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RESUMO 

Este trabalho apresenta a experiência do autor, com formação em arquitetura, no programa de 

mestrado em paisagismo da University of Guelph, Canadá. Tem como objetivo demonstrar 

características do curso, visando contribuir para o ensino de paisagismo nas escolas de arquitetura 

brasileiras. O artigo enfoca três aspectos principais: 1) aspectos estruturais do mestrado e os três 

programas de estudo oferecidos; 2) as diferentes formações dos alunos e suas decorrentes 

implicações; 3) a ênfase dada à arquitetura e ao desenho urbano em disciplinas de atelier, 

destacando a estreita relação entre arquitetura, desenho urbano e paisagismo na formação do 

arquiteto paisagista no Canadá. 
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ABSTRACT     

This study presents the author’s experience, as an architect, in the Master of Landscape 

Architecture Program at University of Guelph, Canada. Its objective is to demonstrate the 

characteristics of the program, to contribute to the landscape architecture education in Brazilian 

architecture schools. This paper focus on three aspects: 1) the structure of the three different 

programs of study; 2) the various students’ backgrounds and its consequences; 3) the emphasis 

given to architecture and urban design on studio courses, with emphasis on the relationship 

between architecture, urban design and landscape architecture on the education of the landscape 

architect in Canada.. It aims  
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta a experiência do autor no programa de pós-graduação em paisagismo da 

University of Guelph, Canadá. Tendo iniciado o curso no semestre de inverno de 2002, procuro 

apresentar, sob o ponto de vista de um arquiteto, características que possam contribuir para a 

educação paisagística em escolas brasileiras de arquitetura.  

Este artigo descreve características do curso de Mestrado em Paisagismo (MLA – Master of 

Landscape Architecture), com destaque para a estreita relação entre arquitetura, desenho urbano 

e paisagismo na formação do arquiteto paisagista no Canadá. Para tanto, este artigo enfoca três 

aspectos principais:  

1) os aspectos estruturais dos diferentes currículos disponíveis no programa. Nessa seção serão 

abordados a estrutura curricular, as áreas de conhecimento e os três programas de estudos 

oferecidos: 3 anos para alunos sem formação anterior em paisagismo; 2 anos para alunos 

com bacharelado em paisagismo mas com pouca ou nenhuma experiência profissional; 1 ano 

para aqueles com bacharelado e vasta experiência profissional em paisagismo;  

2) as diferentes formações dos alunos e suas decorrentes implicações. Esta seção discorrerá 

sobre as implicações da presença de alunos com formação em diferentes áreas de 

conhecimento na multidisciplinaridade do ambiente de atelier, seus pontos positivos e 

eventuais problemas; 

3) a ênfase dada à arquitetura e ao desenho urbano nas disciplinas de atelier. Esta última seção 

trata da importância e da demanda de conhecimento em teoria e história da arquitetura e do 

urbanismo para a formação do arquiteto paisagista e como esses assuntos são tratados em 

disciplinas de atelier. 



É necessário reiterar que esta é a visão de um arquiteto e como tal, acredito no estudo da 

paisagem como um continuum com a arquitetura e o desenho urbano. Dentro deste raciocínio, o 

estudo das 3 disciplinas em conjunto proporciona uma compreensão mais abrangente das 

questões urbanas. 

 

2. ESTRUTURA CURRICULAR 

A Escola de Arquitetura da Paisagem de Guelph foi fundada em 1965, uma das primeiras no 

Canadá. Possui o único curso de graduação em Paisagismo do país, com duração de 4 anos; o 

Mestrado em Paisagismo (MLA), com duração entre 1 e 3 anos; o Mestrado em Ciência (MSc) em 

conjunto com a Escola de Planejamento e Desenvolvimento Rural e o Programa de PhD junto ao 

Programa de Estudos Rurais. 

A existência de um único curso de graduação em paisagismo favorece a existência de cursos de 

mestrado para suprir a demanda de profissionais na área. Devido a isso, o  mestrado em Guelph 

tem uma clara ênfase profissionalizante. Entretanto, paralelamente à grande demanda por 

profissionais, a Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) exige dos programas uma forte 

inclinação para a pesquisa, o que transforma o programa num híbrido de curso profissionalizante e 

acadêmico .  

