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ABSTRACT 
 
The Landscape Centre of the Federal University of Pernambuco is analyzing the cultural landscape of the 
six Recife regions from the public open spaces viewpoint. The first stage of the research has analyzed the 
old region – RPA 1. Now it has started the others regions such as RPA 3 and RPA 4. As part of this 
research it has started a partnership with the Municipality of Recife, for the restoration projects of tree’ 
historic gardens’ designed by Roberto Burle Marx from 1935 to 1958, which are located in RPA 3 and 
RPA 4 – Praça Faria Neves, Praça do Derby and Praça Euclides da Cunha. It reaches as one of the main 
aims the study of historic gardens in Recife. The concern is that the restoration of the original projects of 
these squares has represented a relevant progress for the urban landscape management conservation 
whithin the Municipality. The first garden – Praça Euclides da Cunha – has just started its restoration 
project.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Dando continuidade à pesquisa ‘ A paisagem cultural das regiões do Recife sob o olhar dos espaços livres 
públicos’, o Laboratório da Paisagem em parceria com a Prefeitura do Recife (PCR) constituiu, em 
outubro de 2001, um Grupo de Trabalho com representantes de três órgãos – SEPLAN, EMLURB e URB 
– para a elaboração dos projetos de restauração de três praças concebidas pelo paisagista Roberto Burle 
Marx. A restauração das três praças – Praça Faria Neves, Praça do Derby e Praça Euclides da Cunha – 
concretiza um compromisso histórico do Recife com a conservação de sua paisagem. Essa iniciativa teve 
como reforço a indicação do Recife, reconhecido como berço dos primeiros jardins concebidos por Burle 
Marx, para sediar o VI Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e 
Urbanismo – VI ENEPEA. Ocorrido de 11 a 14 de setembro de 2002, foi organizado e coordenado pelo 
Laboratório da Paisagem do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE. 



 

 
A escolha dessas praças para serem restauradas apoiou-se numa avaliação que priorizou a precariedade do 
estado de conservação que poderia levá-las à completa descaracterização do projeto original. A mais 
antiga das três, a Praça Euclides da Cunha ou Praça do Internacional, situada no bairro da Madalena, foi 
projetada em 1935. Em seguida vem a Praça do Derby, no bairro do Derby no ano de 1936 e, finalmente, a 
Praça Faria Neves, no bairro de Dois Irmãos no ano de 1958 e que, apesar de mais recente, corria evidente 
risco de se tornar irrecuperável. 

O debate sobre a restauração das praças teve início com o curso “Pensar a Paisagem, Projetar o Lugar”, 
coordenado pelo Laboratório da Paisagem e realizado em setembro de 2001, como pré-evento do VI 
ENEPEA. Nesse processo destaca-se a colaboração do arquiteto Guilherme Mazza Dourado que forneceu 
material de sua dissertação de mestrado com título “Modernidade Verde – Jardins de Burle Marx” (2000).  

 A metodologia utilizada abrangeu os seguintes passos: 
• Compreensão dos princípios projetuais de Burle Marx a partir de pesquisa direta e documental 

(textos, plantas, mapas, fotografias, etc); 
• Estudo circunstanciado do conteúdo da Carta de Florença, de 1981; 
• Levantamento dos projetos originais das praças no Escritório Roberto Burle Marx no Rio de 

Janeiro e nos arquivos da Prefeitura da Prefeitura da Cidade do Recife, Museu da Cidade do 
Recife, e Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco; 

• Identificação e interpretação comparada de fotos antigas, desenhos e mapas da cidade do Recife; 
• Identificação dos componentes físicos no local: vegetação, mobiliário, edificações do entorno, 

equipamentos existentes, condições do terreno, infraestrutura; 
• Pesquisa específica sobre a vegetação do Domínio das Caatingas e sua representatividade na Praça 

Euclides da Cunha; 
• Visita ao sertão nordestino para reconhecimento e obtenção das espécies vegetais utilizadas 

originalmente por Burle Marx na Praça Euclides da Cunha; 
• Consulta a técnicos da comunidade científica e à população do entorno para a confecção da planta 

falada e reconstituição do projeto original, compatibilizando com outros projetos realizados pelo 
paisagista; 

• Discussão do projeto com grupos interessados, instituições envolvidas, inclusive o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente – COMAM e futuros parceiros; 

• Elaboração de indicadores da conservação para a gestão eficaz das praças. 
   
