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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo analisar os métodos projetuais de Roberto Burle Marx ao longo de sua carreira, 

com base em referências bibliográficas que citam seus trabalhos e propostas. Percebe-se que sua maneira de tratar a 

arquitetura e paisagismo se desenvolveu rapidamente através dos anos e em pouco tempo alcançou o sucesso, sendo 

reconhecido mundialmente pelos seus trabalhos. 

 

Seus conceitos e métodos de trabalho evoluíram com o tempo. Suas obras do começo da carreira em comparação 

com obras posteriores, destoam numa forma pura, onde fica claro o aprendizado e evolução ao longo de sua vida. Projetou 

o terraço-jardim do edifício Gustavo Capanema, o que gerou uma ruptura no paisagismo brasileiro convencional, tornando-

se o precursor da arquitetura moderna brasileira.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa aborda a história profissional do arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, 

e o tema da pesquisa é sobre os métodos projetuais que ele utilizava. Esta pesquisa justifica-se devido 

o interesse em conhecer a história profissional deste arquiteto brasileiro que se tornou uam grande 

referência no mundo do paisagismo com mais de 2000 projetos realizados. Diante disso, a pergunta 

que buscou-se responder é sobre quais foram os principais métodos projetuais utilizados por Roberto 

Burle Marx ao longo de sua trajetória. Temos como hipótese a sua singularidade em projetar as 

paisagens utilizando as vegetações nativas, a preocupação em propor plantas com potencial de 

mudanças cromáticas semelhantes a vegetação que fosse perene. 

O objetivo geral da pesquisa visa conhecer as caracteristicas da carreira de Burle Marx, bem 

como suas técnicas projetuais no paisagismo, compreendendo assim sua ascensão profissional. E os 

objetivos específicos são conhecer a biografia do paisagista, identificar técnicas utilizadas no 

desenvolvimento de seus projetos de paisagismo e apresentar obras que exemplifiquem as técnicas 

utilizadas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Este capítulo aborda os assuntos pertinentes ao tema deste trabalho, onde será apresentado 

sobre a biografia do arquiteto, apresentando duas obras com o objetivo de fundamentar a analisar 

características da carreira de Burle Marx, bem como suas técnicas projetuais no paisagismo, 

compreendendo assim sua ascensão profissional. 

 
 

2.1 A VIDA E EVOLUÇÃO DE ROBERTO BURLE MARX 
 

 

Roberto Burle Marx (1909-1994) foi muitas coisas antes de se tornar arquiteto e paisagista, 

foi um artista plástico, pintor, escultor, entre outros. Foi autor de milhares de projetos de paisagismo 

ao redor do mundo, em 20 países mais especificamente (FRAZÃO, 2016). 

Nasceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1909. Filho de Wilhelm Marx, um judeu 

alemão, que comercializava couro, e de Cecília Burle, pernambucana, descendente de franceses. 

Seu pai foi criado na mesma cidade natal de Karl Marx, Trie, que também era primo de seu avô. Desde 

muito novo, Burle Marx ajudava sua mãe com o jardim e a horta de sua casa (FRAZÃO, 

2016). 
 

Segundo Frazão (2016) em 1913, a família de Roberto passou por uma crise financeira, o 

que os obrigou a se mudarem para o Rio de Janeiro para morar na casa de alguns familiares. Após 

um tempo a empresa de curtume e exportação de couro, fonte de renda da família, voltou a dar 

lucro, mudaram-se para um casarão no bairro do Leme. Em 1917, Roberto começou seu próprio 

jardim. 

A família de Burle Marx viajou para a Alemanha em busca de um tratamento para os olhos de 

Roberto. E lá, em Berlim, ficou fascinado quando visitou pela primeira vez o Jardim Botânico, onde 

desvendou a beleza de várias plantas nativas do Brasil. Durante esse período, estudou pintura no ateliê 

de Degner Klemn. Em 1930, quando voltou para o Rio de Janeiro, ingressou na Escola Nacional de 

Belas Artes, onde estudou com o famoso Cândido Portinari. Durante o período que cursou, conviveu 

com grandes nomes da arquitetura moderna, como por exemplo, Oscar Niemeyer, Helio Uchôa e 

Milton Roberto (FRAZÃO, 2016). 

Burle Marx, ao longo dos anos, criou seu próprio estilo de projetar, segundo DOURADO 
 

(2009): 
 

[...] foi cristalizando uma peculiar sintaxe compositiva até a década de 1950, na qual a 

policromia tornou-se um dado estrutural protagonista da realização dos projetos.
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Embora compreendendo cada vez mais as especificidades e necessidades biológicas das plantas,  

o  conjunto  de  procedimentos  estéticos  que  Burle  Marx  foi  desenvolvendo orientava-se 

segundo uma lógica própria de harmonia e contrastes cromáticos. 
 
