
 



A proposta desse trabalho é entender o atual bairro Três Figueiras
a partir das suas próprias características e sua história. É evidente
o contraste entre esse bairro e bairros próximos, verticalizados,
como  o  Petrópolis.  São  duas  concepções  de  cidade.  Numa
primeira parte vamos entender a origem da concepção urbana
que constitui o Três Figueiras e na segunda parte, apresentar sua
história, que explica suas características atuais.

PARTE I  MOVIMENTO CIDADE-JARDIM

1. Introdução
Várias características físicas do atual  bairro Três Figueiras se relacionam direta e indiretamente
com um importante movimento social, econômico e urbanístico, que teve repercussão mundial, o
Garden-City Moviment, idealizado pelo pensador inglês Ebenezer Howard (1850 – 1928).

Durante séc. XIX, a revolução industrial havia trazido muitas indústrias para as áreas urbanas. Essa
oferta maior de emprego atraiu levas de trabalhadores do campo, que não podiam pagar aluguéis
de boas residências. As grandes capitais europeias começavam a perder qualidade de vida. Ruas
estreitas com muitas casas pequenas, baratas e de péssima qualidade, pouco iluminadas, mesmo
durante o dia, e a noite na completa escuridão, superpopulação sem a infraestrutura necessária,
falta de condições sanitárias,  sem ventilação, lixo na rua, poluição, poeira, doenças infecciosas,
falta de segurança. Eram quase como favelas que se espalhavam por todas as grandes cidades e
Londres, sem dúvida, era a cidade símbolo dessa situação. Grandes escritores da época, como
Dickens  e  Victor  Hugo,  retrataram  essa  situação  social  grave  nas  grandes  cidades  em  seus
romances.

Nesse contexto, onde ao lado de grande progresso econômico e tecnológico a qualidade de vida
parecia diminuir, vários pensadores sociais, políticos, filantropos, empresários, líderes religiosos,
arquitetos,  engenheiros  e  urbanistas,  começaram  a  propor  soluções  para  os  males  da  cidade
moderna industrializada. Em 1882, Arturo Soria y Mata, propõe a Cidade Linear para Madrid, em
1889, o austríaco Camillo Sitte, a Cidade Artística. No princípio do séc. XX a situação era a mesma.
Em  1904,  Tony  Garnier  propõe  a  Cidade  Industrial,  e  finalmente,  em  1922,  surge  a  Cidade
Modernista, de Le Corbusier.

A questão de fundo para várias dessas propostas urbanas era a relação entre cidade e campo, na
separação que aconteceu nessa época entre a tradicional agricultura e a nova indústria. Mas sem
dúvida o movimento que ficou mais conhecido e que teve a maior influência em todo o mundo, e
ainda tem hoje em dia, foi a proposta de Cidades-Jardim, de Howard. Sua solução radical era se
afastar da grande cidade vitoriana e seus problemas – poluição, cortiços e especulação imobiliária
– e criar de forma planejada cidades de pequena e controlada dimensão no interior da
Inglaterra. Como o solo rural era mais barato que o solo urbano, uma associação ou cooperativa,
formada por indivíduos e/ou empresas, compraria a terra e planejaria uma nova cidade completa,
com  características  ideais  para  atrair  as  pessoas  que  viviam  na  grande  metrópole  e  que
enfrentavam todas as dificuldades. 



A diferença do esquema cidade-jardim de Howard era que ele havia estudado todas as propostas
anteriores,  desde as  mais radicais  e  revolucionárias às  mais reformistas e propôs um conceito
completo, um modelo real para ser implantado de forma pragmática. A reunião e harmonização
entre agricultura e indústria, entre cidade e campo, devia acontecer dentro de cidades novas, as
cidades-jardim. Na origem, a cidade-jardim não era apenas uma forma de urbanização, mas uma
forma de vida, uma experiência sociopolítica para todas as classes sociais, que envolvia indústria,
serviços e agricultura.

Seu ponto de partida era criar emprego nessas pequenas cidades no interior que deviam ter no
máximo cerca de 30.000 habitantes. Howard queria levar a indústria para essas pequenas cidades,
onde também haveria  emprego na agricultura.  Algumas propostas  comunistas  e socialistas  na
época defendiam a coletivização dos meios de produção. Somente o Estado teria a capacidade de
organizar cidades desse forma. 

A cidade-jardim também tem uma série de atividades coletivas, o município tem o seu papel como
organizador da vida social. Mas Howard criticava comunistas e socialistas porque estes esqueciam
uma característica importante do ser humano, a vontade de empreender por si próprio. A cidade -
jardim,  para que funcionasse,  devia promover a  iniciativa individual,  o  empreendedorismo.  Se
fosse mais viável economicamente a organização pelo município, os habitantes decidiriam por essa
solução, mas sempre haveria a possibilidade dos indivíduos apresentarem as suas propostas de
oferecer serviços, como, por exemplo, água ou eletricidade. 

A partir dessas premissas, casamento do campo e da cidade, harmonização entre o coletivo e o
individual, Howard desenhou um modelo, que na verdade é apenas uma sugestão, para que em
cada situação cada cidade-jardim descobrisse o melhor caminho para trazer aos seus habitantes a
qualidade de vida que não encontrariam nunca nas grandes metrópoles. Em 1898, publica To-
Morrow: A Peaceful Path to Real Reform e, em 1902, a segunda edição tem o título Garden Cities
of To-morrow. 

Este livro foi sem dúvida um dos mais influentes em planejamento urbano no séc. XX e muitas
características das cidades em que vivemos, em seu melhor aspecto, vem direta ou indiretamente
das ideias de Howard. No primeiro título vemos duas intenções claras, primeiro que não se trata
de uma proposta utópica, e sim de uma reforma real, e por isso o autor entrou em todo o tipo de
detalhe no planejamento dessa cidade. E, em segundo lugar, que essa transformação se faria de
forma pacífica, sem forçar as pessoas. Ao contrário, a cidade-jardim apresentaria tantas qualidades
para se viver que naturalmente atrairia os moradores da cidade grande, desejosos de uma vida
mais plena, harmônica, perto da natureza.

Em resumo, a cidade deveria ter um contato maior com o campo e as atividades agrícolas, que
formariam um cinturão verde (green belt) em torno a área urbana. A própria cidade deveria ter
muitas áreas verdes públicas,  jardins,  grandes parques,  onde a população poderia encontrar o
lazer  em  esportes  como  o  cricket  ou  tênis,  esporte  recente,  que  havia  ganhado  grande
popularidade na época. As ruas deveriam ser grandemente arborizadas e com formato curvo, uma
forma mais  orgânica  que  as  grades  retilíneas  de ruas  que  se  encontram em algumas  cidades
planejadas.  Em  contrate  com  as  ruas  apinhadas  e  movimentadas  de  Londres,  haveria  pouca
densidade de residências, com espaçamento entre elas, que seriam como jardins de uso coletivo,
criando uma atmosfera bucólica, tranquila, com segurança e muitas amenidades, em harmonia
com a natureza.



No diagrama abaixo, Howard mostrava o esquema geral  de uma cidade de no máximo 32 mil
habitantes, rodeada por um cinturão verde de terra para agricultura e  pecuária. O formato circular
era  apenas  uma  sugestão,  cada  cidade-jardim  devia  ter  a  melhor  forma  para  a  sua  situação
geográfica.

A parte urbana devia possuir zonas específicas para diversas atividades, mas todas bem próximas
umas das outras. Numa posição central, equidistante, deveria estar o “centro”, o núcleo com as
atividades cívicas mais nobres. Na proposta do livro, haveria um jardim central e, pelo menos, seis
edifícios públicos: A sede administrativa (“Prefeitura”), Hospital, Biblioteca, Museu/Galeria, Teatro,
Sala de Concertos e Auditório.

Esse núcleo seria rodeado por um grande parque central com áreas
de recreação, como campos de cricket, quadras de tênis e parques
infantis. Deveria haver um setor comercial com lojas de todos os
tipos. Neste diagrama Howard propõe uma arcada coberta de vidro,
que  seria  uma enorme galeria  comercial,  o  Crystal  Palace.  Essas
arcadas cobertas começaram a surgir na Inglaterra no início do séc.
XIX e foram a origem dos shoppings centers atuais, iluminados com
luz solar através de seus tetos de vidro (A direita, Burlington Arcade,
Londres, 1819). Nesse mesmo espaço envidraçado haveria setores para jardins de inverno.

Envolvendo esse conjunto,  um grande parque circular  (Grand Avenue),  com escolas  públicas e
igrejas para diferentes denominações. No circulo mais externo da cidade os equipamentos com
funções  econômicas,  como  mercados,  armazéns,  leiterias,  diferentes  fábricas  (alimentos,
bicicletas, roupas, sapatos, mobiliário) e depósitos para madeira, carvão e pedras.



Toda a área urbana estaria circundada por uma estrada de ferro, que faria a conexão de pessoas e
produtos  com  cidades  próximas  e  distantes.  Na  área  rural,  grandes  fazendas,  pequenas
propriedades rurais, parcelas rurais, pastagens, fazenda de gado leiteiro. Todas essas atividades
econômicas deveriam tornar a cidade autossustentável, através de empreendedores individuais ou
cooperativas. Mas também exportar e importar bens. Howard foi precursor na proposta de utilizar
lixo e esgoto urbano para a fertilização das terras agrícolas. Entidades filantrópicas de apoio aos
desamparados  como  órfãos,  viúvas  ou  idosos  seriam  convidadas  a  participar  do  projeto.  A
municipalidade seria responsável por pensões e tratamento médico, antecipando o ideal do estado
de bem-estar social. A cidade seria administrada por um Conselho, com participação de homens e
mulheres,  lembrando que o  voto  feminino no Reino Unido foi  permitido apenas  muitos  anos
depois em 1918.