Devido a isso, são oferecidos 3 diferentes programas de estudo no MLA. A seguir serão descritas 

suas estruturas curriculares e uma breve descrição dos cursos encontra-se no Anexo. Os cursos são 

organizados anualmente em 3 semestres: outono (setembro a dezembro), inverno (janeiro a abril) 

e primavera/verão (maio a agosto). Em geral, as disciplinas são oferecidas no outono e inverno, 

disponibilizando a primavera e o verão para a prática profissional fora da universidade ou em 

projetos ligados à universidade. 

 

2.1 Programa com duração de 1 ano 

Estudantes que possuem diploma de graduação em paisagismo e com uma prática profissional 

significativa tem a possibilidade de completar o mestrado em 1 ano. Esse propgrama tem como 

objetivo preparar o aluno para a vida acadêmica e é desenvolvido em 3 semestres. As disciplinas 

exigidas são: 

Tabela 1 

Outono  Inverno Primavera 

Métodos de Pesquisa Seminário de Pesquisa Tese (dissertação) 

Estudos Especiais Investigação Crítica e Análise 

da Pesquisa 

 

1 disciplina eletiva 

2.2 Programa com duração de 2 anos 

Estudantes que possuem diploma de graduação em paisagismo recente são encorajados a 

completar o curso em 2 anos. Além das disciplinas ligadas à pesquisa, o programa apresenta 

disciplinas técnicas para suprir a falta de experiência profissional. Tal programa é desenvolvido em 

4 semestres. As disciplinas exigidas são: 

Tabela 2 

Outono Inverno 

Semestre 1 Semestre 2 

Métodos de Pesquisa Planejamento Ambiental Integrado 

Análise de Recursos Paisagísticos Estudos Especiais 

1 disciplina eletiva  

Semestre 3 Semestre 4 

1 disciplina eletiva Seminário de Pesquisa 

Tese Investigação Crítica e Análise da Pesquisa 

 Tese 

 



2.3 Programa com duração de 3 anos 

Para alunos com formação outra que não paisagismo é oferecido o programa de 3 anos. No 

entanto, dependendo do tipo de embasamento de cada aluno, pode-se requerer dispensa de 

disciplinas, fazendo com que o tempo de duração do curso ser reduzido. Esse programa tem como 

objetivo preparar arquitetos paisagistas tanto para o mercado de trabalho como para a prática 

acadêmica. Segue abaixo a grade curricular para tal programa: 

Tabela 3 

Outono Inverno 

Semestre 1 Semestre 2 

Atelier 1 Atelier 3 

Atelier 2 Atelier 4  

Seminário – História  Planejamento Ambiental Integrado 

Análise de Recursos Paisagísticos  

Plantas para Arborização  

Semestre 3 Semestre 4 

Seminário – Prática Profissional Design Avançado 

Métodos de Pesquisa Investigação Crítica e Análise da Pesquisa 

Plantas e Meio Ambiente Seminário de Pesquisa 

Semestre 5 Semestre 6 

Estudos Especiais Seminário de Pesquisa 

Tese Tese 

Estágio ou Intercâmbio  

 

3. FORMAÇÃO ACADÊMICA PRÉVIA DOS ALUNOS 

O programa de pós-graduação possui uma baixa incidência de bacharéis em paisagismo. Ao 

mesmo tempo há uma grande presença de estudantes oriundos de áreas com uma estreita 

relação com o paisagismo, como ciências ambientais, geografia e outras. Como pode ser 

observado na tabela abaixo, o programa conta também com alunos de áreas a princípio sem 

estreita relação com paisagismo: 

Tabela 4 

Cursos de graduação No de Alunos 

Arquitetura 3 

Artes 4 

Bacharelado em Artes 4 

Bacharelado em Ciências 3 

Biologia 3 

Ciências Agrárias 3 

Ciências/Estudos Ambientais 5 

Comércio/Finanças 2 

Engenharia 2 

Engenharia Florestal 1 

Geografia 3 

Total 32 

  

Dos 32 alunos atualmente matriculados, 5 estão realizando o segundo mestrado. Esses são 

provenientes das áreas listadas abaixo. 