 

Segundo Farah, 2006, Roberto observava vários pontos relevantes antes de começar a rabiscar seus 

projetos. Gostava de obsevar o meio físico-espacial de onde seria aplicada a intervenção paisagística, 

defendia a observação do sítio, bem como o caráter da paisagem do lugar. Burle Marx ficou conhecido 

pelo seu estilo próprio de projetar, utilizando a vegetação nativa como obra prima, a paisagem natural e 

observando sempre as condições climáticas do local e de luminosidade. 

Seus jardins têm características peculiares desde sua concepção, pois Burle Marx projetava 

pensando na manutenção e cuidados posteriores ao desenvolvimento do projeto, assim como afirma 

Dourado (2009) “A ideia de jardim e paisagem de Burle Marx não se baseava na exigência de 

substituição de replantio permanente de espécies, envolvendo trabalhos de horticultura altamente 

intensivos mas na sutil compreensão de aproveitamento da fisiologia e morfologia vegeta l.”. 

Uma de suas características, se não a mais importante e que ganha mais destaque na sua carreira, 

é o seu desprezo por fórmulas. Roberto as detestava pois as via como repetitivas, como um beco sem 

saída (OLIVEIRA, 1992). 

 

[...] “Aceitar a fórmula é inviabilizar a capacidade de pensar. Eu detesto ditaduras, que saõ 

imposições, fórmulas. Eu quero ter o direito de descobrir o que serve para mim e o que não serve 

para os demais.” 

 

Segundo Leenhardt (2006) ainda afirma a sua capacidade de explorar e traduzir sensações por 

meio de uma variedade de expressões assim como a pintura e a naturalidade dos jardins. Consegue ele 

traduzir no campo do espaço real exatamente assim como havia planejado capacidade essa que marca a 

excepcional capacidade do artista. 

 
 
 

2.2 PARQUE FRANCISCO DE MIRANDA 
 

 

O  Parque  Del  Este  (agora  chamado  oficialmente  de  Parque  Generalíssimo Francisco  de 

Miranda em honra ao herói venezuelano) é um parque de domínio público que tem como foco a 

recreação    e    o    lazer.    Está    localizado    no    município    de    Sucre,    em    uma das áreas 

metropolitanas de Caracas, Venezuela. É um dos mais importantes da cidade, com um total de 

82 hectares de área (PARQUE FRANCISCO DE MIRANDA, 2016). 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas
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Sua  inauguração  ocorreu  quando  o governo  do  presidente Rómulo  Betancourt estava  em 

atividade em 19 de janeiro de 1961. O parque foi desenhado pelo arquiteto e paisagista Roberto 

Burle  Marx e  algumas  outras  pessoas  como  John  Stoddart  e  Fernando  Tábora,  também  pelo 

botânico Leandro  Aristeguieta que  tiveram  a  oportunidade  de  apreciar  no  mesmo  espaço  a 

majestosa flora nacional num pequeno espaço, como dito anteriormente, observando o caráter da 

paisagem do lugar, como mostra (figura 01) a implantação do parque com o projeto paisagista (PARQUE 

FRANCISCO DE MIRANDA, 2016). 

Segundo Karan, s/d, as preocupações de Burle Marx que se destacavam nos seus projetos, incluiam 

as massas de cor, que podiam ser atingidas na disposição de arbustos e árvores, de acordo com seu 

potencial de mudanças cromáticas, nas estações do ano. Também emprega esta mesma preocupação com 

as pedras, seixos e areias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dados do Parque Francisco de Miranda (2016), Quando o parque foi projetado em 
 

1961, tinha como objetivo receber cerca de 6.000 visitantes mensais. No ano de 2008, o parque 

recebera  cerca  de  270.000  visitantes  em  apenas um  mês,  o  que  levou  a  construção  de várias 

atividades em suas instalações. Em 1964, o arquiteto Gustavo  Wallis, presidente  do Conselho 

Diretivo do parque, desenhou os projetos para o museu de antiguidades e para o aquário que 

finalmente foram construídos. 

 

O parque conta com diversas atrações além de todo o paisagismo empregado por Burle Marx. 