Essa nova cidade não seria um ponto isolado no mapa, desconectado da realidade social do país.
Linhas  de  trem,  o  novo  transporte  para  longas  distâncias,  e  autoestradas,  ligariam  diferentes
cidades-jardim próximas.  O modelo  de  crescimento não seria  o  das  grandes  metrópoles,  que



expandem infinitamente a sua área urbana, mas pela criação de novas cidades, que sempre teriam
entre si um cinturão verde, que permitiria o contato constante com a natureza

A medida que a população fosse conhecendo todas as vantagens das cidades-jardim, onde haveria,
por  um  lado,  bons  empregos  e  salários,  e  por  outro,  qualidade  urbana  para  todos  os  seus
habitantes,  em  harmonia  com  a  natureza,  toda  uma  rede  de  cidades-jardim  se  constituiria,
interligadas, formando o que Howard chamou de Cidade Social, uma ampla rede cidade-campo.



 
Enquanto  várias  propostas  nessa  época  ou  eram  simplesmente  utópicas,  ou  defendiam  uma
revolução,  com  violência,  Howard  acreditava  que  era  realizável  e  se  poderia  pouco  a  pouco,



começando por pequenas experiências estender esse novo modelo urbano a todo o país e a outros
países e era isso o que ele queria ver realizado.

2. As Primeiras Cidades-Jardim
Depois  de  um intenso trabalho  de  divulgação,  que  começou  com seu livro  de  1898,  Howard
conseguiu o apoio de indivíduos e empresários, que viam na sua proposta um bom investimento.
Como resultado, apenas alguns anos depois, em 1903, começou a construção da primeira cidade-
jardim do mundo, Letchworth, a cerca de 50 km, ao norte de Londres.

- Letchworth Garden City

Foram convidados dois jovens arquitetos, Raymond Unwin (1863 — 1940) e Richard Barry Parker
(1867 –  1947), para desenvolver o projeto, que se adaptou ao local onde foram compradas as
terras  agrícolas,  por  15  investidores  individuais.  Parker,  como  veremos,  terá  uma  especial
importância para o Brasil.

O plano original  mostra a área urbana pequena,  cercada por um cinturão verde de terra para
agricultura e pecuária.

Plano original de Letchworth



A cidade de Letchworth existe até hoje, é muito visitada, e mantém muitas das suas características
iniciais, como a organização do traçado das ruas em torno de um núcleo cívico e a proximidade
com terras agruculturáveis.

As  ruas  são  ainda  hoje  muito  arborizadas,  em formato irregular,  sem o  predomínio  da  grade
urbana quadricular  tradicional.  Residências  unifamiliares  predominam, com jardins  na frente  e
amplos quintais nos fundos, também muito arborizados.

A  qualidade  residencial  era  também  uma  das  características  defendidas  por  Howard.  Foram
construídas  casas  confortáveis  e  acolhedoras,  no  estilo  Arts  and  Crafts,  um  estilo  recente  de
arquitetura e artesanato, surgido na segunda metade do séc. XIX, que combinava o charme da casa
de campo tradicional com o tamanho e proporções de propriedades mais abastadas. Este estilo
posteriormente influenciou o art-nouveau e o modernismo.

Primeira cidade-jardim do mundo.



Essas casas usavam materiais naturais,  obtidos na própria localidade e métodos de construção
tradicional, de forma a integrar a edificação ao seu entorno. Tijolos expostos, vigas de carvalho,
muitas vezes davam esse aspecto mais natural e despojado.

- Welwyn Garden City 
Depois de  Letchworth, outra cidade foi planejada e realizada na Inglaterra, Welwyn, a cerca de 30 
km de Londres, mas apenas depois da Primeira Grande Guerra, em 1920.





Foram apenas essas duas as verdadeiras cidades-jardim, na concepção howardiana,  que foram
criadas  na Inglaterra.  Embora as  cidades-jardins tivessem um conceito muito avançado para a
época,  elas  apresentaram  dificuldades  práticas  também.  Howard  queria  que  os  investidores
participassem movidos por uma atitude mais filantrópica,  mas eles queriam também um bom
retorno  comercial.  Por  outro  lado,  a  democracia  local,  que  era  um  elemento  importante  do
conceito, não conseguiu se realizar.

Em  outros  países,  algumas  poucas  cidades-jardim  foram  criadas,  como  Hellerau  (1909),  na
Alemanha,  como Milanino (1901),  na Itália,  e  mesmo Tamagawadai  (1918),  no distante Japão.
Hellerau foi sem dúvida a mais famosa delas, pois se no início foi criada em torno a uma indústria
têxtil, passou a ser um importante polo cultural de vanguarda, por seu festival internacional anual,
até o início da Primeira Grande Guerra. Hellerau foi a única cidade onde as ideias de Howard foram
integralmente implementadas. Como vemos nas fotos abaixo, o padrão estético cidade-jardim é

facilmente reconhecível.



3. Os primeiros bairros-jardim

As dificuldades para a realização de uma cidade-jardim, que devia ser economicamente autônoma
e  politicamente  governada  por  seus  habitantes,  resultou  na  descontinuidade  desse  nível  de
projeto. Mais recentemente, nos anos 80 e 90, de fato, houve uma redescoberta e reexame do
conceito de  garden city na Inglaterra, como veremos. Nesse momento, a busca de um estilo de
vida verde,  ecológico,  os  problemas das grandes cidades,  trânsito,  aridez urbana,  caos,  stress,
fizeram arquitetos e urbanistas a se inspirar novamente nesse modelo e no início do séc. XXI é um
dos temas mais discutidos em livros e congressos internacionais.

Mas as ideias de Howard, no séc. XX de certa forma se transformaram, diante das dificuldades
práticas de sua implementação. Quem fez essa transição do conceito de cidade-jardim para o
bairro-jardim foi o engenheiro e arquiteto Raymond Unwin, o responsável pelo plano urbanístico
de Letchworth, a primeira cidade-jardim. Em lugar de construir do zero uma cidade totalmente
nova, com todo o setor industrial, agrícola, comercial e de serviços, mais a administração pública, a
proposta era criar  bairros novos,  afastados do centro,  com as  características físicas  da cidade-
jardim, tais como, baixa densidade residencial, intensa arborização nas ruas, criação de amplos
espaços  verdes,  em  praças  e  jardins,  públicos  e  privados,  ruas  sinuosas  e  bucólicas,  com
arquitetura residencial de qualidade.

Não haveria a necessidade complexa de planejar todo o setor econômico autossustentável, já que
a grande cidade teria essa capacidade previamente instalada e ofereceria bons empregos. Também
não haveria uma organização política independente, já que a administração geral seria a realizada
pela Prefeitura. Sem dúvida, não era mais o conceito original de Howard, mas era uma maneira de
realizá-lo de uma forma parcial, ao menos, e traria melhoria de qualidade de vida para o interior
da grande cidade.

Mesmo antes  da cidade-jardim,  já  em 1901,  em Bentham, Ealing  (West  London),  foi  criado o
primeiro bairro residencial construído em colaboração, constituído por 620 residências. O Garden-
City  Moviment,  que  já  existia então,  foi  parte  importante  da  sua realização.  Os  arquitetos  de
Letchworth, Unwin e Parker, estavam diretamente envolvidos no seu planejamento e realização.
Foi usado o mesmo estilo Arts & Crafts que caracterizou dois anos depois as duas únicas cidades-
jardim inglesas, em combinação com ruas sinuosas e arborizadas.



Mas o modelo de bairro-jardim que foi influente durante todo o século XX foi o de Hampstead, a
noroeste de Londres. O masterplan foi desenvolvido em 1906 pelos mesmos arquitetos Urwin e
Parker.  Incluía  5.000  propriedades,  para  cerca  de  13.000  pessoas,  com  residências  de  alta
qualidade  e  amplos  jardins  individuais.  Além disso,  parques  públicos  e  áreas  verdes  coletivas
mostram  a  continuidade  do  modelo  de  ocupação  urbana  defendido  por  Howard,  que  incluía
amplas ruas, bem arborizadas. Mas não haveria indústrias ou agricultura, somente algumas poucas
lojas e serviços. Tudo aquilo que o bairro não pudesse oferecer em empregos, comércio e serviços
estaria em áreas adjacentes dentro da grande cidade.

Ao desistir de se tornar um projeto autossuficiente se tornou mais economicamente sustentável e
por isso este modelo teve mais sucesso mundial que o garden-city. Recentemente o bairro-jardim
de  Hampstead  passou  a  ser  área  de  conservação  histórica.  
Abaixo, a localização em Londres, masterplan do bairro e foto atual.



Nesse
primeiro bairro-jardim predominam as  residências  em estilo Arts  and Crafts,  que eram típicas
desse período.

Mas a recente arquitetura moderna, nos anos 30, também chegou no bairro, dentro da linha de
residências de alta qualidade. Um exemplo, é o Isokon building, de 1932, do arquiteto canadense
Wells Coates, onde viveram o arquiteto Walter Gropius e Agatha Christie e hoje é a Isokan Gallery.



Outro exemplo é a Sun House, desenhada pelo arquiteto modernista E. Maxwell Fry e construída
em 1934-5. Foi a primeira casa modernista de concreto em Londres e estava em Hampstead.



