássico apresentada por Rykwert

(1982) no Capítulo I, destacando a conotação de excelência, superioridade e gosto indiscutível.

i
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Fig. 33
Projeto de embelezamentoe da Avenida Champs Elysées, Paris
Grandjean de Montigny, Augustin Famin, Jean Baptiste Debret e outros
1798
Col. MNBA/IPHAN
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003
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Fig. 34
Projeto para a união do Palácio do Louvre ao das Tulherias,
Paris
Grandjean de Montigny
1808
Col. MNBA/IPHAN
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003

Fig. 35 (próxima página – 91c)
Projeto de um palácio para o rei da Vestfália,
Jerôme Bonaparte, Vestfália, Alemanha
Grandjean de Montigny
1808
Col. MNBA/IPHAN
Fonte: BANDEIRA; XEXÉO; CONDURU,  2003
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Glaziou e o jardin anglais

Trataremos neste tópico da atuação de Glaziou9 a partir da influência dos trabalhos de

Haussmann e Alphand em Paris10. Aqui já estamos na segunda metade da século XIX, no

Segundo Império, quando a região do Vale do Paraíba experimenta seus momentos de fastígio

por conta da produção cafeeira.

Outros profissionais atuaram no Rio de Janeiro nessa mesma época, como John

Tyndale, responsável pela Chácara do Lage, atual Parque Lage e Couchet, projetista dos

jardins dos palacetes da família Guinle; mas nenhum desses teve tanta influência como

Glaziou, que fez com que vários logradouros fossem projetados, desde então…

[…] segundo seus padrões paisagísticos de concepção de parques e praças,
como é o caso dos jardins da Glória (1903), do Campo de São Bento em
Niterói (1909) e, anos mais tarde, dos Parques Dom Pedro  e Anhangabaú
em São Paulo (segunda década do século XX) (MACEDO, 199, p.43)

Se os objetivos propostos para Paris tinham um cunho primordialmente higienista,

enfatizado pelo próprio Haussmann,11 em função da avançada urbanização e industrialização,

no Brasil, parece-nos que a questão dos “melhoramentos urbanos” e do “aformoseamento” das

cidades estava mais ligada a medidas civilizatórias, pelo menos nas pequenas cidades vale-

paraibanas12.

n

                                                
9 Auguste François Marie Glaziou , nasceu em Lannion, na Bretanha, em 30 de agosto de 1833 e faleceu em em 1906,

em Bordeaux.
10 Cf. Capítulo I
11 “…ces espaces verdoyants, dispensateurs de salubrité, défenseurs de la vie humaine que leur influence bienfaisance

prolonge, offrant par surcrôt, des lieux de repos et de plaisance aux travailleurs et à leurs familles”.  Baron
HAUSSMANN,  Mémoires,  p.896

12 Na virada para o século XX estas questões tornam-se centrais, em face da crescente urbanização observada. Destacam-
se, então, o trabalho e o pensamento de homens como Teodoro Sampaio, Pereira Passos e Saturnino de Brito, entre
outros.
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Auguste Glaziou foi o nosso Alphand13: trouxe-nos o gosto pelo jardin anglais, e

concomitantemente, contribuições de cunho eclético, já tão difundido na Europa à essa época,

como assinala Azevedo14 (apud DEL BRENNA, 1987, p.32):

Quando, em 1861, o botânico francês Auguste François Marie Glaziou é
chamado a realizar a reforma do Passeio Público – que perderá assim as
suas originais feições ‘pré-românticas’, obras de Mestre Valentim – entre
os novos elementos arquitetônicos e decorativos introduzidos no novo
desenho ‘à inglesa’ do parque estão um ‘botequim de arquitetura grega’
precedido por ‘quatro colunas de ferro de ordem corinthia’ e ladeado por
um coreto, ‘onde todas as noites toca uma banda de música alemã’; um
‘pavilhão rústico no centro do qual vê-se um vaso à Luís XV com flores e
frutos de ferro fundido’, um ‘lindo ribeiro’ atravessado por uma ponte de
madeira rústica e outra de ferro, e enfim um ‘chalet suíço’ com um
‘peristilo sustentado por colunas de madeira’, destinado à moradia do
próprio Glaziou, diretor do jardim. (grifo nosso) (Figs.36 e 37)

Aliás, Del Brenna (1987, p.32) supõe que este chalé de Glaziou tenha sido o primeiro a

ser construído no Rio de Janeiro, e estaria “de acordo com o ‘estilo chalet’ que triunfava nos

subúrbios de Paris nos mesmos anos, […] de tijolos à vista, com decorações de madeira

recortada à máquina".

