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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o paisagismo de Roberto Burle Marx na arquitetura moderna brasileira 

e analisar os seus jardins de uma maneira geral no modernismo. Será comentado sobre a vida do paisagista e conceitos 

utilizados na concepção dos projetos paisagísticos de sua autoria. Por cerca cinquenta anos Burle Marx foi responsável 

pelos mais importantes projetos paisagísticos do Brasil, sendo pioneiro do design moderno no paisagismo moderno 

mundial.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os anos de 1930 e 1940 foram de rupturas na arquitetura e urbanismo. A negação do 

passado recente era objetivo das vanguardas, refletindo no espaço livre urbano, público e privado. A 

princípio, as novas concepções se restringiram às obras de Roberto Burle Marx, mas com o 

aumento da urbanização e da população, novos autores e obras paisagistas surgiram. Porém desde 

sempre, Roberto Burle Marx foi sinônimo de paisagismo. Com suas diversas equipes foi 

responsável por cerca de 50 anos, pelos mais importantes projetos paisagísticos do país. Na década 

de 1930, período de intenso nacionalismo e transformação sociais, foi onde Marx começou tendo 

participado do projeto do Ministério da Educação e Saúde, um marco na arquitetura nacional 

(MACEDO, 2003). A fim de ser atingido o objetivo de compreender sobre a importância do 

paisagismo de Roberto Burle Marx na arquitetura moderna brasileira, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos: a) Apresentar a arquitetura moderna brasileira; b) Apresentar o 
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paisagismo na arquitetura moderna; c) Apresentar o paisagista Roberto Burle Marx; d) Analisar a 

importância do paisagismo de Roberto Burle Marx no modernismo; e) Comprovar a hipótese 

inicial; f) Disseminar dos resultados em evento cientifico. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA 

 

 Segundo Santos (2006), a arquitetura moderna no Brasil se desenvolve a partir de quatro 

conceitos, que sintetizam a trajetória da mesma. O primeiro conceito é a descrição do processo de 

surgimento da arquitetura moderna brasileira, onde são apresentadas as raízes da Escola Carioca, a 

partir do pensamento de Lucio Costa. Ainda nesse primeiro momento apresenta-se também as raízes 

da arquitetura moderna paulista, considerando a influência de Victor Dubugras. O segundo conceito 

diz respeito à elaboração do projeto do Ministério da Educação e Saúde (imagem 01), no Rio de 

Janeiro, cuja linguagem sintetiza as influências da arquitetura corbuseriana.  

 

Imagem 01 – Edifício Gustavo Capanema 

 
Fonte: Iphan s/d 

 

Não se pode deixar de citar a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que gerou uma nova 

fase estética, fixada na valorização da realidade do país, que buscava descobrir uma arte 

propriamente brasileira. Os projetos eram caracterizados pelo racionalismo e pelo funcionalismo, 

além das formas geométricas definidas, uso de pilotis a fim de liberar os espaços sob o edifício, ao 

invés de janelas tradicionais, panos de vidros contínuos na faixada, integração da arquitetura com o 

paisagismo e outras artes plásticas, através do emprego de painéis de azulejos decorados, murais e 

esculturas (TOFANI, 2014). 
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Em um terceiro momento, são apresentados exemplares da arquitetura moderna entre as 

décadas de 1940 e 1960 em algumas capitais do país. O quarto conceito, de consagração, a partir do 

Concurso do Plano Diretor de 1957, apresentam-se alguns elementos da criação de Brasília, que 

congrega ideias sobre arquitetura e urbanismo de forma única (SANTOS, 2006).  

 Cavalcanti (1999) diz que o modernismo na arquitetura brasileira se constituiu a partir de 

uma reinterpretação das ideias de Le Corbusier e em menor medida, de Walter Gropius. Um ponto 

básico entre eles era que a arquitetura moderna traduzia um momento de ruptura com a sociedade 

anterior.   