 



Tabela 5 

Cursos de pós graduação No de Alunos 

Arquitetura 1 

Biologia 1 

Divindade 1 

Planejamento Urbano 1 

Silvicultura 1 

Total 5 

  

4. ARQUITETURA E URBANISMO EM DISCIPLINAS DE ATELIER 

Grande parte dos problemas tratados pelo paisagismo estão inseridos em áreas urbanas. Para 

abordar tais problemas, seria necessário introduzir conhecimentos sobre urbanismo e arquitetura. 

Entretanto, não existe no curso uma disciplina que trate especificamente desses assuntos, o que 

faz com que sejam tratados dentro das disciplinas de atelier. Isso vem acontecendo dentro de 

Atelier 3 e Design Avançado. Tendo cursado somente Atelier 3 – Design Avançado é oferecido no 

segundo ano – detenho-me a discorrer sobre tal disciplina. Convém destacar que, apesar de 

haverem diretrizes para a disciplina ditadas por sua ementa, seu conteúdo pode variar 

dependendo da inclinação do professor. 

Os exercícios desenvolvidos em atelier no semestre de inverno de 2002, tanto para o primeiro e 

segundo anos, trataram do desenho de áreas urbanas, envolvendo propostas de habitação de 

várias densidades, áreas de uso misto, sistemas de transportes, escolas, parques de vizinhança, 

marina e outros.  

A disciplina Atelier 3 oferecida no Inverno de 2002 abordou o desenho de uma área urbana de 80 

hectares pré-selecionada pelo instrutor. Cada aluno desenvolveu propostas de acordo com os 

temas citados acima (habitação, transporte etc). Tal exercício foi  desenvolvido em um período de 

6 semanas e, em seguida, a turma foi dividida em grupos de 3 alunos para o desenvolvimento de 

um plano mais abrangente para a área. Em ambos os trabalhos foi requerido que o aluno 

abordasse o paisagismo a partir do contexto, das especificidades do local, propondo uma solução 

em grande escala. O senão desta proposta na disciplina de atelier 3 é que, caso o mesmo tema 

seja proposto na disciplina de Design Avançado, o programa estará pulando uma etapa importante 

para alunos sem formação de design, que é a abordagem do paisagismo em uma escala menor.  

A tônica da disciplina foi dada por preocupações ambientais: ecologia, preservação, eficiência 

energética, sustentabilidade, etc. Isso se refletiu na preocupação com propostas de diretrizes 

arquitetônicas, incitando os alunos a procurar soluções que refletissem as premissas ambientais. 

Foram apresentados e discutidos trabalhos de arquitetos como Frank Gehry, Daniel Liebeskind, 

Bernard Tschumi, Christopher Alexander, Buckminster Fuller e os pensamentos urbanos de Jane 

Jacobs e Kevin Lynch. Os temas foram geralmente apresentados no início de cada aula, com farto 

material gráfico e indicações bibliográficas.  

Outra importante preocupação foi em buscar o sentido de comunidade em cada uma das 

propostas. Foi dado destaque às idéias do Novo Urbanismo, bastante presente em muitos dos 

trabalhos e teses da Escola (tanto no bacharelado como no mestrado). 

 

5 ANÁLISE CRÍTICA 

O programa de estudo com duração de 3 anos é o mais procurado. Esse fato se deve 

provavelmente a diversos fatores cuja discussão estrapolariam o objetivo desse artigo, mas uma 

análise rápida aponta para uma conjugação de pelo menos dois fatores: 

1. o fato de haver no Canadá apenas um único programa de graduação em paisagismo; 

2. a alta demanda por profissionais da área  faz com que poucos se voltem à atividade 

acadêmica e à pesquisa, resultando em uma baixa incidência de bacharéis em paisagismo na 

pós-graduação.  

Em função da demanda do mercado, as escolas de paisagismo procuram oferecer um ensino mais 

voltado às atividades profissionais (2 primeiros anos), em detrimento do tempo reservado às 



atividades acadêmicas (1 ano). A CSLA, entretanto, garante a qualidade dessa produção 

acadêmica através de um esquema de avaliação periódica e incentivos na forma de concursos 

anuais que premiam teses. Devido ao pouco tempo de curso, é preferível não expressar neste 

momento qualquer julgamento sobre a validade de um mestrado nesses moldes para o Brasil.  