Portanto, o bairro-jardim deve apresentar em suas residências a arquitetura de melhor qualidade
em casa determinado momento. Em seus inícios, essa melhor qualidade era representada pela
Arquitetura Arts and Crafts, mas a medida que novos estilos arquitetônicos surgiram eles também
se integraram ao modelo garden-city. A tradição da arquitetura moderna de qualidade continua
em Hampstead, ao lado das residências históricas, até os dias de hoje, aproveitando as amplas
áreas verdes, como nos dois exemplos seguintes.

A casa moderna projetada por Canaway Fleming Architects.

Outra  residência  recente,  por  Guard  Tillman  Pollock  Architects,  inspirada  pela  arquitetura
modernista dos anos 30, que também existe na área, junto a casas Arts and Crafts.



Esse bairro-jardim sempre foi um ímã para ricos, famosos e artistas ingleses, que se mudaram para
o bairro  desde seu início, e, mais recentemente, o ator Hugh Laurie, da série Dr. House.
O conceito de bairro-jardim, realizado de forma plena, em Hampstead, sob a orientação de Unwin
e Parker, se espalhou por toda a Inglaterra e pelo mundo. Foi um modelo de sucesso no séc XX.
Nos Estados Unidos, o  Beautifull City Movement tinha semelhanças estéticas com o Garden City
Mouvement e de certa forma esses dois modelos estiveram sempre presentes em todos os bairros-
jardim que começaram a ser criados pelo mundo. 

Ambos  movimentos  de  reforma  urbana  tiveram  as  mesmas  raízes.  Nos  Estados  Unidos  o
crescimento  das  cidades  devido  à  Revolução  Industrial  havia  provocado  uma  alta  taxa  de
nascimentos e maior mortalidade infantil, migração interna da população rural para as grandes
cidades, e acomodação de imigrantes vindos da Europa, em busca de uma vida melhor. Com isso
as cidades americanas não conseguiam oferecer a qualidade de vida que atraiu inicialmente todo
esse afluxo de pessoas. Como na Europa, uma solução precisava ser encontrada.

No caso da  City Beautiful se tratava de uma reforma filosófica da arquitetura e do planejamento
urbano norte-americanos  que  floresceu nos  anos  1890  e  1900,  com a  intenção  de  introduzir
embelezamento e grandeza monumental nas cidades, inicialmente em  Chicago, Cleveland, Detroit,
e Washington, D.C.. A beleza não era apenas só pela beleza, mas seu objetivo seria desenvolver a
virtude cívica e moral na população urbana e indiretamente a harmonia social e a qualidade de
vida. Na medida em que o movimento  garden-city  ao criar bairros-jardim deixou para trás seu
aspecto  mais  social  e  político,  houve  uma  confluência  natural  com  o  City  Beautiful.  Houve
influência cruzada entre as duas estéticas desde então.

1909 - Forest Hills Gardens (Queens, New York), projetado por F. L. Olmsted Jr. (1870-1957)
Olmsted,  que  era  um  arquiteto  americano  especializado  em  paisagismo  e  havia  desenhado
parques nacionais, já tinha trabalhado no final do séc. XIX, portanto, mesmo antes do movimento
garden city, na planificação de Riverside, um bairro com traçado curvilíneo em Chicago. Mas seu
projeto mais conhecido  foi Forest Hills Gardens, em Nova York.

A congestão de Manhattan foi  o ponto de partida para a idealização de uma “Garden City for
America”.  Seria o primeiro bairro planejado que seguiria os princípios howardianos da cidade-
jardim inglesa. F. L. Olmsted Jr., anos antes, havia feito uma viagem a Alemanha, França e Inglaterra
para entrar em contato com as ideias que os novos planejadores urbanos estavam desenvolvendo.
Foi diretamente influenciado por Howard e pelo Garden-City Moviment.



Neste bairro-jardim estão algumas das residências mais caras e exclusivas de Queens. Moraram
alguma vez ali Dale Carnegie, Art Garfunkel, Paul Simon , Donna Karan, entre muitos outros artistas
e empresários.

Da mesma forma que na Inglaterra, os estilos arquitetônicos  Arts and Crafts e Neotudor foram
muito influente nesses novos bairros nos Estados Unidos.



Como vimos, desde o esquema inicial de cidades-jardim, proposto por Howard, o planejamento
urbano promovia a prática de esportes ao ar livre, em especial,  o tênis. Em 1913 o  West Side
Tennis Club se mudou de Manhattan para Forest Hills Gardens, em prédio no estilo Neotudor. O
Aberto de Tênis dos Estados Unidos foi realizado ali até 1978, convertendo o nome "Forest Hills"
em sinônimo de tênis por gerações. 



Hoje em dia, é frequente que encontremos nesses bairros-jardim, clubes de tênis ou golfe, para o
lazer de seus moradores.

1923  -  Radburn,  New  Jersey,  projeto  de  Fradkin  &  McAlpin  Architects.
Mais um exemplo entre muitos outros de bairros-jardim que se espalharam pelos estados unidos.

Um exemplo inusitado da influência das ideias de Howard é o Parc Güell, em Barcelona, criado por
Antoni Gaudí. Era uma área deserta que o banqueiro catalão Güell entregou para Gaudí urbanizar
com 60 residências. O projeto começou em 1904 e devia ser uma área paradisíaca, comparada aos



problemas  urbanos  que  a  Barcelona  de  então  enfrentava.  Gaudí  aplicou  seus  conceitos  de
arquitetura orgânica, tanto ao traçado como às edificações, levando o modelo de cidade-jardim a
seu extremo menos racional e mais artístico.

Mas a falta de transportes adequados, além do caráter especial das ideias de Gaudí, não atraíram
compradores e apenas duas residências foram construídas. Nos anos 60, o Parc Güell se tornou um
parque público e hoje é uma das principais atrações turísticas da cidade.



Depois de décadas, esse tipo de bairro acabou por se tornar um padrão, quase tradicional. Com
isso suas raízes foram esquecidas. Quando entramos em um bairro-jardim, em qualquer cidade do
mundo,  com  suas  ruas  sinuosas,  arborizadas,  sua  característica  essencialmente  residencial,
achamos que se trata de um bairro antigo da cidade, que se formou assim de forma natural. Mas
na verdade eram loteamentos  que foram criados  a  partir  dessa  filosofia,  que Howard criou  e
defendeu no final do séc. XIX. Normalmente um bairro-jardim foi criado a partir de um loteamento
com  essa  intenção,  de  forma explícita.  Mas,  às  vezes,  a  urbanização  se  deu de  forma quase
inconsciente, procurando realizar esse ideal de bairro com qualidade de vida, cujo conceito é a
cidade-jardim transformado em bairro, segundo o modelo de Raymond Unwin. Muitas vezes se
perdeu a noção que o bairro-jardim foi uma invenção urbana de pessoas que tentavam encontrar
soluções para a cidade moderna, congestionada, poluída, hostil e insegura, como consequência da
Primeira Revolução Industrial, e o vemos apenas como uma parte antiga e afastada da cidade, com
características rurais, como a baixa densidade.

Entretanto,  nos  anos  80  e  90,  após  a  Terceira  Revolução  Industrial,  houve  a  redescoberta  e
reexame do conceito de  garden city  na Inglaterra e no mundo. A busca contemporânea de um
estilo de vida verde, os problemas das grandes cidades, que começaram a se avolumar novamente,
como trânsito pesado, aridez urbana, caos, stress, violência e insegurança, trouxeram de volta o
conceito no final do séc. XX.

4. A situação atual

O conceito de cidade sustentável, cidade verde, ou ecocity, surge nos anos 80, para pensar uma
cidade preocupada com seu impacto ambiental, através da minimização do gasto com energia,
água, alimentação, com o destino do seu lixo e esgoto, com seu aquecimento, poluição de ar e
águas,  presença  do  verde  no  ambiente  urbano,  de  forma muito  semelhante  ao  pensado  por
Howard,  já no final  do séc.  XX,  mas agora em uma fase avançada da industrialização,  onde a
tecnologia tem um papel mais importante, com a Quarta Revolução Industrial. E da mesma forma
que a partir do conceito cidade-jardim foram criadas soluções de tipo diferente, como o bairro
verde, também surgiram no final do séc. XX os ecobairros em muitas cidades do mundo.

Um  dos  mais  conhecidos  é  Hammarby  sjöstad  (Hammarby  Lake  City),  um  projeto  de
desenvolvimento urbano ao sul de Estocolmo, concebido como um ecobairro, a partir de 2012. 



Em SongJiang, cidade-universitária, próxima a Shangai, neste momento se está desenvolvendo um
projeto em sua parte  nova (New City),  que é a  Songjiang Garden City,  distrito  sustentável  de
negócios, com 53 ha, dedicado ao ensino superior e o desenvolvimento de alta tecnologia. Nesse
caso, a cidade-jardim, mantém a qualidade urbana, através de ambientes ecológicos, com muitas
áreas verdes, aproximação com o rio, uso de canais, mas vai na direção de uma maior densidade,
através da verticalização. 



5. Bairros-Jardim no Brasil

Por todos os países, nas grandes cidades, o programa de criação de bairros-jardim se tornou uma
solução viável, que trazia grandes territórios com qualidade de vida para dentro da trama urbana
das metrópoles, espaços especiais de tranquilidade, afastados do Centro, em uma cidade ainda
com muitos problemas por resolver.

No  Brasil,  o  surgimento  de  bairros-jardim,  diferentemente  do  que
aconteceu nos Estados Unidos, tem uma ligação direta com o modelo
inicial inglês, através do arquiteto Barry Parker. 
Como vimos, Parker, juntamente com Unwin, esteve a frente do projeto
da  primeira  cidade-jardim,  Letchworth,  e  do  primeiro  bairro-jardim,
Hampstead. Mas em 1914 essa parceria começou a se dissolver, embora
ainda  existisse  formalmente.  Unwin,  que  desde  1910  havia  apostado
mais  nos  bairros-jardim,  passou  a  trabalhar  mais  diretamente  com
projetos do governo inglês. 