 
2. PRINCÍPIOS PAISAGÍSTICOS E OBRA DE BURLE MARX  
 
O período entre 1934 e 1937 consagrou uma pioneira e rica experiência paisagística no Recife, quando 
Roberto Burle Marx lançou as bases de sua carreira. A convite do governador Carlos de Lima Cavalcanti, 
Burle Marx desenvolveu projetos de praças e jardins na extinta Repartição de Obras Públicas do Estado de 
Pernambuco, no Setor de Parques e Jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Revolucionou 
nesse período a arte paisagística tradicional e deu os passos decisivos para a ruptura com a prática e os 
modelos importados prevalecentes.  

A partir de 1934 e nos anos seguintes Burle Marx formulou e consolidou mediante uma intensa 
experimentação, no Recife, os pressupostos da sua concepção paisagística: a assimilação dos 
condicionantes da paisagem regional, o emprego e valorização da flora autóctone, o respeito ao meio 
ambiente e à cultura local. Devido à sua capacidade de ler a paisagem local e identificar o seu caráter, 
Burle Marx explicita o sentido de cada planta empregada em cada solução. O elemento água quase sempre 
está presente exercendo seu poder de atração, característico dos jardins árabes, chineses e japoneses como 
elemento favorecedor de meditação e purificação do espírito. 



 

 

O primeiro projeto de jardim público de sua carreira, executado no Recife, foi a Praça de Casa Forte, em 
1935. Logo após surgiu a Praça Euclides da Cunha, então designada Cactário da Madalena – um jardim 
ecológico consistente na idealização da paisagem com fundamento botânico e ecológico, do clima e da 
vegetação da caatinga no semi-árido nordestino. Em 1935, Burle Marx dedica-se à Praça do Derby e à 
Praça Dezessete – com um projeto de reforma para o local do antigo Pátio do Colégio dos Jesuítas, no 
bairro de São José – e, em 1936, mais três praças foram beneficiadas com projetos do paisagista: 
Entroncamento, nas Graças; Artur Oscar, no bairro do Recife e a Praça da República, no centro cívico da 
Cidade, sendo também seus os jardins do Palácio do Campo das Princesas que lhe fica fronteiro. Ainda 
dessa década é a Praça Pinto Damaso, mais conhecida como Praça da Várzea, que sofreu, nos últimos 
anos, uma acentuada mudança no que se refere aos cenários contemplativos do projeto de Burle Marx.   

Foram quatro anos de intenso trabalho durante os quais Burle Marx realizou nove intervenções 
paisagísticas, entre praças e jardins. Depois dessa fase de uma contínua contribuição, Burle Marx 
retornaria ao Recife a se fazer presente, com novas e expressivas composições paisagísticas. Em 1951, 
compôs o jardim do sítio histórico da Jaqueira que inclui a Capela de N. S. da Conceição, dentro do 
Parque da Jaqueira e no bairro de igual nome. Entre 1957 e 1958 projetou a Praça Faria Neves, no local do 
antigo largo do Horto de Dois Irmãos, bem como a Praça Salgado Filho, cuja plasticidade e elegância dos 
arranjos vegetais, refletidos nas fulgurações do lago, convertem-na em monumento singular, diante do 
Aeroporto Internacional dos Guararapes. 

Embora destacasse a função estético-paisagística dos jardins como lugares destinados à meditação e 
deleite, Burle Marx também dedicou parte de sua vida à missão de conscientizar as pessoas sobre a 
importância ecológica desses espaços. Para ele, o jardim é um meio de educação face à convivência social 
que proporciona, oportunidade que oferece a crianças, jovens e adultos de testemunharem as mutações 
estacionais da vegetação, desde a queda e eclosão da folhagem à floração e frutificação.  
 
