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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Roberto Burle Marx 

 

Roberto Burle Marx foi um artista plástico brasileiro, renomado 

internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista. Morou grande 

parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde estão localizados seus principais 

trabalhos, embora sua obra possa ser encontrada ao redor de todo o 

mundo. O arquiteto responsável pela calçada mais famosa do país foi o 

paisagista Burle Marx. Em seu projeto, o paisagista refez os desenhos 

originais, apenas acentuando as curvas e mantendo o paralelismo com as 

ondas do mar. 

Fonte: Wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx Acesso em 13/08/2020  

 

Veja algumas obras do artista: 

  

Calçadão de Copacabana Rio de Janeiro Jardim Botânico de Nova York 

Fonte: Alataj.com.br Acesso em 13/03/2020 Fonte: Archdaily.com.br Acesso em 13/08/2020 

 

Curiosidade 

 

Arquitetura paisagista ou paisagismo é a arte e a técnica de projetar, planear, gerir e preservar 

os espaços abertos, urbanos ou não, de forma a criar micro e macropaisagens, de acordo com 

critérios estéticos e sustentáveis, de acordo com cada lugar. 

Fonte: pt.wikipedia.org Acesso em 13/08/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Burle_Marx
https://pt.wikipedia.org/
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1- Você já foi a alguma parque, praça, praia, centro histórico? Descreva a paisagem desse 

lugar (plantas, esculturas, caminhos, etc.) e o que você costuma fazer quando está nesses 

lugares. 

  

  

  

  

 

2- Quem foi o artista que desenhou o calçadão de Copacabana no Rio de Janeiro? 

  

  

 

Os traços podem ser encontrados em quase tudo o que fazemos. 

Os traçados são os riscos, atravessados, delineados encontrados, 

por exemplo, nas costuras das roupas que usamos, as ruas onde os 

carros passam ou ainda nos desenhos e obras de arte. 

 Fonte: alievi.art.br/tracos-de-um-desenho Acesso em 25/08/2020 

 

3- Observando a imagem do calçadão de Copacabana, desenhe que tipo de traço parece ter 

sido desenhado no calçadão: 

 

 

4- Desenhe uma praça utilizando diversos tipos de traços que você conhece: 

 

 