Após a Primeira Guerra Mundial, passa a defender o conceito de cidades-satélite, que não tinham
a independência política e econômica que Howard defendia para a sua cidade-jardim, de forma
semelhante aos bairros-jardim, sendo um modelo intermediário entre cidade-jardim (separação
física com autonomia) e bairro-jardim (integração física sem autonomia), ou seja, certa separação
física, mas que dependiam economicamente da metrópole. Esse é o caso por exemplo das cidades-
dormitório,  como uma solução para  a  superpopulação e  preços  altos  de imóveis  nas  grandes
cidades, mas que acabam por perder uma identidade própria. A convite do governo americano,
Unwin, em 1933, dá assessoria ao Presidente Franklin D. Roosevelt, durante o  New Deal, o que
gerará uma série de cidades-satélites planejadas, de qualidade, em diferentes estados americanos,
durante os anos 30, como Greenbelt, no Maryland, na foto abaixo. 



Em 1915, a Europa estava em guerra, e a Câmara Municipal do Porto, em Portugal, convida Barry
Parker para um projeto de remodelação do centro da cidade. Diferentemente dos bairros-jardim, a
intervenção seria diretamente no centro histórico da cidade, abrindo uma ampla avenida, em uma
parte  da  cidade  muito  congestionada,  para  construir  um  novo  centro  cívico,  moderno,
cosmopolita, comercial, com edifícios de valor, estátuas, arborização, e que seria a “sala de visitas”
da cidade,  local  preferido para grandes concentrações  e para serem celebrados  os  momentos
especiais,  pela imponência do seu conjunto arquitetônico. Surgiu assim a Avenida dos Aliados,
como símbolo da recente República Portuguesa, proclamada em 1910.

Este primeiro contato com Portugal, sem dúvida, favoreceu a relação de Parker com o Brasil. O
primeiro quarto do séc XX, no Brasil, se caracterizou por uma circulação global de ideias e pela
adoção,  interpretação  e  aplicação  de  modelos  consagrados  pelo  planejamento  urbano
internacional,  gerando um híbrido de soluções que trouxeram significativa contribuição para a
modernização  das  cidades  brasileiras.  Essa  modernização  nunca  foi  uma  aplicação  exata  dos
originais estrangeiros, que sempre foram adaptados, com sua própria originalidade.

Nessa época, as principais fontes de inspiração dos arquitetos nacionais eram as imagens da nova
Paris e as novas áreas residenciais planejadas, a partir dos conceitos da cidade-jardim inglesa. No
Brasil,  como em outros países, prevaleceu mais a estética dos projetos, conforme o modelo de
Urwin, com ruas amplas, em curva, arborizadas, baixa densidade e com qualidade arquitetônica
residencial, sem os elementos originais de autonomia política e econômica, núcleo da reforma
urbana e social de Howard. Esses bairros verdes, charmosos e modernos, a partir de então, se
tornaram o ideal de viver com qualidade e conquistaram o mercado imobiliário.

O começo da entrada desse ideário no Brasil  se deu pela  City of São Paulo Improvements and
Freehold Land Company Limited (ou mais simplesmente, Companhia City), empresa multinacional
formada por  capitalistas  belgas  e  ingleses,  com proprietários  de  terra  paulistas.  A  City  foi  de
enorme importância em todo o urbanismo brasileiro, desde praticamente o início do séc. XX até



hoje, e muito do melhor que temos nas cidades brasileiras se deve ao seu alto nível, de forma
direta ou indireta. Inicialmente foi o arquiteto francês Joseph-Antoine Bouvard, responsável pelas
obras de embelezamento do Vale do Anhangabaú, que percebeu a oportunidade de ampliar  a
cidade em direção ao Vale do Rio Pinheiros. Bouvard então vai a Europa e convence investidores
ingleses a abrir a Companhia City em 1911, para realizar essa expansão. A empresa se instala em
1912, em São Paulo, e passou a comprar diversas glebas de terrenos nas zonas oeste e sul da
região  central,  configurando-se  assim  como  uma  companhia  imobiliária.  A  Companhia  City
adquiriu cerca de 37% de todo o perímetro urbano de São Paulo, totalizando 12.308.098 m2 de
área.

Dessa  forma,  “ela  conseguiu  atrair  uma clientela  rica,  disposta  a  abandonar  as  antigas  zonas
residenciais (ou mesmo as recém-conquistadas) à classe média e baixa, graças a um programa
novo que se inspirou nos princípios aplicados nas cidades-jardins inglesas” (BRUAND, 1991). Sem
dúvida,  a  Companhia  City  soube  também mostrar  por  um  marketing inteligente  as  principais
vantagens desse projeto e nisso foi também uma pioneira no mercado de imóveis.

Em 1915, enquanto a Europa estava em guerra, a Companhia City, contratou nada menos que o
escritório  dos  arquitetos  ingleses  Raymond  Unwin  e  Richard  Barry  Parker  para  elaborarem  o
projeto do bairro Jardim América,  o primeiro bairro-jardim do Brasil.  Em 1917,  Victor da Silva
Freire, o engenheiro responsável pelo planejamento da cidade São Paulo, divulgou em palestras as
cidades-jardim inglesas, depois de haver visitado Letchworth Garden City. No período de 1917 a
1919, Parker assume a direção do projeto e se instala em São Paulo, para refinar o masterplan do
Jardim América, projetar várias residências e reformar um grande parque, o Parque Trianon, na Av.
Paulista, além de assessorar na ampliação de São Paulo e outras cidades regionais.

Em minha primeira visita ao Jardim América eu percebi que seu poder de atração para
moradores teria que ser em grande parte o de uma atração criada. Com isso eu quero dizer
que a falência ou o sucesso dependem em um grau excepcional do projeto, planejamento e
gerenciamento e do tipo de casa e morador escolhidos.  (Richard Barry Parker,  1919, in
SEGAWA, 2002)

O  design de Parker para o Jardim América era de uma área dividida por uma avenida central,
passando  pelo  centro,  a  Av.  Brasil  (em  azul,  abaixo),  criando  metades  espelhadas,  mas  não
exatamente iguais. A Av. Brasil teria a função das autoestradas no modelo cidade-jardim, ligando
neste caso o bairro-jardim ao centro da metrópole, permitindo conexões rápidas entre este bairro
residencial e zonas produtivas ou comerciais. Foi a primeira vez no Brasil que o arruamento não
seguiu  o  modelo  quadricular  português,  e  simplesmente  se  adaptou  a  natureza  do  local,
desenhando  ruas  curvas,  e  promovendo  uma  assimetria  orgânica,  embora  com  diversas
harmonizações.



Vemos, no masterplan de Parker, as mesmas características que já existiam no modelo de Howard,
vias  sinuosas,  com  muita  arborização,  lotes  extremamente  amplos,  para  a  época,  com  recuo
frontal,  jardins privados e muitas áreas  verdes coletivas,  pequenos parques,  para convívio dos
moradores, um elemento de sociabilidade herdado do modelo howardiano. No entanto, as áreas
para serviços e comércio foram bem reduzidas. A Companhia City tinha suas próprias normas para
a urbanização e uma das principais era de um território com baixa densidade residencial, para
favorecer a qualidade de vida na rua. Portanto, o Jardim América é essencialmente horizontal, em
contraste com a verticalidade excessiva de bairros próximos que não haviam sido urbanizados pela
City.



Abaixo,  contraste  entre  o  aprazível  Jardim  América,  de  caráter  basicamente  horizontal,  e  a
verticalidade do bairro Cerqueira César, que vai até a Av. Paulista.

Esse projeto tornou-se em principal referência para outros projetos na capital paulista e hoje seus
imóveis têm alta valorização. Se o Jardim América foi um empreendimento direcionado para a
classe paulistana de alta renda, o bairro Pacaembu (1919) e o Alto da Lapa (1921) foram para a
classe média, mas mantendo o programa da garden-city e seu nível de qualidade. A criação desses
novos bairros coincide com o surgimento do Movimento Moderno no Brasil e por isso o Pacaembu,
em especial, se tornou um espaço privilegiado para os arquitetos modernistas. Um dos clássicos
desse estilo, a  Casa Modernista (1929-30), de Gregori Warchavchik, está no Pacaembu.

Várias foram as influências posteriores do modelo implantado pela Companhia City.  Graças ao
sucesso de vendas do bairro vizinho Jardim América,  o  engenheiro-arquiteto Hipólito  Gustavo
Pujol Jr. desenvolveu, em 1922, um projeto para a área que seguia as mesmas diretrizes de cidade-
jardim, o Jardim Europa, de ruas curvilíneas com intensa arborização e integradas a praças e a
jardins  internos.  Atualmente  é  um dos  bairros  mais  valorizados  da  cidade.  A  Avenida  Europa
atualmente possui três importantes museus de arte, a Fundação Cultural Ema Gordon Klabin, o
Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e o Museu Brasileiro da Escultura.



Abaixo,  Jardim  Europa  em  contraste  com  a  verticalidade  do  Itaim  Bibi.
Ao lado, masterplan original do bairro-jardim.

Novamente, como no Jardim América, nota-se que seria um bairro basicamente residencial, de
baixa densidade. Mas a presença bem próxima de bairros altamente adensados, como Cerqueira
César ou Itaim Bibi, forneciam aos bairros-jardim paulistas o comércio, serviços, restaurantes, lazer,
que dentro do modelo garden-city deveriam ser parte integrante do projeto e estabeleciam uma
relação de complementaridade, oferecendo aos seus moradores a melhor qualidade residencial,
sem abdicar das comodidades da vida urbana moderna.