 
3. PRINCÍPIOS PARA A RESTAURAÇÃO DE JARDINS HISTÓRICOS 
 
A restauração de um jardim histórico, tal como é concebido na atualidade, fundamenta-se nas 
determinações da Carta de Florença, elaborada pelo ICOMOS/IFLA, em 1981. Apóia-se na compreensão 
de patrimônio ou bem cultural no campo científico e se acha condicionada aos valores: histórico, estético-
sensorial e botânico, ressaltados entre os organismos internacionais responsáveis pelo tema (Cabrera, 
1999). A Carta de Florença define o jardim histórico como uma composição de arquitetura em que a 
vegetação é o principal elemento, o que o torna “monumento vivo”, reconhecidamente perecível e 
renovável. Menciona também como destaques na composição arquitetônica, a topografia, a volumetria do 
conjunto, a cor, a altura das massas vegetais, bem como os elementos construídos ou decorativos, além da 
água. A fim de assegurar a proteção do jardim histórico recomenda como medida prévia a identificação 
dos aspectos acima mencionados junto com o Inventário de Jardins Históricos. 

A análise dos princípios da conservação estabelecidos na Carta de Florença mostrou uma grande 
semelhança com o conteúdo do pensamento de Burle Marx no que se refere à vegetação como elemento 
principal e aos valores históricos, artísticos e sensoriais de um jardim. Esses aspectos deverão justificar a 
classificação dos jardins históricos no Recife a serem devidamente explicitados no Inventário de Jardins 
Históricos. 

O jardim histórico exige conservação que, segundo a Carta de Burra (1982), consiste na 
administração diligente do lugar, preservando seu significado cultural, o que inclui manutenção, 
respeito às características físicas e ambientais: forma, escala, cor, textura, materiais, relação com 



 

o entorno e usuários. Conservar e restaurar são ações ligadas à promoção e valorização dos 
recursos patrimoniais que mantém forte relação com a vertente interpretativa do turismo cultural 
e a geração de emprego. A restauração deve permitir a leitura do objeto (da restauração) e, ao 
mesmo tempo, considerar intervenções do passado que tenham prejudicado a leitura referida. 
Scazzosi, citada por Cabrera (1999) associa o jardim histórico à imagem de um pergaminho 
reutilizado, um palimpsesto vegetal, que resulta de camadas sucessivas de ações humanas e leva à 
transformação do conjunto vegetal na evolução do jardim.  

Afirma a Carta de Florença que deve ser evitada qualquer modificação ou alteração que coloque em 
perigo o equilíbrio ecológico, seja estacionamento, infraestrutura, edifícios, caminhos ou passeios. 
Recomenda ainda para a restauração um estudo aprofundado de documentação que assegure o caráter 
científico da intervenção. Isso irá garantir um acesso moderado em função de sua preservação, evitando-se 
qualquer acontecimento festivo que possa degradá-lo. Seu caráter é, portanto, um lugar tranqüilo de 
silêncio e escuta da natureza (Cabrera, 1999). 

A restauração das praças projetadas por Burle Marx teve como ponto de partida o valor da concepção da 
praça como obra de arte, em que o elemento principal é a vegetação. Ademais, houve preocupação em 
compatibilizar os usos e alterações físicas consolidados ao longo do tempo, merecedores de incorporação 
ao novo projeto. Na Praça Faria Neves e na Praça Euclides da Cunha adotou-se a reconstituição como tipo 
de intervenção, ante a insuficiência de documentação existente do projeto original, a partir de vestígios 
subsistentes nas praças comparados a projetos contemporâneos executados pelo paisagista em outras 
cidades brasileiras.   
 
 
4. A PRAÇA FARIA NEVES 
 
A Praça Faria Neves, mais conhecida como Praça de Dois Irmãos, encontra-se no local do antigo terreiro 
do engenho Dois Irmãos, que se manteve como largo até meados do século XX. Em 14 de dezembro de 
1958, no Governo do Prefeito Pelópidas Silveira, inaugura-se a Praça de Dois Irmãos, projetada pelo 
paisagista Roberto Burle Marx, dentro do programa de construção de praças e parques públicos pelo 
Departamento do Bem Estar Público, conforme noticiava o Diário de Pernambuco naquela data.  