Os “chalets” também estavam presentes nos parques parisienses (Fig. 38), como

podemos observar na seguinte descrição, a respeito das obras de arquitetura executadas por

Davioud15 para o Bois de Bologne:

Os trabalhos de arquitetura executados por M. Davioud têm, em geral, um
caráter pitoresco […] Eles se compõem de :
• 24 pavilhões ou chalets, de variadas formas, construídos para servir de
habitação para guardas,[…];
• O Kiosque de l’Exèdre e o Chalet des Îles;
• O Chalet de la Grande Cascade, ocupado, como o des Îles, por um
café-restaurante. (HAUSSMANN, 2001, p.912, grifo nosso).

Podemos pensar em uma breve passagem de Glaziou pela experiência parisiense a

partir do relato de Terra (2000). Houve uma ocasião especial na qual, com certeza, Glaziou e

Alphand se encontraram. Por ocasião da Exposição Universal de 1889, Glaziou foi o

                                                
13 Cf. Capitulo II
14 Moreira de AZEVEDO,  O Rio de Janeiro.  Rio de Janeiro: Livraria Brasiliana Editora, s.d.,  vol.II,  p.555 [edição
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Fig.  36
O Passeio em 1817 e antes
da reforma de Glaziou
Fonte: Mais Passeio, 2004

Fig.  37
Planta da reforma de Glaziou, onde o
traçado geometrizado cede lugar a
caminhos sinuosos e um lago
serpenteante
Fonte: Mais Passeio, 2004

Fig. 38
Les Promenades de Paris
Detalhe das ilustrações. Kiosques
Alphand e Haussmann
1873
Fonte: École Nationale Supérieur des Mines de Paris, 2003
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responsável pelos jardins do Pavilhão Brasileiro (Fig. 39), chegando a licenciar-se16 para ir a

Paris para os preparativos da Exposição, cujo diretor geral era Alphand (TERRA, 2000).

Provavelmente tenha sido nesta viagem que Glaziou adquiriu o livro Les promenades

de Paris, que hoje se encontra depositado no Direção de Monumentos da Fundação de

Parques e Jardins do Rio de Janeiro, e que é obra de importância fundamental pois, como já

afirmamos no Capítulo II, Les promenades… constitui-se num rico compêndio sobre

implantação de jardins urbanos no estilo à inglesa17. Tal obra é a compilação cuidadosa de

todos os passos da ação de Alphand e sua equipe na transformação dos espaços públicos

parisienses. E Glaziou bebeu dessa fonte. Basta examinar a documentação relativa à sua

correspondência à época que se encarregava de levar adiante as obras do Campo de Santana.

Ao explicar seu projeto ao ministro Corrêa de Oliveira, seu discurso revela suas

convicções sobre o “jardim paisagista” ao afirmar, por exemplo, que busca, com seu projeto, a

“harmonia do conjuncto do parque”, onde os “outeirinhos, rochedos artificiaes, grutas,

cascatas, etc, acharão uma praça perfeitamente natural”. Seu projeto é concebido como “obra

séria, simples em sua grandeza, bella e durável como a natureza que lhe servirá de

modelo”18(TERRA, 2000, p.123)

No Campo de Santana os serviços de cantaria foram executados in loco, por

empreiteiro português. Para os gradis, Glaziou orçou sua execução  por profissionais locais e

                                                                                                                                                       
anotada por Elysio de Oliveira Belchior]

1515 Auxiliar de Alphand nas intervenções de Paris.
16 “Em uma outra portaria, datada de 20 de março de 1889, é concedido a Glaziou uma licença de 6 a 8 meses, a partir do

dia 1º de abril, para se afastar do Brasil e preparar a participação de nosso país na Exposição Universal de Paris.
Carlos Gonçalves TERRA,  O jardim no Brasil no século XIX:  Glaziou revisitado,  p.75