A Companhia City, que existe até hoje, foi diretamente responsável pela urbanização de mais de 50
bairros com aproximadamente 33 milhões de metros quadrados. E indiretamente muitos bairros



nas cidades brasileiras  foram influenciados por esse mesmo modelo que Parker trouxe para o
Brasil. 

No Brasil, o grande discípulo de Parker e divulgador do modelo Garden City foi o engenheiro-civil
Jorge de Macedo Vieira (1894-1978). Macedo de Vieira acabava de se formar na Escola Politécnica
e foi estagiar com Parker entre 1917 e 1919, exatamente durante a realização do masterplan do
Jardim América. Essa aprendizagem permitiu que ele projetasse não só bairros-jardim, no Rio de
Janeiro  (Jardim  Guanabara,  Ilha  do  Governador,  1925),  Campos  do  Jordão,  Nova  Friburgo,
Campinas, Atibaia, entre outras, mas também elaborar projetos para quatro cidades novas: Águas
de São Pedro (1940), a primeira cidade-jardim brasileira, Maringá (1947), Pontal do Sul (1951, não
implantado totalmente) e Cianorte (1955). Todas as cidades projetadas pelo engenheiro-civil têm
forte influência de soluções urbanas, como o garden city  e o city beautiful, e, hoje, se destacam
pela qualidade de vida proporcionada aos seus habitantes.



Outro vetor de influência do ideário Garden City no Brasil foi a vinda do urbanista francês  Alfred 
Agache (1875 — 1959) ao Rio de Janeiro, em 1927, a convite da Prefeitura. Agache apresentou em 
várias palestras o conceito de Garden City para diversos profissionais e meios de comunicação, 
causando forte interesse pelo conceito. O chamado Plano Agache, com influências tanto da 
Garden City inglesa, quanto da Beautifull City americana, foi a primeira proposta de intervenção 
urbanística na cidade do Rio de Janeiro com preocupações modernas. Mesmo aprovado, em 1930, 
o Plano de Agache jamais foi implementado.



6. Bairros-Jardim em Porto Alegre

A primeira influência do Garden City Mouvement em Porto Alegre se deu exatamente através de 
Agache, que visitou a cidade em 1930 e fez um anteprojeto para o Campo da Redenção, atual 
Parque Farroupilha. Essa proposta de 1930 foi a mais relevante para o parque e orientou os 
traçados posteriores. 

O anteprojeto tinha como ponto de partida uma estrutura rígida de eixos, formal, geométrica, de 
jardim à francesa, que estabelece o esqueleto básico, mas que era contrabalançada pela forma 
mais orgânica, por lagos, jardins e caminhos com formas sinuosas, conforme as propostas iniciais 
da Garden City. O plano do Parque da Redenção poderia ser um modelo em miniatura para a 
cidade de Porto Alegre nos anos 30 e 40.

Outro projeto em Porto Alegre com a influência das cidades-jardim inglesas foi o “Projeto de um 
Bairro Industrial na Várzea do Gravatahy”, de 1935, do  engenheiro urbanista Luiz Arthur Ubatuba 
de Faria (1908 – 1954), que conheceu bem o Plano Agache. Da mesma forma que o Plano Agache, 
esse projeto, encomendado pelos empresários gaúchos Mentz, Marcquart e Trein, nunca foi 
realizado.



Nos anos 30  e 40,  Porto Alegre começa um processo de crescimento físico espacial, e nesse 
contexto surge na cidade uma série de bairros-jardim: Vila Balneária Nova Belém, Vila Cristo 
Redentor, Vila Jardim, Balneário de Ipanema, Vila Chácara das Pedras, Avenida Bastian, Vila 
Assunção, Vila Floresta, Vila Conceição, todos desenvolvidos pela iniciativa privada, e a Vila do IAPI,
o único projeto que era público. As propagandas da época mostravam casas recuadas das divisas 
do terreno e ruas arborizadas.

Em 1937,  a  viúva  de José  Joaquim Assunção,  dona Felisbina  Assunção,  fez  um acordo com a
loteadora Di Primo Beck que urbanizaria a região da Chácara da Assunção, calçando, canalizando a
água e colocando luz elétrica. O engenheiro Ruy de Viveiros Leiria foi o responsável pelo primeiro
bairro-jardim, em Porto Alegre, a “Vila Assunção”, direcionado para a classe média alta. Leiria,
seguindo os princípios da cidade-jardim adequou seu projeto à topografia local, as ruas sinuosas
apresentavam rica arborização e o fundo dos terrenos era voltado para uma área verde comum
reservada  aos  moradores  do  loteamento.  Assim  como  nos  projetos  de  Parker  para  o  Jardim
América e de Pujol para o Jardim Europa, estes miolos de quadras em forma de pequenos parques
apresentavam conexões com as vias através de pequenas passagens ajardinadas.





PARTE II 

TRÊS FIGUEIRAS 

1. Bairro-jardim

Pouco antes de Alfred Agache chegar ao Brasil em 1927, e de projetar o Plano Agache para o Rio 
de Janeiro e o Plano para o Campo da Redenção, com as primeiras influências da cidade-jardim 
inglesa em Porto Alegre, a cidade vivia uma  expansão urbana, acrescentando uma enorme área 
loteada à malha original. O Caminho do Meio, atual Av. Protásio Alves, ligava o núcleo urbano, 
passando pelo Campo da Redenção a uma série de chácaras no extremo leste da cidade, até os 
limites da Estrada do Forte. Uma dessas chácaras deu origem ao bairro Três Figueiras. No mapa de 
Porto Alegre de 1928, já podemos ver traçadas as primeiras ruas, entre elas, a R. Carlos Huber, 
onde será localizado o Colégio Farroupilha.

Novas empresas imobiliárias eram responsáveis por esses loteamentos, principalmente com 
origem no capital comercial ou industrial. A principal delas foi a Schilling Kuss & Cia. Ltda., empresa
criada em 1926, com recursos do setor comercial, que passou a liderar o mercado de terras desde 
a década de 30, até os anos 50, concentrando seus investimentos nas áreas de expansão a leste, 
novo vetor prioritário de crescimento da cidade no período.



Eram loteamentos desarticulados entre si, onde hoje estão os bairros Petrópolis, Bela Vista, 
Chácara das Pedras, e Três Figueiras, Vila Bom Jesus e Vila Jardim. às vezes apresentavam um 
arruamento em grelhas mais ou menos ortogonais, outras vezes eram traçados vagamente 
“paisagísticos” e algumas vezes traçados claramente inspirados na cidade-jardim. Na época, eram 
loteamentos ainda não urbanizados e ocupados, mas em seu conjunto praticamente dobravam a 
área urbana da capital. 

Em 1927, a ABE - Associação Beneficente e Educacional, fundada em 1858, a entidade 
mantenedora do Deutscher Hilfsverein, hoje Colégio Farroupilha, compra uma dessas chácaras no 
extremo leste da cidade. No chamado “morro”, altos do Caminho do Meio, havia um casal de 
estancieiros, que nos domingos fazia galinhada. Jorge Bertschinger relata que na sua juventude ia 
com amigos, descendo no final do bonde Petrópolis e fazendo o resto do caminho a pé, pois o 
transporte público não chegava até lá. A chácara pertencia à Familia Müller, sendo que a esposa 
ficara viúva nessa época. O então presidente da ABE,  Carl Wilhelm A. Mücke (1926-1934), foi o 
responsável pela compra do imóvel. A proposta era apenas imobiliária, lotear e vender os terrenos 
e, se necessário, construir casas para alemães sem teto. Portanto, inicialmente, não havia 
nenhuma intenção em se construir uma instituição de ensino tão longe do centro da cidade, onde 
em geral moravam os alunos. A chácara foi batizada de Três Figueiras pela Associação, devido às 
figueiras, com idades avaliadas então em 300 anos, ou seja, estavam ali desde o séc. XVI, quando 
nasceu a cidade de Porto Alegre. Com o tempo, o nome da chácara deu origem ao nome atual do 
bairro.

No mapa de 1928, se nota que o arruamento inicial do loteamento não seguiu o modelo 
tradicional, quadricular, mas já havia então vias sinuosas, que ainda não eram ruas, mas caminhos, 
que seguiam a topografia natural do terreno que naquele ponto é mais alta,



Esses caminhos rurais são vistos na foto abaixo, de 1928,  com a sede da chácara da Família Müller 
e as figueiras centenárias, à direita. 

Segundo nossas observações, o caminho que sobe seria a atual R. Luiz Voelckner. A direita está a 
sede da chácara, na esquina com a atual R. Carlos Huber.

Essa espécie de  árvore  é uma das mais antigas na paisagem do Rio Grande do Sul, tendo chegado 
no território há cerca de 5.000 anos. Desde a antiguidade, a figueira aparece em várias religiões e 
mitos em vários continentes. Apenas como um exemplo, os gêmeos Rômulo e Remo, fundadores 
de Roma, foram encontrados pela loba sob uma figueira.

As três figueiras nativas a que nos referimos (ficus organensis moraceae) já eram tombadas por 
decretos municipais e estaduais, que protegem todas as figueiras, localizadas em qualquer ponto 
do território municipal, sendo declaradas imunes ao corte. Mas a Associação Beneficente e 
Educacional, mantenedora do Colégio Farroupilha, solicitou o tombamento especial pelo 
Município dessas três árvores, para que a área delimitada pelo diâmetro de projeção da copa não 
possa receber ocupação. Segundo a ABE, são um estímulo permanente à consciência ecológica 
como parte da formação educacional dos alunos do Colégio Farroupilha e dos moradores do 
bairro. 