 

2.2 O PAISAGISMO NA ARQUITETURA MODERNA 

 

 A arquitetura paisagística moderna, segundo Macedo (2003), atende novas formas de uso e, 

portanto, de organização morfológica do espaço livre urbano, no qual é introduzida a figura do 

automóvel, que exige uma reordenação dos tecidos urbanos existentes e a concepção de medidas 

para a convivência veículo-pedestre. Calçadas e passeios para lazer, espaço livre para a circulação 

de pedestres, são reformuladas de acordo com os novos padrões. Se torna então funcionalista, com a 

determinação de áreas equipadas para o lazer, recreativo ou esportivo.  

 É possível dividir o processo de formação da arquitetura paisagística brasileira moderna em 

três etapas distintas. Em um primeiro momento – 1930-1950 –, o projeto moderno paisagístico é 

pouco a pouco difundido juntos as obras de arquitetura moderna, cujos espaços livres são por vezes 

objeto de um tratamento paisagístico de vanguarda funcional, simples e tropicalista. Burle Marx e 

seus associados trazem nacionalismo, representações geométricas e uso da vegetação nativa. Já na 

segunda etapa – 1950-1960 –, a expansão com o crescimento e modernização urbana e arquitetônica 

do período, com a expansão horizontal dos prédios, há um significativo aumento da demanda de 

projetos paisagísticos modernos. É nesse período que surge o primeiro parque urbano modernista do 

país, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo (MACEDO, 2003).  

 O projeto paisagístico eclético de caráter europeu é banido definitivamente na terceira etapa 

(1960-1989). Nesse período, a atividade recreativa passa a ser o foco na produção de novos espaços, 

tanto em projetos particulares quanto em espaços públicos. Ao final da década de 1980 são poucas 

as grandes cidades que não possuem divisões especializadas no projeto e gestão de espaços 

públicos. Paralelamente a isso, o trabalho de inúmeros profissionais paisagistas se espalha pelo país 

(MACEDO, 2003).   
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2.3 BURLE MARX 

 

 Nascido no dia 04 de agosto de 1909, na cidade de São Paulo. Seu pai Wilhelm 

Marx, com descendência alemã, veio para o Brasil, estabelecendo-se em Recife a serviço de uma 

empresa em exportação de couros. Ao mesmo tempo ministrava aulas de seu idioma, em que 

conheceu a pernambucana Cecilia Burle, com família de origem francesa, no qual se casaram no 

ano de 1900. No ano seguinte, o casal se mudou para São Paulo e lá nasceram seus cinco filhos, 

sendo Burle Marx o quarto filho. O sexto filho nasceu no Rio de Janeiro, para onde a família se 

muda no ano de 1914 (SIQUEIRA, 2009). 

Segundo Seffrin (1995, apud TOFANI, 2015) a família passou um tempo na casa de um 

parente na cidade de Copacabana, no Rio de Janeiro, pouco antes de comprarem uma chácara no 

bairro do Leme no ano de 1918, em que nela viveram até 1930. Ao completar cinco anos de idade, 

Burle Marx observava sua mãe em seus cuidados com o jardim da chácara, além disso ele tinha 

aulas de canto e músicas em que a professora era sua mãe. O terreno da residência era grande e 

ficava junto ao declive do morro, possibilitando que entendesse mais sobre as plantas e aprendesse 

sobre as 22 flores, frutos e mudas que ali existiam. Com toda essa estrutura dentro de sua própria 

casa, Burle Marx teve isso como incentivo para começar seus estudos na área de botânica, e formar 

seu viveiro. 

No ano de 1928, com sérios problemas de saúde, Burle Marx precisou se mudar para a 

Alemanha, onde permanece por um ano e meio. E com esse tempo em tratamentos médicos 

aproveita para se aperfeiçoar fazendo aulas de música, desenho e pintura. Ao voltar para o Brasil, 

inspirado pelo arquiteto e amigo Lucio Costa, vizinho da chácara onde vivia, iniciou seus estudos 

na Escola Nacional de Belas Artes, sendo que nesse período também acabou por fazer novas 

amizades como Niemeyer, Jorge Machado Moreira e Carlos Leão (SEFFRIN, 1995, apud TOFANI, 

2015). 

