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Resumo 
 
O embrechado é uma técnica de revestimento integrada à arquitetura, de origem italiana do 
século XVI, que surgiu no Brasil no século XIX, sob influência portuguesa, encobrindo 
frontões e torres de igrejas, grutas, capelas, muros e bancos de jardins. O objetivo deste 
artigo é realizar breve análise iconográfica dos painéis executados na técnica de 
embrechado que integram a parede e o banco da entrada lateral do jardim da casa  de no. 
34, situada na Rua Felipe Camarão, na cidade de Salvador, estado da Bahia, cujas paredes 
do jardim, assim como os bancos, são revestidos de embrechado, sob a forma de painéis 
dispostos em composições diversas. Para a análise pretendida, toma-se como base os atos 
de interpretação (primário, secundário e significado intrínseco) expostos por Erwin Panofsky. 
 
Palavras-chave: Embrechado, Jardim, Porcelana. 
 
 
Abstract 
 
The embrechado coating technique is an integrated architecture, the Italian origin of the 
sixteenth century, which emerged in Brazil in the nineteenth century under the Portuguese 
influence, covering gables and towers of churches, caves, chapels, walls and park benches. 
The aim of this paper is to present a brief analysis of the iconographic panels executed in the 
technique of integrating embrechado the wall and the bank's side entrance of the garden of 
the house. 34, located at Rua Felipe Shrimp, in Salvador, Bahia, the walls of the garden, as 
well as banks, are coated with embrechado in the form of panels arranged in different 
compositions. For the analysis you want, take as the basic acts of interpretation (primary, 
secondary and the intrinsic meaning) exposed by Erwin Panofsky. 
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Introdução 

 

O embrechado é uma técnica de revestimento integrada à arquitetura, que surgiu no 

século XVI, na Itália e começou a ser utilizado no Brasil no século XIX, sob influência 

portuguesa, para encobrir frontões e torres de igrejas, grutas, capelas, muros e 

bancos de jardins.  

No século XIX, o cenário da cidade de Salvador (BA) era bem peculiar em 

decorrência de diversas transformações ocorridas no setor socioeconômico. A 
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população escrava encontrava-se em liberdade e, ao mesmo tempo, sem trabalho e 

sem teto. Ao sair da condição de escravos, viram-se obrigados a lutar pela 

sobrevivência, vendendo frutas, verduras e quinquilharias pelas ruas. Na área rural, 

principal riqueza do estado, a crise da cana-de-açúcar instalava-se, mas os 

senhores de engenho tinham seus casarões na cidade que ostentavam a riqueza, 

investindo em ornamentos de valor artístico na construção de casarões, que 

indicavam o nível social do proprietário. Com isso, a necessidade da mão-de-obra 

escrava para a manutenção destes casarões estava presente e foi neste cenário que 

a sociedade soteropolitana se desenvolveu, demonstrando traço marcante de duas 

classes sociais bem definidas: a rica e a pobre (REIS, 2004). Este autor apresenta 

um relato desse momento:  

[...] os senhores de engenho se destacavam como o grupo economicamente 
mais poderoso da capital e vilas do Recôncavo. Eles formavam a nata da 
elite, não só econômica, mas também política – eram vereadores, 
deputados, presidentes da província. A maioria possuía mais de cinqüenta 
escravos e suas famílias ocupavam confortáveis sobrados em Salvador. 
(REIS, 2004, p. 38). 

Esses casarões também ostentavam as mudanças que marcaram esse período.  e a 

casa 34 da Rua Felipe Camarão é um exemplo desta transição. É uma residência 

urbana de porão alto e jardim na lateral, traduzindo uma arquitetura típica da 

segunda metade do século XIX, caracterizada pela mudança de hábitos da 

burguesia, que passava a ter uma vida urbana e estava acostumada com a vida 

rural. Portanto, havia a busca do contato com a natureza.  

Para atender a esta nova necessidade, passou-se a criar um padrão de lote urbano 

que se caracterizou pelo afastamento da casa das divisas do lote, representada pela 

transição entre as casas de meia parede e porão alto e as casas de alpendre lateral 

que se propagam no final do século XIX.  