A presença de pessoas com diferentes formações proporciona um ambiente rico em informações 

e discussões. Entretanto, apesar dos cursos de Atelier do primeiro ano introduzirem os 

fundamentos de design, ainda assim as disciplinas de atelier exigem do aluno um esforço 

adicional para compensar a falta de conhecimento de formas de representação, técnicas 

construtivas e da relação do paisagismo com a arquitetura e desenho urbano. O esforço em 

compensar a deficiência de instrumental gráfico e teórico acaba por sobrecarregar os alunos (sem 

formação em design) nos primeiros 2 semestres. 

As apresentações sobre arquitetura e urbanismo nas aulas de Atelier 3 procuraram amparar as 

atividades de design. Apesar desse esforço no sentido de suprir as  lacunas existentes, foi 

observado pouco envolvimento dos alunos nas discussões sobre os temas, fato esse que pode ter 

se dado pela falta de embasamento anterior, decorrente das diferentes formações, ou mesmo 

pela ausência de uma disciplina específica.  

Alunos oriundos de escolas de arquitetura demonstram uma desenvoltura maior nas disciplinas 

que exigem prática de design. O curso de arquitetura dá embasamento no tocante à representação 

gráfica, desenho urbano, teoria e história de arquitetura e, no currículo das escolas brasileiras, 

inclusive uma introdução ao paisagismo, aparentemente ausente nos cursos de arquitetura na 

América do Norte. O currículo mínimo aplicado nas escolas brasileiras fornece todo o instrumental 

técnico para o desenvolvimento do projeto de paisagismo no que se refere a representação, 

materiais e questionamento conceitual, proporcionando possibilidades de um embasamento mais 

amplo para abordar as questões paisagísticas. Apesar disso, a coordenação do curso sugere que 

os arquitetos ingressantes no mestrado em paisagismo façam o curso completo, de 6 semestres. 

Por outro lado, o programa aborda temas que dificilmente são abordadas nas escolas de 

arquitetura, seja pelo despreparo dos instrutores, pelo inclinação de cada escola ou pela absoluta 

falta de tempo, já que a grande maioria das escolas oferece uma única disciplina de paisagismo 

durante todo o curso. Essas deficiências são sentidas principalmente nas áreas de ecologia, 

análise de recursos paisagísticos, características e uso de vegetação e outras. 

Em suma, a falta de embasamento teórico e de técnicas de representação gráfica torna-se o ponto 

fraco de alunos que queiram exercer atividades profissionais junto a escritórios de paisagismo e 

planejamento urbano ou órgãos públicos de planejamento. Porém, a formação em paisagismo no 

Canadá permite que o graduado atue em diferentes atividades, entre elas gerenciamento de 

parques e reservas e estudos de impactos, entre outras áreas, que não dependem de uma 

educação mais aprofundada em design. 
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ANEXO – EMENTÁRIO 

Este Anexo apresenta as ementas das disciplinas oferecidas no programa e também alguns 

comentários sobre disciplinas já cursadas. 

Área de Design e Síntese 

Atelier 1 (Landscape Architecture Studio 1) – Aulas práticas e teóricas, introduz o aluno ao 

paisagismo através da aquisição de habilidades e conhecimentos básicos. Os tópicos incluem 

história, levantamentos, inventário e análise da paisagem, comunicação gráfica, introducão ao 

design, escultura e construção de modelos. 



Atelier 2 (Landscape Architecture Studio 2) – Aulas práticas e teóricas, e estudos de caso 

conduzem o aluno ao design avançado do local/terreno, materiais e técnicas básicos, e teoria e 

princípios de design. 

 As disciplinas acima foram dispensadas do meu programa de estudos. Entendeu-se que minha 

formação em arquitetura aliada a minha prática profissional (analisada no portfolio apresentado 

quando da inscrição) supriu os requisitos. 

Atelier 3 (Landscape Architecture Studio 3) – Aulas práticas e teóricas com ênfase na formulação 

de conceitos de design, comunicação visual, aplicativos computacionais, introdução ao design de 

corredores verdes, design de comunidades, facilitação e apresentação. 

