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A paisagista paulistana optou pela 
profissão porque unia suas duas 

paixões: botânica e arquitetura. Em
penho, dedicação e paixão a levaram, 

ainda na faculdade, a conseguir um 
estágio com o próprio Roberto Burle 

Marx, considerado um dos paisa
gistas mais importantes do mundo. 

Foi com o mest re que aprendeu que, 
para construir um bom jardim, é 

necessário sensibilidade e também 
compromisso para cuidar daquele 
ambiente. São dela projetos como 
os jardins da Quinta da Baroneza, 

condomínio de luxo no interior de 
São Paulo, e a restauração do jardim 

do Instituto Moreira Salles, 
concebido por seu mestre. 
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QUAIS SÃO OS TRÊS MANDAMENTOS DE UM 
JARDIM BONITO? 
Acolher, porque as pessoas têm de se sentir 
recebidas e aconchegadas em um jardim; 
acalmar, para baixara tensão e permitir que 
retornemos a nossa essência; e inspirar, para 
que o lugar deixe a imaginação fluir e faça nos
sa cabeça ir além. Esse é o grande propósito de 
estar em contato com a natureza. 

EM SUA OPINIÃO, QUEM É O MESTRE DO 
PAISAGISMO MUNDIAL? 
Burle Marx é meu grande mestre. Sem 
nenhum pudor na reverência, me entrego 
ao saber de sua significância permanente, 
que guardou a jovialidade dos que amam 
a vida até quando sua saúde permitiu, e 
por isso mesmo tinha o desejo de criar e 
a inspiração dos que têm muito a dizer. 
Em sua duplicidade de pintor e paisagista, 
Burle Marx realizou uma ampla renova
ção do vocabulário figurativo dos espaços 
verdes, algo sem precedentes na cultura 
contemporânea, assim como introduziu 
um elenco de espécies da nossa flora no 
vocabulário paisagístico. Além disso, ele 
era implacável com os destruidores de 
florestas e um militante na preservação 
de nosso patrimônio vegetal. 

QUAL FOI O PROJETO MAIS INUSITADO QUE 
VOCÊ JÁ FEZ? 
Cada jardim que faço tem sua história, e 
essa história é só dele. Quanto mais con
seguir surpreen.der, melhor. Mas deixo o 
inusitado por conta da natureza, que dá 
vida própria aos jardins e nos apresenta o 
belo, o fugaz e, algumas vezes, até mesmo 
o assustador. 

QUE JARDIM vqd CONSIDERA UMA 
VERDADEIRA OBRA-PRIMA? 
São muitos os jardins que me fazem so
nhar: os de Kyoto pela calma, simplicidade 
e b~leza em estado puro. Também há os 

de Alhambra, em Granada, na Espanha, 
que têm pátios sublimes e águas em todas 
as formas. O jardim do castelo de Vaux
Le-Vicomte, na França, também me inspi
ram pela maestr ia e elegância com que Le 
Nôtre o projetou. Os jardins floridos da 
inglesa Gertrude Jekyll, que se destacam 
pela liberdade de juntar todas as flores e 
suas cores, e os do mexicano Luis Barra
gán, que proporcionam um sentimento 
de silêncio com suas paredes coloridas 
refletidas em grandes superfícies de água, 
também me movem. E, claro, os projetos 
de Burle Marx dos anos 1950e1960, pela 
maneira como nos surpreenderam, trans
formaram e nos apresentaram o paisagis
mo brasileiro. 

O QUE NÃO PODE FALTAR NOS SEUS 

JARDINS? 
Alegria, pararefazeraalma. 
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