A casa em questão tem o acesso principal direto com a rua. Apesar de possuir 

escadaria que faz ligação direta com o jardim lateral, a fachada é revestida de 

azulejos portugueses do século XIX e arrematada com pilastras coríntias 

(AZEVEDO, 1984). É também um imóvel tombado pelo governo do estado da Bahia, 

pelo Decreto de nº 28.398, de 10 de novembro de 1981, e processo CEC nº 002/80 

(IPAC, [ca. 2011]). As paredes do jardim são decoradas com embrechado, técnica 

que utiliza diversos materiais, tais como: conchas, búzios, seixos, fragmentos de 
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porcelana e porcelanas inteiras. Este elemento decorativo surge na Itália, em 

meados do século XVI, e é difundido na Europa. Na França e em Portugal ganham 

espaço, ao agregar uma elaboração rica em detalhes e simbologia (ALBERGARIA, 

1997). 

O ícone da composição artística do embrechado fixado no muro principal do jardim 

da casa objeto desta análise, cravado na entrada lateral, será examinado com base 

no estudo do crítico e historiador da arte, o alemão Erwin Panofsky, considerado um 

dos principais representantes do estudo da iconografia que a distingue da 

iconologia. A iconografia identifica, classifica e interpreta o tema das artes 

figurativas, enquanto a iconologia estuda a origem e a formação das imagens 

(DICIONÁRIO OXFORD DE ARTE, 1996). Panofsky (1995) define iconografia como 

o estudo do tema e iconologia estudo do objeto. Para exemplificar ele utiliza o “ato 

de um homem levantar o chapéu”: 

Num primeiro momento (ICONOGRAFIA) é um homem que retira da cabeça 
um chapéu, num segundo momento, (ICONOLOGIA) menciona que ao 
levantar o chapéu educadamente, esse gesto é “resquício do cavalheirismo 
medieval: os homens armados costumavam retirar os elmos para deixarem 
claras suas intenções pacíficas”. Enfatizando a importância dos costumes 
cotidianos para se compreender as representações simbólicas. 
(WIKIPEDIA, [2010]b, p. 1). 

Para efetuar a análise da iconografia, Panofsky (1995) trabalhou com três etapas:  

1. Descrição pré-iconográfica – tem como função  identificar e enumerar as formas 

puras, reconhecidas como portadoras de significados. 

2. Análise iconográfica – diz respeito ao domínio daquilo que é identificado, a 

exemplo de imagens, história, alegorias. 

3. Interpretação iconográfica – determina os princípios subjacentes que revelam a 

atitude básica de uma nação, de um período, classe social, crenças religiosas ou 

filosóficas que são qualificados por uma personalidade e condensadas numa 

obra. Para esta análise, o pesquisador investiga documentos que testemunhem 

as tendências políticas, poéticas, religiosas, filosóficas e sociais da 

personalidade, período ou país da investigação. 
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O embrechado do muro principal do jardim desta residência é uma composição 

artística profícua em detalhes. Trazem símbolos diversos ligados à natureza e à 

cultura da sociedade, como as folhas de oliveira e a cruz de malta (Figuras 03 e 08).  

O estudo iconográfico deste ícone será feito através do significado dos jardins, 

abordagem sobre a técnica do embrechado e das composições apresentadas. Para 

isso, será utilizado o método iconográfico proposto por Panofsky. 

Neste artigo, o assunto será exposto em três seções: a primeira conceitua o 

embrechado; a segunda trata dos jardins residenciais; e a terceira e última descreve 

o jardim da casa 34, objeto do estudo.  

Embrechados 

A palavra embrechado foi incluída no dicionário português em 1713 pelo padre 

Raphael Bluteau, clérigo regular da Ordem de São Caetano, natural de Londres, que 

chegou a Portugal, a mando da Ordem, em 1668, que assim definiu “embrechado”: 

“Pedrinhas, conchas, bocados de cristal e de outras matérias com que fazem rochas 

e grutas nos jardins” (ALBERGARIA, 1997, p. 471-472). Esta informação é 

importante para confirmar que o embrechado foi concebido inicialmente para o uso 

em decorações de jardins, e é nos jardins portugueses que ele é bastante 

disseminado. É importante ressaltar que o jardim era visto como um local de 

meditação, de recolhimento, de leitura, de lazer, enfim, um espaço privilegiado do 

exercício e de desfrute das artes. 