17 Segundo Guaraldo (2003, p.41), “Les Promenades… foi distribuída para vários países, entre eles Argentina e Brasil.
Na nota oficial dessa distribuição, consta o envio de um exemplar para o imperador D. Pedro II”. No entanto, a autora
não cita a fonte desta informação. Não descartamos essa possibilidade. A distribuição oficial da obra pode ter sido o
modo como Glaziou e outros paisagistas em atividade no Rio tomaram contato com esse importante registro das
obras parisienses.
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Fig. 39
Pavilhão brasileiro na Exposição de 1889
Fonte:
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por profissionais da Casa Barbezat et Cie., Maîtres de Forges (depois transformada na Societé

Anonyme des Hauts Forneaux et Fondier du Val d’Osne), chegando à conclusão de que o

custo final por quilo no Rio de Janeiro sairia em torno de 500 réis, enquanto que o serviço da

Val d’Osne sairia por 240réis. Além da diferença de custo, Glaziou afirma ao seu interlocutor

que  “é preciso confessar, [o serviço fluminense] deixaria muitíssimo a desejar, não só na

belleza do acabado, como também, no grande tempo para a sua execução”19(TERRA, 2000,

p.128)

Mais tarde, já quase concluídas as obras, Glaziou trata de impedir algumas

modificações propostas por comerciantes das redondezas que vêm no parque um impulso para

seus lucros. Quando um deles, em 1875,  propõe às autoridades a implantação de cem

quiosques ao redor do parque, o paisagista prevê a degradação  em função do consórcio entre

aumento de movimento e comércio barato e profere parecer contrário a tal iniciativa:

O Dr. Glaziou, encarregado das obras do ajardinamento do Campo
d’Acclamação, informa:
Que, á vista do plano approvado, são inadimissíveis as ditas construcções
[os cem “kiosques”].
Que nos logares indicados pelo supplicante […], forão reservados os
espaços necessarios para duas casas destinadas a cafés, que o Estado
tenciona construir para alugar a quem lhe convier.
Que bailies populares, assim como certos jogos são pouco apropriados aos
jardins pertencentes ao Estado, e que são por elle conservados.
Pode ainda acrescentar-se que os kiosques dentro ou fora do jardim serião
de pessimo effeito, como se verifica pelos que existem dissemina dos [sic]
pelas ruas e pracas da Cidade.
Á vista de todas estas razões, entendo que a proposta junta não pode ser
aceita. (TERRA, 2000, p.143)

Em 3 de agosto de 1878, novamente lança parecer contrário à uma proposta de

modificação de seu projeto, que previa mais onze portões de acesso, naturalmente visando ao

benefício do comércio estabelecido ao redor do parque, totalizando quinze acessos. Glaziou

                                                                                                                                                       
18 Correspondência enviada ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, Dr. João Alfredo Corrêa de

Oliveira, 7 jan. 1873.
19 Correspondência enviada ao Director Geral Interino da Secretaria d’Estado dos Negócios do Império, Cons. José
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defende seus quatro portões, “estabelecidos imparcialmente […] e de acordo com a

architectura que presidiu a composição do jardim”, afirmando que a implantação destes novos

portões “lesarião […] barbaramente o espirito do bello, concedido ás obras de artes pelos

homens que conhecem as suas regras, e que sabem respeital-as”. Prossegue, afirmando que

“augmentar as aberturas […] seria matar a symetria harmonica em que existe no gradil, entre as

ruas do jardim, o movimento das terras, seus bosques de árvores, lagoinhas, etc”(TERRA,

2000, p.151, grifo nosso).

Não conseguimos precisar ao certo quantos jardins Glaziou projetou. Terra (2000)

divide a sua obra em três grupos, nos quais estão inclusos também aqueles jardins cuja autoria

lhe é atribuída:

1. Jardins que são atribuídos a Glaziou segundo a opinião de alguns historiadores e

também por artigos divulgados pela imprensa: Praça Tiradentes, Largo de São

Francisco, Jardins do Palácio do Catete, Jardins da casa da Marquesa de Santos, no

Rio de Janeiro; Parque da Aclimação, em São Paulo; Parque Mariano Procópio

(Fig.40), em Juiz de Fora, Minas Gerais.

2. Jardins que podem ser considerados projetos de Glaziou “com relativa segurança”,

pois existe documentação que menciona sua autoria: Palácio Imperial em

Petrópolis, Rio de Janeiro; Parque São Clemente, Nova Friburgo, Rio de Janeiro;

Praça Dom Pedro II (atual XV de Novembro) no Rio de Janeiro.