Dentre eles estão o Planetário Humboldt (figura 02), que se iniciou em 15 de janeiro de 1959 e foi  

Figura 1 - Projeto paisagístico do parque 

SOUTO, 2013 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_Betancourt
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
https://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_Aristeguieta
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inaugurado em 24 de julho de 1961. Suas instalações contam com uma cúpula de 20 metros de 

diâmetro com um projetor planetário Mark III. Ainda conta com uma das caravelas de Cristóvão 

Colombo, que por muito tempo foi à atração principal do parque. Foi trazida até o parque em 12 de  

outubro de 1971 e contam com parte da tripulação, armas, escudos, vestes, entre outros (PARQUE 

FRANCISCO DE MIRANDA, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Parque Francisco de Miranda (2016), o parque ainda conta com jardins ecológicos, 

onde Burle Marx se importou em dividir as plantas e arborizações de acordo com a necessidade de 

cada ambiente. Isso formou diversos tipos de micro-biomas espalhados pelo parque. A divisão se 

deu dessa forma: 

     O Jardim Xerófito: Com espécies vegetais especiais, desenvolvidas para sobreviver em 

meio ao clima desértico árido e semi-árido; 

      O Jardim de Plantas D’água: também conhecido como Jardim Hidrofílico, que conta 

com diversas espécies desenvolvidas para sobrevivem em lugares úmidos e de regiões de lagos, como 

as Vitórias-Régias; 

      Um  bosque  comum  para  convivência,  lazer  e  recreação,  bem  arborizado,  com 

diversas espécies de árvores e plantas rasteiras; 

      Um lago ao sul do parque. 
 

 

Na parte norte do parque, há uma série de fontes, murais, paisagismo e cascatas que 

embelezam o local (figura 03). São conhecidos como Pátios Ornamentais.

PARQUE FRANCISCO DE MIRANDA, 2016 

Figura 2 - Planetário Humbaldt 
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Figura 03 – Paisagem do lago. 
 

 
 

 
 
 

2.3 PARQUE IPANEMA 

Fonte: VIVA DECORA, 2017

 

O Parque Ipanema está localizado no município de Ipatinga, interior do estado de Minas Gerais 

(figura 04). Sua extensão consta com mais de 1 milhão de metros quadrados, e é uma das maiores 

áreas verdes do país que divide espaço com a parte urbana da cidade. O parque foi uma das últimas 

obras de Roberto Burle Marx. A área preenchida pelo parque é também considerada um dos bairros 

oficiais de Ipatinga. (MORAES, s.d.) 

 
Figura 04 – Vista aérea do parque. 

 

 

 
 

 
Fonte: VIVA DECORA, 2017
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Segundo Morais (s/d), o parque era um sonho que vinha desde 1970, quando a paisagem de 

Ipatinga era dominada pela cinzenta imagem da usina siderúrgica local. Foi realizado o projeto uma 

década depois, quando Burle Marx viajou até lá e iniciou o projeto que na época foi conside rado 

audacioso. Hoje o parque é considerado a maior área verde urbana de Minas Gerais, com mais de 

doze mil árvores plantadas. Como um adorador do meio ambiente, “de coração grande e verde”, o 

paisagista  procurou  utilizar  no  projeto  feito  para  a  Prefeitura  de  Ipatinga  a  maior  quantidade 

possível de vegetação nacional. A partir daí, Ipatinga tornou-se uma cidade muito mais jovial, 

bonita e aconchegante (figura 05). 

 
 

Figura 05- Imagem noturna do parque. 
 

 

 
 

Fonte: VIVA DECORA, 2017 
 

 

O parque oferece uma área de lazer com pista para caminhada e corrida, lago com ilha, cata- 

ventos, brinquedos, anfiteatro e quadras poliesportivas (figura 06). Foi instalado um palco para 

apresentação de shows e  espetáculos,  dentro  da  lagoa,  construído com  troncos de eucalipto e 

assoalho no estilo de que e sua medida aproximada é de 383 metros quadrados. Os moradores de 

Ipatinga e de outras cidades da região são frequentadores assíduos do Parque Ipanema. O local foi 

muito bem instalado, possui iluminação, sinalização, sanitários, bebedouros e lixeiras (MORAES, 

s.d.)
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Figura 06 – Ponte com vista para cata-vento visão noturna. 
 

 

 
 

Fonte: CARTA DE NOTICIAS, 2017. 
 

 

No Parque Ipanema está situado no Parque da Ciência, espaço informal de educação para 

divulgação científica. Também conhecidos como museus interativos de ciência, esses locais são 

dirigidos ao público em geral. Usam linguagem acessível com interações lúdicas para difundir 

conceitos das ciências naturais e popularizar o saber científico (figura 07) (MORAES, s.d.). 

 
Figura 8 –Parque da ciência. 