Em Albergaria (1997, p. 459) o embrechado é definido da seguinte maneira: 

Do francês “brèche” que significa fissura, fenda, ruína ou sulco, a palavra 
embrechado não tem equivalência noutras línguas, definindo igualmente um 
tipo decorativo muito usual e, de certa forma, único nos jardins portugueses 
a partir do século XVII. A etimologia da palavra, revelando um processo de 
fabrico com aplicação de diversos materiais incrustados sobre um sulco, 
esconde, porém, a origem iconográfica dos embrechados. 

Meco (1997, p.51) também define o embrechado como 

[...] revestimentos arquitectónicos formados por conchas, pedrinhas e cacos 
de porcelana e de vidro, vulgarmente designados por “embrechados”, são 
umas das decorações mais insólitas da arte portuguesa dos séculos XVII e 
XVIII. Reflectem [sic], por um lado, o forte ascendente dos jardins 
maneiristas italianos, mas revelam também um gosto e uma utilização de 
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materiais que Portugal desenvolveu através dos múltiplos contactos com o 
Oriente. 

O embrechado tem uma forte ligação com a natureza por estar representado nas 

grutas artificiais existentes nos jardins. Os primeiros exemplares desta técnica 

surgiram na Itália, durante a primeira metade do século XVI, final do renascimento 

(séculos XIV e XVI), período de grandes mudanças e conquistas culturais na 

Europa, marcado pela transição da idade média para idade moderna (WIKIPEDIA, 

[2010]b). 

Na primeira metade do século XVI, os palácios italianos utilizaram grutas artificiais 

confeccionadas com pedras naturais e rochas, caracterizando o embrechado sob a 

forma da mentalidade renascentista. Essas grutas são classificadas por Albergaria 

(1997, p. 462-463, grifos da autora) em três tipos: 

a) O Rustic grotto de aspecto naturalista, próximo das descrições 
literárias clássicas, é uma caverna rochosa onde aparecem rochas artificiais 
que sugerem estalactites, corais e conchas no revestimento interior. São 
deste tipo: a gruta construída para Cosimo I de Médices na villa Castello em 
1550 – curiosamente concebida por um escritor, Benetto Varchi, e 
executada por um escultor, Tribolo; ou, na famosa villa Madana que Antonio 
da Sangallo planeou para o cardeal Júlio de Médicis (futuro papa Clemete 
VII), o ninfeo atribuído por Vasari a Giovani da Udine, numa obra de 1519-
23. 

Giovani da Udine foi um dos primeiros e mais intensos utilizadores da 
decoração com conchas incrustadas em nichos, fontes e banhos, tal como o 
praticavam os antigos romanos. Mas o “modo rustico” é difundido mais 
intensamente por Giulio Romano e pelos discípulos de Rafael a partir da 
importante campanha de obras do palácio da Té (1530), em Mântua. 
Também aí, o uso de conchas está documentado com a descoberta de 
contas que apresentam extensas somas gastas na compra de conchas. 
Veremos como este é o núcleo difusor de ruticatos. 

b) Um grupo distinto constitui-se pelos ninfeos fachada, directamente 
filiados nos protótipos romanos do período imperial, desde o século II e até 
o IV. Desenvolvendo uma fachada monumental à maneira dos frons scenae 
dos teatros, estes ninfeos arquitectam um poderoso senário, animado com a 
queda de água em cascata, grandes exedras com pórticos sobrepostos, 
arcos e nichos. O exemplo clássico desse tipo de fontes nos jardins do 
renascimento é o ninfeo da villa Giulia, construído para o papa Júlio III entre 
1550-65, em Roma. Um pouco mais tardio, de cerca de 1598, é o 
monumental ninfeo-fachada da villa Aldobrandini, desenvolvido numa 
enorme exedra semi-circular, circulada por cinco nichos habitados por Atlas, 
Centauros, Neptunos e Ninfas. 

c) Finalmente, um terceiro grupo refere-se a uma tipologia de 
construção mista, se assim podemos chamar, onde as grutas naturalistas 
estão inseridas num exterior arquitecturalmente tratado. Ao valor intimista e 
secreto do interior, contrapõe-se a monumentalidade exterior, privilegiando-
se assim os contrastes e favorecendo os efeitos de surpresa. A grotta 
Grande do Jardim Boboli, em Florença, inaugura a série de nifeos deste 
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tipo. A cascata grande da villa d’Este, perto de Tivoli é um outro exemplo 
ainda do Renascimento. 