Durante o período de 1934 a 1937, segundo Floriano (2007) Marx viveu em Recife e 

assumiu um cargo importante para o estado, e desenvolvendo uma pesquisa em torno da flora do 

norte do Brasil, passando assim a reproduzir seu conceito de jardim tropical. Em 1937 retorna ao 

Rio de Janeiro, retoma os estudos e se aproxima de Portinari como ajudante em suas produções. O 

reconhecimento para a vida definitiva como profissional paisagístico foi o grande painel de azulejo 

do edifício do MEC, no qual também executou o projeto paisagístico. No ano de 1940 recebe o 
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reconhecimento como pintor e paisagista no Salão da Escola Nacional de Belas Artes, e passa a 

lecionar na Escola Carioca. Burle Marx construiu mais de mil jardins diferentes pelo mundo a fora, 

trabalhando até seus últimos dias de vida, com pouca visão, e aos 85 anos faleceu no ano de 1994, 

encerrando assim sua trajetória como paisagista.  

 

2.4 O PAISAGISMO DE BURLE MARX 

 

 Siqueira (2009) afirma que como paisagista, Marx começou desenhando profissionalmente 

em projetos residenciais, juntamente com Lucio Costa e Gregori Warchavchik, usando plantas 

dispostas em canteiros redondos e nas margens dos muros laterais. 

 Burle Marx inovava propondo a transferência da diversidade, dos processos naturais e das 

plantas nativas para os seus projetos de paisagismo, usando os conhecimentos adquiridos com a 

observação da natureza. Realizava associações naturais e o emprego de plantas retiradas das 

redondezas (FROTA, 1994 apud TOFANI, 2015). Dentro de uma estética ligada ao modernismo, 

Marx criou um paisagismo tropical, com a valorização da flora brasileira. Procurava superar a falta 

de espaços livres, aplicando como solução seus jardins verticais (TOFANI, 2014). 

Roberto exercia uma prática multidisciplinar na concepção dos jardins, pois reúne nesse tanto 

a harmonia da música como as qualidades pictóricas na utilização da cor e formas abstratas 

(Carneiro et al, 2007 apud LEENHARDT, 1996).  

 

Imagem 02 – Casa Edmundo Cavanellas              Imagem 03 – Aterro do Flamengo 

  
      Fonte: Alejandra Padilha s/d                      Fonte: Ramón Rodriguez Lera s/d 

 

A concepção de jardim moderno, estava apoiada em três suportes: higiene, educação e arte. 

Relacionada a higiene, o jardim representava uma concentração de vegetação que proporciona 

amenização ao clima e à poluição urbana. No quesito educação, o jardim seria um meio de instruir, 
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de transmitir conhecimento através do conjunto dos seus elementos no qual a vegetação era o 

principal. Na arte, o jardim estaria associado a uma forma de expressão artística, com manifestação 

cultural (CARNEIRO et al, 2007).  

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho se fundamenta em pesquisas bibliográficas, já elaboradas, constituídas de livros e 

artigos científico, onde permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente (GIL, 2008). 

 

4 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Com o modernismo, no início do século XX, muitos jardins públicos adquirem uma 

denominação mais urbana e internacional, chegando a ponto de o parque ser o elemento principal 

que dá surgimento aos lugares ou bairros. O jardim moderno nasce com o olhar de Burle Marx 

sobre a paisagem brasileira. A concepção de moderno, também não se limitava a um espaço 

fechado, enquadrado por muros e paredes, mas era voltado para os espaços abertos (CARNEIRO et 

al, 2007).  

O principal conceito utilizado nas obras de Roberto Burle Marx era a permanência pela 

busca estética histórica, em que a partir de um conhecimento técnico existe uma percepção 

vivenciada na realidade cultural e também social, apesar de ter sido um grande criador de jardins, 

ele foi também um dos maiores construtores de certa ideia do Brasil, em que a arquitetura, musica, 

pintura poesias, jardins e entre outros faziam parte do mesmo discurso (FLORIANO, 2007).  

