


Roberto Burle Marx (1909-1994) foi 

um artista plástico brasileiro. Autor 

de mais de três mil projetos de 

paisagismo em 20 países. Foi 

também pintor, escultor, tapeceiro 

e criador de joias. 



O jardim foi construído no meio 

do Eixo Monumental, entre a 

Torre de TV e a Rodoviária do 

Plano Piloto onde hoje há um 

canteiro central com apenas 

grama. O projeto mudou a cara 

do Eixo Monumental (o ‘corpo’ 

do avião projetado por Lucio 

Costa) e deve se transformar 

em mais um cartão postal da 

capital do País. 



Os jardins de praças públicas planejados 

por Roberto Burle Marx, no Recife e O 

Campo de Santana, no Rio de Janeiro 

entraram no rol de bens protegidos pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan). Os pedidos de 

registros e de tombamentos foram 

discutidos na 79ª reunião do Conselho 

Consultivo de Patrimônio do Iphan, na 

quinta-feira, 11 de junho, em Brasília, e 

aprovados por unanimidade. 



Oscar Niemeyer (1907-2012) foi 

arquiteto brasileiro. Responsável 

pelo planejamento arquitetônico 

de vários prédios de Brasília, 

capital do Brasil. Possui mais de 

600 projetos em todo o mundo. É 

um dos maiores representantes 

da arquitetura moderna da 

história. Tem como característica 

principal o uso do concreto 

armado para as suas 

construções, com seu estilo 

inconfundível. 



Ibirapuera, 1951, São Paulo 

O parque público de São Paulo, 

construído para ser o marco 

principal das comemorações do 

quarto centenário da cidade – e, 

portanto, inaugurado em 1954 –, 

possui um volume singular. Sua 

marquise faz uma ode à liberdade 

da forma, conectando os pavilhões, 

os espaços culturais e os de lazer 

do complexo. O conjunto, no 

entanto, só foi completado mesmo 

em 2005, com a inauguração do 

Auditório Ibirapuera, que não saíra 

do papel nos anos 1950. A foto 

acima é do interior do pavilhão da 

Bienal de São Paulo. 



Brasília, 1957 

Niemeyer foi escolhido por Juscelino 

Kubitschek para traçar e erguer os 

edifícios governamentais em 

Brasília. Começou em 1956 com o 

Catetinho, a residência provisória do 

presidente da República, e seguiu, 

já em 1957, com o Palácio da 

Alvorada, o Congresso Nacional, o 

Teatro Nacional, o Supremo Tribunal 

Federal, o Palácio do Planalto, a 

Praça dos Três Poderes e a 

Catedral de Brasília, com vitrais 

assinados por Marianne Peretti, a 

única mulher na equipe. 





Entrevista – Pamela  
Nome: Ramon Falchi Maceiras 

Idade: 28 anos / Trabalha na Construtora Even 

1- Por que você escolheu essa área de trabalho? 

R: Sonho desde pequeno. 

2- Por quantos anos você está nessa área de trabalho? 

R: 6 anos. 

3- Qual área da engenharia civil escolheu? 

R: Obras, acompanha a execução de obras. 

4- Se não fosse arquiteto, com o que trabalharia? 

R: Economia. 

5- O que você acha que mudou na arquitetura de antigamente comparada 

com a de hoje? 

R: Segurança avançada no trabalho, tecnologia aplicada em instalações, ... 

6- Como é trabalhar na área da engenharia / arquitetura? 

R: Dinâmico, muito esforço, bom retorno, grande motivação. 

7- Como explicaria a relação da engenharia com a arquitetura? 

R: Apesar de áreas muito diferentes, estão interligadas em todos os pontos, 

principalmente ao atendimentos às normas. 