Na segunda metade do século XVI, o maneirismo estava em evidência, e teve como 

proposta reverenciar a natureza, buscando cores vivas, porém claras, frias e 

contrastantes, destacando o branco para criar nuances, e também fazendo uso de 

formas sinuosas que contribuíam para a sensação de profundidade; era um 

momento em que se buscava unir o enigmático ao gracioso (HOCKE, 1974). Esta 

técnica conquistou o gosto da nobreza e os jardins dos palácios italianos passaram 

a ser cada vez mais enriquecidos com as grutas artificiais revestidas com 

embrechado. Daí estendeu-se para os muros dos jardins, decoração de salas, como 

as fontes ou paredes, sendo muitas vezes combinado com os estuques. O escultor 

italiano Giovanni del Tadda foi o que mais se destacou nessa nova arte de 

revestimento (MECO, 1997). 

O embrechado português se diferencia dos que apareceram em outros paises da 

Europa por acrescentar na sua composição uma diversidade maior de materiais, 

causando uma plasticidade mais rica e reluzente. Meco (1997, p. 51-52) fala dos 

aspectos que marcam esta distinção:  

É em especial a cintilação muito particular dos cacos e os rutilantes brilhos 
nacarados da madrepérola que diferenciam os embrechados portugueses 
dos congêneres europeus e lhes dão uma conotação mais orientalizante, 
evocando as aplicações de madrepérola do Guzarate e do Japão e os 
revestimentos arquitectónicos afins da Tailândia e do Vietiname. 

A arte do embrechado tem como característica o preenchimento de toda a área da 

superfície escolhida, entrando em contraste com a rigidez dos muros, das paredes 

do monumento arquitetônico, mas, ao mesmo tempo, reforça as linhas de força da 

arquitetura. Ao trabalhar com as formas geométricas em liberdade, consegue dar 

leveza ao ambiente, com aparência de bordado aplicado nessas superfícies. De 

maneira geral não seguem padrões; são desenhos soltos, porém extremamente 

harmônicos e muitas vezes formam medalhões e mandalas. reforçando a quebra da 

rigidez do monumento. 

Os jardins residenciais 
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As residências brasileiras de meados do século XIX são marcadas pela introdução 

de jardins, que começam a ser implantados nas suas laterais, conforme descreve 

Aragão (2008, p. 157):  

Uma das primeiras transformações estava relacionada à “libertação das 
construções em relação aos limites dos lotes”. O edifício foi recuado dos 
limites laterais, conservando-se, no entanto, sobre o alinhamento da via 
pública. O recuo podia ser de um ou de ambos os lados da construção.  

O jardim significa terreno fechado com alamedas, que cultiva plantas ornamentais, 

úteis ou para estudo (FERREIRA, 1986). A palavra jardim é originária do francês e 

significa terreno cercado com cultivo de flores, árvores e vegetais comestíveis. Na 

mitologia grega, encontram-se o jardim das Hespérides, que são três deusas, filhas 

de Nyx, representando a noite e Érebo, que é a escuridão; elas são a transição entre 

o dia e a noite, portanto, são a representação da tarde que, ao lado de Nyx e 

Hemera, completam o dia, ou seja, Hemera concebe o dia, as Hespérides, o 

entardecer, e Nyx fecha o ciclo com a noite. As festas de casamento de Zeus e Hera 

se realizaram no mítico Jardim das Hespérides, símbolo da fecundidade sempre 

renascente. Conta outra versão que Hera recebera de Gaia lindas maçãs de ouro 

como presente de casamento, as quais mandou plantar em seu longínquo jardim, no 

extremo Ocidente, às margens do rio Oceano. Essas preciosas árvores eram 

guardadas pelas Hespérides e um feio e imortal dragão (WIKIPEDIA, [2010]d). 

A reflexão dos jardins se dirige em primeira instância para o aspecto visual, na 

contemplação e, consequentemente, no envolvimento de emoções e sentidos diante 

da imaginação do que venha a ser um jardim, traduzido pela sua composição de 

elementos coloridos transportados pelas flores, folhas, frutos e árvores, 

acompanhando assim a trajetória do espaço da natureza para o espaço cultural. 