Modernizar, nacionalizar e internacionalizar, segundo Floriano (2007), era umas das artes 

brasileiras de superar o complexo de inferioridade cultural, realizada para solucionar esse trauma 

pela falta dos centros hegemônicos de arte. Isto foi um marco em relação a história de Roberto 

Burle Marx como um artista comprometido e fiel em seus projetos modernos.  

Segundo Floriano (2007), Burle Marx foi um fundador da ideia de modernidade, pois, ele 

conseguiu demonstrar para o mundo as cores do Brasil, sem que fosse igual ao nacionalismo sempre 

comprometido com a arte internacional. Conhecido como inventor dos jardins modernos da história 

cultural do pais, sua herança conquistada ultrapassa as fronteiras do país assim, configurando-se 

como tal em patrimônio da humanidade.  
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Com isso, surge a possibilidade de incorporar o espaço exterior e da paisagem, a arquitetura 

e desaparece a conotação frente e fundos relacionado à ideia tradicional de jardim. Relacionando 

com o espaço público com o ambiente circundante, são essencialmente urbanos e exteriorizados 

para atender ao homem da cidade. Seu paisagismo resgata a relação entre o homem e a natureza 

tropical, que antes não existia, utilizando da arte como forma de expressão (POLIZZO, 2010).  

 A arquitetura moderna brasileira é conhecida pelas grandes obras de Oscar Niemeyer, Lucio 

Costa, entre outros arquitetos, pilotis, planta e fachada livre, janela em fita e o grandioso Plano 

Piloto de Brasília. Mas não se pode esquecer que nessa época do modernismo também, com o 

grande crescimento das cidades, foi preciso repensar o espaço urbano e novas percepções foram 

surgindo. O modernismo foi muito mais que os cinco pontos da arquitetura de Le Corbusier ou as 

curvas de Oscar Niemeyer, o paisagismo se fez muito presente nos projetos arquitetônicos pois 

transformavam espaços urbanos para lazer e bem-estar do cidadão.  

 Enquanto era considerado as ideias do modernismo vindas de fora, Burle Marx usava da 

flora tropical e projetava um paisagismo cada vez mais com a identidade brasileira, desenhava 

levando em consideração a topografia e a interação de volumetrias.  

 Sempre teve uma visão ampliada da natureza, e não considerava apenas as espécies mais 

valorizadas, ele lutava em prol da preservação ecológica. Segundo Oliveira (2000), o jardim de 

Marx contém o real na qualidade de juízo com relação aos materiais que a história oferece, como 

condição implícita da possibilidade de forma, não como referente de menções características. O 

paisagista moldava seus jardins como se pintasse uma tela, seus jardins eram fruto do mesmo 

método que utilizava para organizar e compor seus desenhos e pinturas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Roberto Burle Marx foi o principal responsável pela criação de um modelo paisagístico 

moderno. Principalmente por valorizar a vegetação nativa, porque na época Colonial, as vegetações 

eram trazidas de fora pela realeza, ou seja, assim como os materiais, eram importadas e geralmente 

não se adequavam ao clima brasileiro.  

Marx também pintava (imagem 04) e tinha muito conhecimento na botânica, sempre 

descobrindo novas espécies, o que, aliado a arquitetura, dava cores e formas (imagem 05) nos 

projetos paisagísticos.  Esse domínio no conhecimento das espécies possibilitava a escolha de 

plantas harmoniosas, prevendo volumes, texturas e cores.  
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          Imagem 04 – Projeto do Ed. Gustavo Capanema          Imagem 05 – Terraço do Edifício 

  
Fonte: Burle Marx & Cia Ltda                                   Fonte: Cintia Ramirez 

 

 A partir das obras dele, o desenho da paisagem ganhou um espaço no meio arquitetônico 

nacional e internacional. O paisagismo passava a se conciliar com movimentos de renovação 

arquitetônica e assumia uma postura de ruptura com o paisagismo vigente a época. A vegetação 

passa a ser primordial e não mais secundário nos projetos.  
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