 Segundo Martins D’Elboux, em seu artigo Nos caminhos da história urbana, a presença das 
figueiras-bravas (2018):

Essas árvores foram incorporadas à vida e aos hábitos cotidianos daquelas sociedades, 
adquirindo significados tanto simbólicos, ligados à memória urbana, quanto físicos, no que 



tange à definição do desenho de alguns logradouros. As figueiras-bravas são, portanto, 
testemunhos do crescimento de várias cidades brasileiras.

Essa árvore, quando atinge dimensões grandiosas, como é o caso desses exemplares, na década de
20, já que tinham 300 anos, passam a ser marcos paisagísticos e organizam a distribuição do 
espaço no seu entorno e aparecem em várias imagens do Brasil antigo, como nessa pintura de  
Frans Post: registro do Brasil holandês (1647). 

Sem dúvida, a existência de árvores tão antigas, naquele ponto, somado ao fato de estar em uma 
parte alta do terreno, foram motivos importantes para a instalação da sede da chácara exatamente
naquele local, o que acabou dando origem a um primeiro núcleo de urbanização naquela área, 
como se vê no mapa de 1927.



Embora houvesse já caminhos rurais em torno das figueiras, segundo os testemunhos da época, 
toda essa região era de difícil acesso. E por isso a empresa Schilling Kuss & Cia. Ltda. contratava 
empresas particulares de transporte que criassem linhas de ônibus, através das vias internas, para 
atrair moradores. Como nos loteamento da Companhia City, chegou a a construir algumas 
residências nesses loteamentos, para servirem de exemplo da qualidade arquitetônica que se 
buscava e assim aumentas as vendas. Foram pioneiros em Porto Alegre, na época, desse tipo de 
marketing que hoje em dia é comum, como o apartamento decorado, ou a casa-testemunho em 
condomínios fechados.

Com o crescente movimento de moradores das regiões antigas para novos territórios a leste da 
cidade, também os serviços educacionais, tradicionalmente localizados no centro, começaram a se 
deslocar nessa direção e afetar de forma importante a sua futura urbanização. Diversas escolas 
particulares de Porto Alegre, durante a primeira metade do século XX, abandonaram a região onde
constituíram as suas primeiras sedes e foram ocupar zonas que até a década de 1940 eram 
chácaras ou os chamados arrabaldes. O Colégio Americano, no ano de 1921, seguiu o movimento 
das elites e ocupou um prédio na Avenida Independência. Com o surgimento dos loteamentos na 
região do atual Bairro Rio Branco.  na época, o Morro de Petrópolis, a escola trocou novamente de 
prédio, para um próprio e com mais espaço para a prática pedagógica, em 1945. Mas na década de
60 os colégios Farroupilha e Anchieta foram ainda mais longe e se instalaram no bairro Três 
Figueiras.

Em ambos os casos o processo se iniciou em 1954. O espaço do Colégio Anchieta, na rua Duque de
Caxias, com o aumento do número de alunos já não comportava as atividades escolares normais. 
Nessa época Porto Alegre crescia de forma acelerada, tanto crescimento da população, como 
crescimento das construções, especialmente no centro da cidade, onde ficava o Colégio. Em 1954, 
foi escolhido um terreno da Avenida Nilo Peçanha e se começou a construir a nova escola. O 
terreno, como pode se ver abaixo ficava no  ponto final da Av. Nilo Peçanha, uma região quase sem
ocupação urbana, ainda nos anos 50.



Também em 1954, foi realizada uma pesquisa entre os sócios da ABE sobre qual local devia ser
utilizado para a nova sede do Colégio Farroupilha, se na Av. Osvaldo Aranha ou na Chácara Três
Figueiras, onde às vezes os estudantes faziam excursões para conhecer rochas e plantas. A escolha
foi  a  compra de um local,  na Av.  Oswaldo Aranha,  próximo ao Colégio Rosário,  em frente  do
Instituto de Educação. Mas em 1955 se descobre que no local estava previsto o futuro Túnel da
Conceição  com seus  viadutos,  inviabilizando  definitivamente  essa  opção.  Foi  o  então  Prefeito
Leonel Brizola que sugeriu à ABE a opção de usar a Chácara Três Figueiras. Para tornar isso possível
o Prefeito permitiu que o colégio fosse construído no local definido inicialmente para ser a praça
desse loteamento.  Como os alunos do Farroupilha estavam mais dispersos pela cidade e o os
meios de comunicação haviam melhorado se decidiu finalmente pela chácara. Em 1957 começa a
construção do prédio do Farroupilha, em uma área de 3,5 ha.

A importância, como marco paisagístico, das figueiras originais havia, nos anos 20, definido o local
da sede da chácara. Posteriormente, havia definido o local da futura praça do loteamento, e nos
anos 50 acabou por definir a localização do futuro colégio, que passou a ser a referência na região
para a posterior urbanização:



Durante a construção dos dois colégios, em 1959, a Lei Municipal Nº 2020 cria vários bairros, entre
eles o bairro Três Figueiras e define seus limites oficiais: 

XLI - "TRÊS FIGUEIRAS" a zona compreendida nos seguintes limites e logradouros públicos:
Av. Carlos Gomes, esquina da projetada, Av. Dr. Nilo Peçanha até a Av. Protásio Alves, Av.
Protásio Alves até a Rua João Paetzel, por esta até encontrar a Rua Jorge Fayete, por esta
até encontrar a Rua Gustavo Schmidt e por esta numa linha seca e reta até a projetada Av.
Dr. Nilo Peçanha, Rua Dr. Nilo Peçanha até encontrar a Av. Carlos Gomes.

A abertura da Av.  Dr. Nilo Peçanha,  já era prevista desde a década de 1930, para ser a radial
intermediária entre as velhas radiais Protásio Alves e Assis Brasil. Aparece na planta da cidade de
1936,  tangenciando o norte do grande conjunto de loteamentos da empresa Schilling Kuss  ao
redor da Protásio Alves. Mas foi a construção do Colégio Anchieta que deu a ela maior peso.

O Colégio Farroupilha é inaugurado em 1961 e o Colégio Anchieta, em 1967. 



No entanto, as atividades dessas importantes escolas a partir dos anos 60 foram o primeiro passo
na qualificação do bairro, que na época ainda apresentava grandes áreas vazias, como podemos
ver  nas  fotos  acima.  A  ABE,  mantenedora  do  Colégio  Farroupilha,  que  era  proprietária  do
loteamento da antiga Chácara Três Figueiras, vendeu lotes para famílias alemãs que queriam morar
mais perto da escola dos filhos. A parte alta do bairro, portanto, já tinha algumas vias traçadas nos
anos 20, exatamente onde se instalou o Colégio Farroupilha, que funcionou como um vetor de
ocupação no seu entorno.

Na década de 1970, a Nilo Peçanha terminava próximo ao portão de entrada do Colégio Anchieta
(ver foto abaixo) e a área restante era ocupada por chácaras, pastagens e tambos de leite, com
matas ao longo das calhas de alguns arroios, como o da Areia. 



Além  da  Nilo  Peçanha,  não  havia  praticamente  nenhuma  urbanização,  como  se  pode  ver  no
detalhe da foto abaixo, onde aparece o que seria hoje em dia a Rua Tomás Gonzaga.

Nesta mesma foto é possível ver que a esquina da Carlos Gomes com a Nilo Peçanha (ambas em
branco) já apresentava um pequeno foco de urbanização, em duas quadras, que ainda está lá.



Em  detalhe  de  foto  do  Colégio  Farroupilha,  vemos  o  Colégio  Anchieta  ao  longe,  ainda  em
construção. Portanto, toda a parte superior ao colégio também era pouco urbanizada.

Já o entorno do Colégio Farroupilha mostrava um adensamento maior, nos anos 60, consequência
de uma história urbana diferente, onde as figueiras centenárias e a chácara tiveram um papel
importante.

Ao mesmo tempo, outras entidades se instalaram no bairro nos anos 60, especialmente em torno
do Colégio Farroupilha. Em 1963, a Comunidade Evangélica de Porto Alegre (CEPA) começou a
implantar projetos de desenvolvimento social em zonas distantes do centro. Entre outros foi criado
o Centro Social  João Kluwe Junior,  na R. Matias José Bins, que atendia as regiões do leste da
capital, com a Paróquia São Lucas, na R. Luiz Voelcker.



No mesmo ano de 1963 se instala bem próximo ao Colégio Farroupilha o  Três Figueiras Tênis 
Clube. É curioso que o tênis, desde a apresentação por Howard do conceito de cidade-jardim, 
quando era um esporte mais recente, sempre esteve presente nesse tipo de território. Também 
nos bairros-jardim, tanto no exterior como no Brasil, e parece ser o tipo de esporte mais adequado
a bairros tranquilos.

No interior do bairro a urbanização foi mais lenta. Temos apenas as atuais ruas Luiz Manoel 
Gonzaga e Miosótis, cujo traçado já aparece no mapa de 1927 e em fotos antigas. È de se notar a 



diferença do seu traçado retilíneo ortogonal, com as vias sinuosas em torno a sede da chácara com
as figueiras.

.



2. Estrutura do território

Temos então três núcleos iniciais de urbanização do atual bairro Três Figueiras. 