Inicialmente, os jardins foram concebidos como espaços voltados para leitura, 

meditação, mas também ao lazer, à reunião familiar, onde se buscava um momento 

de tranqüilidade através da escuta de músicas, da prática de jogos e danças; enfim, 

o jardim era visto e sentido um espaço sagrado, da busca do encontro espiritual e da 

boa convivência humana. 

O jardim é, portanto, um espaço de intercâmbio entre a arte e a natureza; arte sob o 

ponto de vista da contemplação estética, da reflexão através das meditações e 

naturalmente no processo de criação individual; e da natureza pela própria relação 
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do homem com a natureza ali imposta e das relações humanas que ali se propõem a 

conviver através do lazer, da troca de atividades coletivas.  

O jardim da casa 34 

A casa 34 do bairro da Saúde em Salvador (BA) apresenta em seu jardim as 

paredes revestidas de embrechado, formando painéis com uma altura de 1,20 m, 

contornando todo o jardim. Também está presente nos dois bancos situados em 

paredes diversas desse espaço, além da parede da escadaria lateral e em duas 

fontes. A técnica foi aplicada com a utilização dos seguintes materiais: fragmentos 

de porcelana, búzios, seixos e porcelanas inteiras (pires e pratos). 

O objeto do estudo aqui proposto é a parede principal da entrada lateral do jardim, 

que é exibida por seis painéis, acrescida do muro da escadaria lateral que dá acesso 

à entrada lateral da casa e ao jardim superior. A escadaria divide esta parede que 

expõe três painéis de cada lado. A vista geral destes painéis pode ser visualizada 

nas Figuras 01, 02 e 03. 

    

Fig. 1 e 2 - Vista geral da parede da entrada lateral dispondo de três painéis de um lado e três do 

outro, juntamente com a escadaria. 

Foto: Zeila Maria Machado 
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Fig. 3 - Detalhe do muro da escadaria 

Foto: Zeila Maria Machado 

Os painéis são representados basicamente por imagens geométricas, predominando 

o círculo acrescido de linhas retas que remetem a símbolos familiares ao cotidiano, 

como a estrela e as mandalas. Também se encontram folhas e a cruz de malta.  

A forma de estrela de quatro pontas é a representação do primeiro painel da entrada 

do jardim (Figura 04). A estrela é um símbolo significativo, por refletir a luz na 

escuridão da noite. Neste sentido, retrata a luta contra as forças do desconhecido 

nesta escuridão, remetendo ao princípio da concepção do jardim das Hespérides, 

onde reproduz a transição do dia com a noite. Também se pode relacionar aos 

quatro elementos da natureza (fogo, ar, terra e água). No centro desta estrela está 

figurado um círculo, remetendo à simbologia do equilíbrio e da proteção (SINTONIA 

SAINT GERMAN, [ca. 2010]).  

 

Fig. 4 - Detalhe do primeiro painel da entrada do jardim 

Foto: Zeila Maria Machado 
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O painel seguinte retrata cinco círculos entrelaçados e duas linhas retas que saem 

do centro para as extremidades (Figura 05), refletindo, assim, conceitos da 

geometria, cuja palavra é originária do grego, que significa medir a terra, muito 

presente nas civilizações primitivas, e tem ligação direta com a natureza, o 

movimento dos astros, a prática de plantio e cálculos de áreas (BRAZ, 2009). A 

figura demonstrada neste painel pode ser relacionada com as mandalas ou 

rosáceas, muito utilizadas no meio sacro e profano para representar a dinâmica da 

relação do homem com o cosmos. Para Nascimento, Benutt e Neves (2007), os 

desenhos das mandalas baseiam-se na estrutura geométrica por dividirem o espaço 

em porções simétricas. Para esses autores: 

[...] justamente por essa interação marcante com a geometria e pelo 
interesse que desperta, a “mandala” ou “rosácea”, se torna um elemento 
importante no processo educacional, abrindo possibilidades de explorar 
vários conceitos ligados à representação gráfica. (NASCIMENTO; BENUTT; 
NEVES, 2007, p. 2). 

 

Fig. 5 - Detalhe do segundo painel da entrada 

Foto: Zeila Maria Machado 

O painel subsequente está representado por um jarro com folhas de oliveira, em 

formato arredondado, lembrando gotas, com caule contorcido (Figura 06). A oliveira 

é uma arvoreta da família das oleáceas, originada da região mediterrânea, 

constituída por pequenas folhas acinzentadas. É também uma designação de várias 

plantas da família das onoteráceas e sua folha é medicinal (FERREIRA, 1986). 