                                                                                                                                                       
Vicente Jorge, 28 fev. 1874
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3. Jardins que com certeza são de sua autoria, devido à farta documentação existente:

Reforma do Passeio Público (1862), Quinta da Boa Vista (1876) (Fig.41), Campo

de Santana (1873), todos no Rio de Janeiro.

O Parque São Clemente, assim como o Palácio do Catete, pertenciam ao Barão de Nova

Friburgo, sendo o último a sua residência na Corte. Talvez isto possa ser um indício para que

se confirme a autoria dos jardins do Palácio do Catete, embora Macedo (1999) dê credito a

Paul Villon.

Ainda segundo Macedo (1999), os jardins dos palacetes de Dona Veridiana Prado

(1884), em São Paulo e Rocha Miranda em Petrópolis, Rio de Janeiro, foram concebidos por

Glaziou.

Para Macedo (1999, p.43),

O Campo de Santana, a obra mais importante de Glaziou (1875), é
certamente o melhor exemplo dessa forma de concepção [romântica]
dentro do paisagismo brasileiro, pois nele encontram-se implementados
todos os seus cânones. O parque, concebido de acordo com os mesmos
padrões dos parques modernos franceses, está estruturado por caminhos
suavemente curvilíneos que levam a um espaço central, cortado por águas
serpenteantes e emolduradas por extensos gramados e grandes maciços
arbóreos. Contém os mais diferentes elementos decorativos, que dão um
caráter pitoresco ao local, como uma falsa cachoeira de pedra, uma gruta,
pontes de pedras imitando troncos, esculturas mitológicas e bancos
delicadamente trabalhados.

O projeto do Campo de Santana (Fig.42) organiza-se, do ponto de vista espacial, do

mesmo modo que os parques parisienses de Monceau, Buttes-Chaumont e Montsouris.

Conta com um sistema viário bastante ordenado, no qual todos os
caminhos, mesmo que orgânicos, levam a pontos de convecção e de
distribuição. Esses, por sua vez, estão conectados a um grande caminho
principal, que percorre todo o parque e para o qual convergem todos os
caminhos secundários (MACEDO, 1999, p.29).

Esta é uma característica pela qual o jardin anglais ou anglo-chinois diferencia-se de

sua matriz inglesa, onde o sistema viário é mais sinuoso, livre; e a área destinada aos gramados

é bem maior (MACEDO, 1999).



97a

Fig. 40
Parque Mariano Procópio, Juiz de Fora,
Minas Gerais.
Fonte: Macedo, 1999

Fig. 41
Parque Quinta da Boa Vista, Rio de
Janeiro.
Fonte: Macedo, 1999

Fig. 42
Parque Campo de Santana, Rio de
Janeiro.
Fonte: Macedo, 1999
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Assim, consolida-se definitivamente o jardin anglais ou “jardim paisagista” entre nós.

Este modelo perdurará até as primeiras décadas do século XX, primeiramente nas grandes

cidades e, gradativamente serão implantados na maioria das pequenas cidades do interior

paulista que sofrem, de alguma forma, a influência da cultura cafeeira. “Em São Paulo são

ajardinados o Pateo do Colégio, a Praça João Mendes (1879), o Campo Redondo (1897) o

outros mais, todos cercados e gradeados de acordo como o ‘sistema inglês” (MACEDO, 1999,

p.44).

A primeira ação em que se buscava o “aformoseamento” da capital paulista foi a

reforma do Jardim da Luz, dirigida pessoalmente pelo Conselheiro Antonio Prado, que incluiu

também a substituição das antigas cercaduras em plate-bande por canteiros de flores em

corbeilles e adoção de gramados num logradouro público, fato pioneiro na cidade de São Paulo

(GUARALDO, 2003)

Glaziou também é pioneiro no emprego de espécies nativas para a arborização de

logradouros e sempre as incluiu em seus projetos. Terra (2000) aborda essa questão de modo

pragmático, ao oferecer-nos as listagens de espécies utilizadas em alguns de seus projetos.

Do mesmo modo, utiliza a palmeira imperial (Roystonea oleracea Mart. Cook) no

jardim do Palácio Imperial de Petrópolis (TERRA, 2000, p.104, Anexo 3, levantamento do

século XX); no Campo de Santana (TERRA, 2000, p.121, Anexo 6). No Passeio Público e

Praça da Acclamação, 1885: a palmeira imperial não consta da listagem disponível (TERRA,

2000, p.118, Anexo 4).

i
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