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O propósito específico do nosso trabalho foi examinar a evolução da disciplina Arquitetura 

Paisagista, desde os primeiros cursos ministrados no Instituto de Belas Artes (IBA) até o 

presente, na Faculdade de Arquitetura (FA). A pesquisa empregou métodos tradicionalmente 

utilizados pela pesquisa historiográfica. Foram consultados documentos junto aos arquivos do 

IBA (Instituto de Belas Artes) e da Faculdade de Arquitetura. Também se buscou informações 

através de entrevistas com antigos discentes e docentes da disciplina, buscando preencher 

lacunas existentes na documentação analisada. 

Através de leituras de diversos artigos, livros e tese, foi identificada uma bibliografia que 

auxiliou a pesquisa no plano conceitual e no sentido de compreender os desafios comuns do 

ensino desta matéria no contexto nacional. Assim, entendeu-se o paisagismo como o estudo 

da paisagem e da ocupação do território ou do espaço livre de edificação visando qualificar a 

interação do homem com o ambiente. Também compreendeu-se a disciplina de Paisagismo 

como uma disciplina teórico-prática projetual, que inclui conteúdos de cunho histórico e 

conceitual. O estudo concluiu que a disciplina conheceu diferentes fases.  

Na primeira fase (1949-1968), o Paisagismo era parte da disciplina denominada Urbanismo e 

Arquitetura Paisagista, que abrigava diversos conteúdos, como evolução urbana, morfologia, 

infraestrutura, modelos urbanos e planos diretores. Somente uma pequena parte da disciplina 

tratava especificamente da temática de paisagismo, com abordagem teórica. Os temas práticos 

da disciplina tratavam do planejamento e do projeto urbanísticos. A partir de 1969, houve um 

período conturbado, com diversas trocas de currículos do curso. Há poucos documentos sobre 

estes anos; mas, com base neles, pode-se concluir que neste período a disciplina Urbanismo e 

Arquitetura Paisagista foi extinta. Em 1976 é ministrada pela primeira vez a disciplina 

denominada Arquitetura Paisagista (ARQ211). Os aspectos teóricos passaram a ser abordados 

em seminários pontuais e os temas práticos envolviam projetos de intervenções paisagísticas 

em praças. A disciplina assume aos poucos um caráter essencialmente projetual e, com isso, 

parte dos conteúdos histórico-teóricos deixaram de ser lecionados. Em 2006, a disciplina 

Arquitetura Paisagista (ARQ211) foi renomeada Urbanismo 1 (ARQ02002), também uma 

disciplina essencialmente projetual, porém, com aulas teóricas voltadas principalmente para o 

ensino da representação e instrumentação projetual. 

Concluiu-se que, no período analisado, houve um desequilíbrio entre conteúdos histórico-

conceituais e o exercício projetual. A abordagem do Paisagismo, inicialmente, era somente 

teórico e, depois, passou a ser projetual. Constatou-se também alguma ambiguidade na 

definição do que seja Paisagismo. Acredita-se que esta área de conhecimento ainda não seja 

bem compreendida pelos docentes, de uma maneira geral. Percebe-se que, enquanto há um 

desenvolvimento no conteúdo e ensino em outras áreas de conhecimento de um arquiteto e 

urbanista, isto não ocorre com a área do Paisagismo. Tudo isto sugere a necessidade de 

redefinir o lugar e a importância do Paisagismo na formação do Arquiteto Urbanista. 