1. NÚCLEO “ALTO TRÊS FIGUEIRAS” ou NÚCLEO FARROUPILHA 
Foi o núcleo mais antigo, em torno da Chácara Três Figueiras, que deu nome ao bairro, por um 
lado,  por estar próximo das figueiras centenárias localizadas na parte mais alta da região e, por 
outro,  pela proximidade a uma via importante de conexão com o Centro, a Av. Protásio Alves. 
Vimos os testemunhos de pessoas que iam até a chácara aos domingos, para as galinhadas, e que 
professores e alunos do Colégio Farroupilha, então localizado no Centro, faziam passeios 
educativos nos terrenos da chácara, propriedade do colégio. A construção do novo Colégio 
Farroupilha acelerou o processo inicial de urbanização com a venda de lotes pela mantenedora.

2. NÚCLEO CARLOS-GOMES-NILO
Como vimos, embora a Nilo Peçanha não tenha se desenvolvido até a década de 60, na sua 
esquina com a Carlos Gomes, houve um pequeno desenvolvimento, com duas quadras de 
residências, talvez por influência do bairro Boa Vista, do outro lado da Nilo Peçanha.

3. NÚCLEO ANCHIETA
Na parte mais baixa do bairro, havia apenas propriedades rurais, sem nenhuma urbanização. Foi a 
construção do colégio em local tão ermo, que com o tempo provocou a urbanização no entorno, 
especialmente as ruas atrás do seu enorme terreno.

 
Conectando a Carlos Gomes com o interior do bairro, temos a R. Luiz Manoel Gonzaga, que ia até 
os fundos do terreno do Colégio Anchieta e partindo dela a R. Miosótis, que foi ampliada para 
chegar até o núcleo do Colégio Farroupilha, sendo essa a articulação urbana inicial do bairro.

Há um quarto núcleo, mais recente, próximo ao prolongamento da Nilo Peçanha, a partir da R. 
Osório Tuiuty de Oliveira Freitas, mas agora usando um arruamento nitidamente quadricular, em 



trono da Praça Desembargador La Hire Guerra, que contrasta com os núcleos que vimos 
anteriormente. A praça é anterior a expansão da Nilo Peçanha, foi criada oficialmente em 1972.

Embora esse núcleo desvie do padrão mais orgânico que encontramos nos demais, a praça tem 
características especiais, com muito verde, lago, canha de tênis, que harmoniza com o restante do 
bairro. Além disso, desde 2014, a praça recebe todos os sábados a Feira Orgânica do Bairro Três 
Figueiras, ponto de encontro dos moradores.



Na praça encontramos uma quadra de tênis, aberta ao público, o que nos faz lembrar as indicações
de Howard para a presença desse esporte nas praças planejadas da sua cidade-jardim.

Essa praça acolhe todos os sábados pela manhã uma feira orgânica, que reúne os moradores do 
bairro e de outros bairros, em um ambiente de convívio social. A própria ideia de alimentos 
orgânicos combina bem com um bairro-jardim, que poderia a vir a ser um ecobairro.





Esse núcleo do Três Figueiras  é a parte mais próxima ao Shopping Iguatemi Porto Alegre, 
inaugurado em 1983 e que provocou uma transformação da Av. Nilo Peçanha. Primeiramente ela 
foi alargada e prolongada até o shopping, com recursos da iniciativa privada, para facilitar o acesso.
O Iguatemi afetou profundamente toda a região, já que está na fronteira entre cinco bairros:  
Chácara das Pedras, Boa Vista, Passo da Areia, Vila Ipiranga e Vila Jardim, e muito próximo ao Três 
Figueiras.

Com o shopping já construído, toda a área passou por grandes transformações urbanas, a partir 
dos anos 90, que acabaram por afetar também uma parte do Três Figueiras. Com a modernização 
da Av. Nilo Peçanha, todo esse limite do Três Figueiras passou a ser fortemente comercial. O 
mesmo aconteceu com a Av. Carlos Gomes, mais recentemente já que antes era mais residencial. 
Embora essa especialização não tenha sido planejada, de certa forma se aproxima de um dos 
aspectos do plano de cidade-jardim que Howard havia proposto, no final do séc. XIX. 



Em volta das áreas mais residenciais, deveria haver um “círculo”, em seu esquema simplificado, 
com caráter comercial e de serviços, que ele chamou de Crystal Palace, com lojas de produtos de 
escolha, onde os moradores pudesse encontrar o que  quisessem, e que fosse parte do seu lazer. A 
forma que Howard propôs foi a de arcadas, cobertas com telhado de vidro, como os primeiros 
shoppings centers que começaram a surgir em Londres, no séc. XIX.

O conjunto dos dois shoppings, Iguatemi e Bourbon Country, que se estendem em um semicírculo, 
Nilo-Carlos Gomes, o qual envolve parcialmente o Três Figueiras, tem exatamente a mesma função,
oferecer lojas, restaurantes, serviços, de alta qualidade, a uma distância pequena da zona 
residencial. 

Essa mesma característica encontramos nos primeiros bairros-jardim que Barry Parker projetou em
São Paulo, no início do séc. XX. O Jardim América, embora seja essencialmente residencial, tem 
eixos comerciais e de serviços próximos, para atender os moradores.

Além dos locais puramente comerciais, o bairro apresenta uma série de serviços de qualidade no 
interior ou nas proximidades.

Educação: Colégio Farroupilha, Colégio Anchieta, Escola da Indústria Criativa – UNISINOS
Cultura: Instituto Cervantes, Instituto Ling, Teatro Bourbon.



Esporte: Três Figueiras Tênis Club, Country Club.
Saúde: Hospital Mãe de Deus Center.
Turismo: Hotel Novotel Três Figueiras. 

3.   3Figueiras – Bairro-Jardim

O atual bairro Três Figueiras, por conta de sua história, hoje reúne uma série de características 
especiais, que o aproxima muito do modelo bairro-jardim, uma adaptação que Raymond Unwin fez
do conceito original de Howard.

1. Arruamento com topografia natural, ruas sinuosas

Se comparamos os quatro núcleos urbanos formadores do que é hoje em dia o bairro Três 
Figueiras, percebemos que o Alto dos Três Figueiras é o que tem mais essa característica em 
comum com o Movimento Cidade-Jardim, mas no formato bairro-jardim. O que mais se destaca 
são as ruas sinuosas, que em lugar de ir contra a topografia natural, se adaptam a ela. As curvas 
indiretamente diminuem a velocidade dos carros e ajudam a criar uma atmosfera de tranquilidade.

2. Arborização das ruas

Outra característica é a ampla vegetação que encontramos na maior parte das ruas do Três 
Figueiras, começando pelas figueiras típicas da região, que ainda estão lá no terreno do Colégio 
Farroupilha. A arborização das ruas sinuosas cria recantos bucólicos, com muita sombra. 











3. Terrenos arborizados 
Não só as ruas, mas os moradores se preocuparam em ajardinar e arborizar os seus terrenos, ou 
preservar o que existia anteriormente. 





Já a Praça Dr. Luiz Francisco Guerra Blessmann é mais recente, do final dos anos 90.

4. Qualidade arquitetônica

Outra característica das cidades-jardim e especialmente dos bairros-jardim, tanto ingleses, como 
na cidade de São Paulo, é a qualidade residencial. Por todo o bairro encontramos belas casas, 
tanto em estilos tradicionais, como modernos. 

4.1 Residências em estilos tradicionais ingleses
O bairro Três Figueiras tem um aspecto  que o aproxima também pela arquitetura residencial das 
cidades-jardim e bairros-jardim. Um elemento que se destaca é a influência de dois estilos 
ingleses. No início do séc. XX houve um revivel do estilo Tudor, o Neotudor (1890-1940), e um 
revivel do estilo Georgiano, o Neogeorgiano, que incorporava detalhes do Neoclássico.

Welwyn, a segunda cidade-jardim, criada em 1920, tinha muitas casas no estilo Neo-Tudor e no 
Neo-Georgiano. Forrest Hills, primeiro bairro-jardim norte-americano também, apresenta muitas 
residências em estilo Neo-Tudor. Estes estilos coexistiam com o estilo Arts and Crafts, que foi o 
utilizado na primeira cidade-jardim.



- O estilo Neo-Tudor no Três Figueiras e suas variações

Este estilo é do período 1890-1940 e apresenta no exterior uma mistura de tijolos e estuque, 
telhados agudos, assimetria na configuração, entradas fechadas, lareiras com chaminés 
ornamentadas e batentes de janelas.

Algumas residências no Três Figueiras que apontam para essa fonte como influência.

Residência inglesa em estilo Neo-Tudor Residência inglesa em estilo Neo-Georgiano



- O estilo neogeorgiano e suas variações

Na Inglaterra entre 1714 e 1830, surgiu o estilo georgiano, que era o embelezamento do estilo 
inglês tradicional, com suas fachadas de tijolos, suas chaminés, seus telhados com inclinação 
média (em contrate com a inclinação forte no Neotudor). Esse embelezamento se dava por meio 
de elementos neoclássicos, como pórticos e colunas. O neogeorgiano apresenta casa alta em 
formato quadrado, janelas de guilhotina, colunas de cada lado da porta, contraste entre a cor tijolo
da fachada e elementos destacados em branco, como portas e janelas.



Algumas residências no Três Figueiras que apontam para essa fonte como influência.



O Neogeorgiano adotou formas mais modernas também.

4. 2 O estilo moderno

Como vimos, tanto as primeiras cidades-jardim, como os primeiros bairros-jardim, pertencem a um
período em que despontava o movimento modernista na arquitetura e por isso, não era algo 
estranho que arquitetos aproveitassem esses territórios  de experimentação social e urbana para 
seus projetos de arquitetura moderna. A primeira residência em concreto na Inglaterra foi projeta 
para e umas das casas modernistas mais famosas do Brasil está no Pacaembu.