 

 

 
 

 
Fonte: G1, 2015
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Também Moraes (s/d), explica que existem várias atrações pelo parque, porém têm como 

principais as montagens que apresentam os princípios ou fenômenos físicos, biológicos, químicos 

ou astronômicos, e que podem também serem vistas ou tocadas pelo visitante. Tem como ponto inicial 

e final o encontro da Rua de Pedestres com o eixo da Rua Safira. 

Por fim, pode-se notar que Roberto exibia uma certa sensibilidade à paisagem poética, bastante 

utilizada neste projeto. Envolvia-se de maneira profunda com os objetos de sua criação, sempre atento 

às emoções que seriam provocadas nas pessoas pela vegetação escolhida, e ao vínculo que se formava 

entre sua criação e os habitantes da cidade. (FARAH, 2006). 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

A pesquisa é fundamental para a realização de projetos, pois especifica os procedimentos 

necessários para obter as informações que estruturam e resolvem os problemas da pesquisa. Gil (1991) 

enfatiza que “O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 

emprego dos procedimentos científicos”. Desta forma foram definidos alguns destes procedimentos 

para que seja possível alcançar o objetivo proposto de forma satisfatória. 

 

A metodologia deste trabalho ocorrerá inicialmente por meio de pesquisa teórica, sendo que 

a  pesquisa  é  toda  atividade  voltada  para  verificar  a  solução  do  problema,  elabor ando  um 

conhecimento  que  ajude  na  compreensão  e  na  orientação,  um  levantamento  de documentos e 

bibliografia de pesquisas iguais ou semelhantes ao que será realizado, sobre saneamento básico 

(MARCONI E  LAKATOS, 2003,  p. 225). Em seguida será realizado análise e discussão das 

informações obtidas referente características projetuais de Roberto Burle Marx ao longo de sua 

carreira. 

 
 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 
 

Segundo Dourado (2009) em seus projetos percebe-se que tem uma variedade funcional em 

suas composições transmitindo sensações, imaginação e promovendo curiosidade do conjunto, ele 

nunca deixou de declarar sua paixão sobre a flora brasileira principalmente a de canga, que a traz para 

os projetos a demonstração da relação de cores e formas naturais que é sua marca. As curvas e uso de 

cores no Projeto do Parque Francisco de Miranda mostra em seus projetos o uso de diversos maciços 

representados com bioclimas diferentes para cada  um, podendo proporcionar diversas sensações 

em um mesmo local (PARQUE FRANCISCO DE MIRANDA, 2016). 

Leenhardt (2006) demostra sua indignação perante outros paisagistas que não conseguem 

chegar a um conceito de jardim, dada pela pobreza em relação aos conceitos botânicos, e ressalta 
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que  Burle  Marx  foi  o  único  a  trazer  o  conhecimento  sobre  manejos  e  conseguir  explicar 

movimentos artísticos modernos de seus projetos. Neles também trás os efeitos de continuidade e 

limites, verticalidade e horizontalidade, cores e efeitos de luz. No Parque Itapema ele consegue 

conceber diversos usos no mesmo espaços sem perder características de parque urbano. O autor 

consegue aplicar quatro parâmetros principais sobre ares verdes modernas, a recreativa, a artística, a 

educacional e a ambiental, que perante o caos gerado pela acelerada verticalização dos grandes 

centros,  tenha-se  uma  melhor  condição  de  vida  por  meios  de  espaços  urbanos  públicos 

(DOURADO, 2009). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

De acordo com as pesquisas feitas sobre a vida e obras de Roberto Burle Marx, nota-se que a 

sua maneira de trabalho sempre foi ressaltada pela sua paixão pela tradição brasileira, utilizando 

plantas nativas tanto nos parques nacionais como nos internacionais.  

O paisagista emprega de forma conceitual a arte e a harmonia em seus projetos, explorando 

cores, disposição de vegetações homogêneas, potencial de mudanças cromáticas e perenidade, 

alcançando desta forma, a perfeição projetual.  

Burle Marx busca destacar em seus projetos o vínculo entre o meio a ser criado e o existente, 

trazendo referencias da paisagem natural. Revela seu domínio na concepção espacial e seus 

princípios de composição, seguindo uma abordagem de forma e função. Atende as necessidades do 

projeto, integrando a sensibilidade e as emoções proporcionadas pela vegetação com os habitantes.  

Burle Marx sempre foi adorador da natureza, e desde cedo se interessou por parques e 

jardins. Chamado como “de coração grande e verde” se tornou, através de sua capacidade única de 

projetar, um dos paisagistas de maior renome e admiração. 
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