Trata-se de uma planta simbólica dentro da religião católica por representar uma 

árvore de fonte de energia, luz, higiene e cura, conforme citação a seguir: 

A oliveira simboliza, principalmente, a fidelidade e a determinação. O Salmo 
52:8 nos diz: "Eu, porém, sou como uma Oliveira que floresce na casa de 
Deus; confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente." 
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Independente das condições: quente, seco, frio, úmido, rochoso ou arenoso, 
a oliveira viverá e produzirá fruto. Diz-se que, não é possível matar uma 
oliveira. Ainda que cortada e queimada, novos ramos emergirão da raiz. 
Estes versículos nos lembram que independente das situações da vida, 
devemos perseverar como a oliveira na presença de Deus. O Salmo 128:3 
diz: "A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os 
teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa." (MONTE SIÃO 
ONLINE, [ca. 2010]). 

 

Fig. 6 - Detalhe do painel 
Foto: Zeila Maria Machado 

No próximo painel (Figura 07), observa-se a representação de uma mandala. Em 

seu centro, está inscrita uma estrela de cinco pontas com um círculo no interior; 

neste caso, temos a simbologia da mandala, já abordada, cujo círculo ao centro, 

acrescido da estrela de cinco pontas, tem significado especial. O pentagrama é um 

poderoso símbolo de equilíbrio e apresenta significado especial por explicar que o 

corpo é subserviente ao espírito (SINTONIA SAINT GERMAN, [ca. 2010]). 

 

Fig. 7 - Detalhe do painel 

Foto: Zeila Maria Machado 

Por último, apresenta-se um painel com o desenho da cruz de malta ou cruz de São 

João (Figura 08), que representa o emblema dos Cavaleiros de São João, levados 

pelos turcos para a ilha de Malta. A força de seu equilíbrio é representada pelas oito 

pontas e forma quatro braços em V, representando as forças centrípetas do espírito 
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e a regeneração, também utilizada até hoje nas condecorações militares 

(WIKIPEDIA, [2010]a). 

 

Fig. 8 - – Detalhe do painel – cruz de malta 

Foto: Zeila Maria Machado 

O tema abordado – as paredes do jardim da casa 34 – revela valiosa obra de arte do 

século passado que transita no mundo atual de forma modesta devido à mudança 

de mentalidade. Para que ele seja percebido, depende do olhar do observador. 

Mário Quintana (ca. 2011), num trecho do poema Jardim Interior, toca num ponto 

fundamental sobre a percepção do homem contemporâneo em relação ao jardim:  

O que mata um jardim não é mesmo alguma ausência nem o abandono... 

O que mata um jardim é esse olhar vazio de quem por eles passa 
indiferente. 

O bloco de painéis fixados na parede principal do jardim da casa 34 na técnica do 

embrechado representa símbolos com uma significação sagrada, levando o 

observador a um momento de reflexão interior, proposta conjunta com o propósito 

de conceituação do jardim. 

Considerações finais 

Neste trabalho, expôs-se uma síntese da análise dos painéis que revestem a parede 

principal do jardim da casa 34 do bairro da Saúde em Salvador (BA). Esses painéis 

marcam um período de decisivos acontecimentos no século XIX, que provocaram 

uma mudança de mentalidade devido às crises que abalaram o setor econômico da 

cidade e se refletiram na vida social. A burguesia que saiu dos engenhos e se 

deslocou para a cidade, acostumada ao contato direto com a natureza, buscou 

reproduzi-la na área urbana, o que resultou na introdução dos jardins em suas 
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residências. A busca pelo diferencial diante dos outros e o empenho em se destacar 

financeiramente levaram esta sociedade a pesquisar diferentes tipos de jardins, 

neles acrescentando elementos artísticos, dentre eles, o embrechado. Esta técnica 

ganhou espaço por induzir o ser humano a uma sensação de leveza, de 

introspecção e meditação através da sua delicadeza no movimento das formas e 

colorido dos materiais, sob o reflexo da luz natural ou artificial. Deste modo, o jardim 

é, especialmente, a imagem da relação do poder entre o homem e a natureza; é, 

enfim um intercâmbio da arte com a natureza e da natureza com a arte. 
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