Os conceitos de cidade-jardim ou bairro jardim não estão associados a alguns estilos 
arquitetônicos apenas. Embora os estilos neogeorgiano e neotudor fossem revivels de estilos 
ingleses tradicionais, na sua época eram uma novidade. O mais importante é a qualidade das 
residências que estão nos projetos urbanos, seja qual for o estilo. Por esse motivo, temos também 
muitas residências no Três Figueiras ou, que são em estilo moderno puro, ou que têm elementos 
do estilo moderno, inclusive mesclados com neotudor e neogeorigiano. A grande presença do 
verde no bairro combina bem com este estilo.

O único imóvel inventariado no bairro é o Residencial Hélio Dourado, na Av. Carlos Gomes, 1696, 
uma residência em estilo moderno. O proprietário era o médico Hélio Dourado, que foi presidente 
do Grêmio (1975-81), o “pai do Olímpico”, e que faleceu em 2017, aos 87 anos. Dr. Hélio havia 
contratado os  arquitetos Miguel Pereira e João Carlos Paiva para projetar sua nova residência, 
terminada em 1962. Foi uma  importante materialização do sistema misto entre pilares metálicos e
cobertura plana de concreto armado no contexto da arquitetura moderna brasileira. O projeto  foi  
premiada com medalha de prata no II Salão de  Arquitetura do Rio Grande do Sul, realizado em 
1962. 



Miguel Pereira recebeu influências de Niemeyer e Mies van der Rohe e se nota várias 
características miesianas em seus projetos: “planos verticais como elementos configuradores do 
espaço, a horizontalidade e a construção elevada do solo, todos elementos pouco comuns da 
arquitetura gaúcha deste período”, uso de materiais como concreto, tijolo ou pedra, sem 
revestimento, também são características da linguagem miesiana (Especial: Um ano sem o 
“timoneiro” Miguel Pereira, 2015).

Portanto, temos, desde a década de 60, arquitetura moderna de qualidade nos Três Figueiras e nos
últimos anos o bairro tem aumentado seu acervo, como no caso do Instituto Ling, projeto do 
arquiteto paulistano Isay Weinfeld, conhecido pelos hotéis Fasano.





5. O Pitoresco

Um bairro precisa de algo diferente, para não ser regular demais, e que vamos chamar de “o 
pitoresco”. São certos detalhes, inusitados, divertidos, que ajudam a criar um ambiente mais 
humano e que chamam a atenção, como uma curiosidade, quando se passeia por suas ruas a pé. 
No Três Figueiras existem esses elementos que fazem parte da qualidade geral do bairro.











6. A Natureza

Além do Três Figueiras apresentar ruas arborizadas, jardins frontais e fundos de terrenos com 
ampla vegetação, temos também as praças do bairro, que são: Praça Emílio Schenck, Praça 
Arquiteta Berenice Baptista (Praça Paris), Praça Antonio Luiz Roso, Praça Dr. Luis Francisco Guerra 
Blessmann, Praça Desembargador La Hire Guerra, além de praças bem próximas, em outros 
bairros, como Praça Joaquim Leite e Praça Celso Pedro Luft.

Mas nesses casos sempre se trata de uma natureza criada, planejada, pelo homem, conforme os 
conceitos da cidade-jardim. Mas o Três Figueiras ainda apresenta elementos naturais próprios da 
região, apesar das transformações que o bairro passou no séc. XX.

Todo o bairro se estende por uma das encostas de um morro, cujo ponto mais alto está no 
cruzamento da Av. Protásio Alves com a Av. Carlos Gomes. A partir desse ponto o relevo desce 
suavemente até a sua parte mais baixa. Por isso podemos falar em Alto Três Figueiras, em torno ao
Colégio Farroupilha, e Baixo Três Figueiras, em torno à Praça Desembargador La Hire Guerra, que 
tem características urbanas bem diferentes, como vimos.

Justamente no alto dessas encostas é que afloram nascentes das várias bacias hidrográficas que 
temos em Porto Alegre. E no alto do Três Figueiras nascem alguns riachinhos que confluem para 
formar o Arroio da Areia, que bem mais ao norte é cruzado pela Estrada do Passo d’ Areia, hoje Av. 
Assis Brasil e desemboca no Rio Gravataí.

Abaixo a Bacia Hidrográfica do Arroio da Areia



Os riachos que formam o Arroio da Areia, em parte foram canalizados e nos terrenos foram 
construídas edificações. As calhas desses arroios sempre apresentaram uma vegetação nativa 
exuberante e nos Três Figueiras essa natureza está muito presente no território, acompanhando o 
caminho dos riachos. Às vezes a vegetação nativa está em terreno público e, às vezes, privado, mas
representa um conjunto observável e que dá ao bairro um potencial de ecobairro.

A imagem abaixo mostra as manchas verdes de vegetação nativa no bairro, que correspondem às 
calhas dos riachos que não foram canalizadas e que se pode ainda ouvir ou ver a água correndo. 
De certo modo essa vegetação e esses riachos fazem ainda hoje a conexão interna entre as 
diferentes partes do bairro.

O primeiro ponto onde se pode observar o riacho canalizado é nos fundos de um terreno do 
Colégio Farroupilha, onde há uma concentração de grandes árvores. 



´

Nesse ponto mais baixo da R. Miosótis passava o riacho e a rua terminava ai, como mostram as 
fotos antigas. Com a canalização, a Miosótis chegou até a Carlos Huber.

Em um amplo retângulo, entre as ruas Miosótis, João Caetano, Ana Maltz Knijnik  e Terezia 
Kisslinger, encontramos o riacho a céu aberto, encoberto por uma mata nativa muito fechada. Uma
parte dessa área apresenta equipamentos públicos e quadras, embora não seja oficialmente uma 
praça. Esse retângulo apresenta interiormente e no seu entorno uma grande concentração de 
condomínios horizontais de alto padrão.



Por baixo da R.  Terezia Kisslinger, canalizado, desemboca ali o riacho que vem do terreno do 
Colégio Farroupilha. Ele se encontra com o outro riacho que desce na mesma direção e se unificam
nessa densa área de vegetação nativa.

Dentro da mata temos uma ponte que atravessa o riacho.



O riacho segue seu caminho e mais adiante aparece novamente a céu aberto.





Provavelmente o riacho a partir dai está canalizado ou segue de forma subterrânea até reaparecer 
no lago da Praça Desembargador Hire, onde, segundo os moradores existe um olho d´água.





Em outra parte do bairro, atrás do Hospital Mãe de Deus, encontramos outro riacho que faz parte 
da Bacia Hisdrográfica do Arroio da Areia.



Essa rede fluvial e vegetal é um importante patrimônio do bairro e uma característica que nos 
próximos anos trará uma maior valorização para os imóveis. Essa característica poderia ir além e  
transformar esse bairro, com características de bairro-jardim, em um ecobairro, com consciência 
da qualidade do seu patrimônio ambiental natural, e com uma política de preservação, para que os
moradores possam usufruir mais da vegetação nativa, além das praças e ruas arborizadas, em um 
único conjunto urbano-natural harmonizado, de uma forma parecida a como Howard imaginava a 
harmonia entre cidade e campo nas suas gardem-cities. O tombamento especial das três figueiras, 
solicitado ao Município pela associação mantenedora do Colégio Farroupilha é um bom sinal de 
que já existe atualmente esta consciência no bairro.

No futuro, projetos ecológicos de restauração e paisagismo poderiam criar espaços de qualidade 
para os moradores e destacar o bairro dentro da cidade.

Em muitas cidades, riachos que haviam sido canalizados, foram abertos novamente, urbanizados e 
suas margens hoje estão disponíveis para a população, como parte integrante e qualificadora da 
cidade, como o riacho Cheonggyecheon, em Seul, na Coreia do Sul.



O mesmo se poderia fazer nos Três Figueiras, numa escala muito menor, e de uma forma mais 
simples, rústica, utilizando esse traçado como uma forma de ligar o Alto Três Figueiras, até a Praça 
Desembargador Hire, no Baixo Três Figueiras, onde, como vimos todos os sábado acontece uma 
feira orgânica, com boa participação dos moradores.

7. Conclusão

Enquanto Howard defendia que a solução dos grandes problemas das metrópoles estaria nas 
novas pequenas cidades-jardim, afastadas, criadas no campo, Unwin modificou esse programa 
para a criação de bairros-jardim, com qualidade, integrados fisicamente à cidade, mas afastados do
centro histórico e seus bairros próximos, onde o acúmulo de problemas torna a solução mais 
difícil. 

O bairro Três Figueiras não só tem características de um bairro-jardim, como, ruas sinuosas e 
arborizadas, terrenos amplos, com residências unifamiliares, com espaço para jardins privados, 
excelente qualidade arquitetônica, proximidade a áreas comerciais e de serviços, como também 
uma bela vegetação nativa, ainda preservada.

Essas características, aliadas ao alto nível de renda que o bairro apresenta, o maior na região Sul, 
apenas perdendo para bairros na cidade de São Paulo, são condições para que o Três Figueiras se 
apresente diante da cidade de Porto Alegre, como um espaço privilegiado para morar, com 
identidade própria e com projeto. A qualificação e valorização desse bairro é também a 
qualificação e valorização de toda a cidade, que se constitui por diferentes ecossistemas urbanos, 
com suas características especiais. Aprofundar essas qualidades e levar adiante um projeto de 
bairro de alto nível traria benefícios a todos, moradores do bairro, seu entorno e, indiretamente 
influenciaria a própria cidade, como um todo.
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