 Tendo abordado a maior parte dos temas propostos, a disciplina avançou da escala local para 

regional, que deveria acontecer somente no segundo ano do curso. A disciplina não abordou 

questões referentes a comunicação visual e aplicativos computacionais e avançou para 

discussões sobre design de corredores verdes. 

Atelier 4 (Landscape Architecture Studio 4) – Aulas práticas e teóricas com ênfase em 

implementação de design, materiais, construção, especificações e prática profissional. 

 A disciplina de Atelier 4 concentrou-se na instrumentação técnica, com ênfase em modelagem 

de terreno e sua representação (topografia), design de vias (geometria, curvaturas, velocidades), 

drenagem (incluindo dimensionamentos) e especificações. 

Design Avançado (Advanced Design) – Teoria, métodos e prática em planejamento e design, 

assentamentos humanos, design de plantação. O projeto aborda design de espaços abertos, 

conservação e design de comunidades em pequenas e médias escalas urbanas, suburbanas ou 

rurais.  

Área de Teoria e Prática 

Seminários (Graduate Seminar) Disciplina oferecida em 2 semestres distintos, em um deles 

aborda História, em outro Prática Profissional. Enfatiza o desenvolvimento de habilidades orais e 

escritas. 

Área Interdisciplinar 

Seminário de Pesquisa (Research Seminar): curso cujo conteúdo é direcionado às pesquisas dos 

alunos. Culmina com uma conferência onde os participantes apresentam os resultados de suas 

pesquisas. 

 Os alunos devem se matricular nesta disciplina em 2 semestres. O primeiro semestre cursado 

não conta créditos e tem a intenção de colocar o aluno em contato com as pesquisas 

desenvolvidas por alunos mais avançados e familiarizá-los com as formas de apresentação de 

trabalhos na Escola (que segue os padrões estabelecidos pela CSLA). Enquanto aos alunos 

ouvintes cabe contribuir na organização de uma conferência realizada ao final do semestre, dos 

alunos com contagem de créditos exige-se a apresentação de resultados de suas pesquisas em 

seminários durante o curso e ao final, na conferência. 

Processos e Recursos Bio-Físicos: Critérios para Planejamento e Design 

Análise de Recursos Paisagísticos (Landscape Resource Analysis): Aulas práticas e teóricas com o 

objetivo de introduzir o aluno ao inventário e análise de elementos biológicos, físicos, sociais e 

culturais da paisagem. Projetos incorporam princípios de ecologia e planejamento da paisagem. 

Plantas e Meio Ambiente (Plants and Environment): Estudos Práticos e teóricos com o intuito de 

aplicar ecologia da paisagem a problemas paisagísticos atuais, incluindo análises de paisagens 

regionais, reconstituição de paisagens degradadas e aplicação de princípios estéticos e ecológicos 

em várias escalas. 

Planejamento Ambiental Integrado (Integrative Environmental Planning): Planejamento ambiental 

enfatizando a integração e interrelação entre recursos biofísicos e culturais, com aplicação em 

escala regional de planejamento paisagístico.  

 Esta disciplina abre um panorama das diversas atividades relacionadas ao paisagismo. Contou 

com a participação (palestras) de pesquisadores de diversas áreas. 



Instrumentos e Técnicas 

Questionamento Crítico e Análise de Pesquisa (Critical Inquiry & Research Analysis): Introdução ao 

questionamento crítico como método de avaliação de informação, design e planejamento. O foco 

do curso é  a quantificação e análise de dados de pesquisa. Modelagem e simulação são 

introduzidos e discutidos no contexto de design, planejamento e pesquisa. 

Métodos de Pesquisa (Research Methods): Introdução a uma ampla gama de métodos de pesquisa 

aplicados ao planejamento e design paisagísticos. O foco do curso está na conexão entre pesquisa 

e design e em seu aprendizado baseado no contexto. A ênfase se dá no desenvolvimento dos 

fundamentos para a criação de questões de pesquisa apropriadas. 

Estudos Independentes 

Estudos Especiais (Special Studies): Disciplina que exige do aluno o desenvolvimento de um tema 

relacionado com sua pesquisa em conjunto com o comitê de orientação. 

Horticultura 

Plantas Arbóreas (Woody Plants): Identificação e adaptação cultural de plantas arbóreas nativas e 

introduzidas súteis em paisagens cultivadas e áreas naturais. 