A Praça Faria Neves hoje integra-se ao Parque de Dois Irmãos, antigo Horto Florestal e hoje unidade de 
conservação, compondo um cenário admirável onde os elementos do entorno – o casario próximo, a vila, 
edificações de instituições públicas – perdem a diversidade dos contornos e se conformam num todo, 
adquirindo individualidade coesa e única (Fig. 1) e (Foto 1). 

 

Fig. 1 – Planta baixa da Praça Faria Neves. Fonte: Sá Carneiro e Mesquita, 2000. 



 

 

Foto 1 – O maciço vegetal da Praça Faria Neves. Fonte: Laboratório da Paisagem, 2002. 

A vegetação original da praça se acha bastante danificada, sem uma manutenção adequada incluindo 
tratamento fito-sanitário. O mobiliário, também em estado precário, inclui bancos longos de concreto, um 
brinquedo de concreto desenhado pelo paisagista, dois telefones públicos, dois abrigos de ônibus e uma 
edificação do terminal de ônibus. Essa edificação, construída posteriormente ao projeto original, rompe 
com a estrutura da vegetação e a escala da praça, descaracterizando-as tanto pelo uso inadequado como 
pela interferência visual provocada pelos ônibus estacionados, formando uma barreira que impede a vista 
e dificulta o acesso à praça.  

O depoimento dos moradores da antiga vila dos funcionários do Departamento de Saneamento do Estado 
de Pernambuco – DSE revela a mudança de uso e do caráter da praça ao longo dos anos. Nos anos que se 
seguem à inauguração, os moradores da vila eram os principais usuários e, nos fins de semana, um número 
reduzido de visitantes do Jardim Zoobotânico. Com o aumento do número de visitantes e a proibição da 
entrada de veículos no interior do parque, há aproximadamente dez anos, a praça transformou-se num 
grande estacionamento, chegando a abrigar cerca de 400 veículos entre automóveis, ônibus e caminhões 
(Jornal do Commercio, 06/10/2001). Outro fato que concorre para a degradação é a realização do Festival 
da Criança, celebração anual que vem acontecendo desde 1990 e que tem duração de uma semana, com a 
instalação de parque de diversão e o acesso de trios elétricos no interior da praça, com grande prejuízo 
para os moradores da circunvizinhança e para a fauna do Parque.  

 
4.1 A proposta de Burle Marx e o projeto de restauração 
 
Muitos traços do projeto original da Praça Faria Neves ou Praça de Dois Irmãos idealizados pelo 
paisagista Burle Marx em 1958 permanecem presentes na memória dos antigos moradores, no que se 
refere à vegetação e ao mobiliário, inclusive os que não resistiram ao longo do tempo. Foram esses 
valiosos registros que permitiram em parte a reconstituição do projeto original, então inexistente nos 
arquivos da Prefeitura do Recife e do Escritório Roberto Burle Marx no Rio de Janeiro. Segundo Sr. 
Natanael Bezerra, antigo morador da vila, o bosque de jambeiros, os abricós de macaco que formam uma 
cortina ao longo do banco, a fileira de coqueiros ligando-se às palmeiras imperiais, os paus-brasil 
distribuídos livremente assim como as áreas de gramado constavam na praça quando da inauguração.  

Assim as linhas definidoras dessa paisagem pictórica, foram renascendo na imaginação dos moradores e 
se concretizando nos tipos da vegetação e do mobiliário, tais quais marcas que resistiram ao tempo, 



 

algumas registradas nas fotografias cedidas por eles.  

A vegetação aparece então como elemento predominante reunindo espécies características de outros 
projetos do paisagista na cidade do Recife – Praça Salgado Filho, Praça de Casa de Casa Forte, a exemplo 
do mulungu, abricó de macaco, pau-brasil, pau-rei, coqueiros, palmeiras que contribuem para definir 
espaços para o lazer contemplativo. O projeto de restauração reflete o empenho da equipe em recriar 
antigos cenários, em respeito a Burle Marx e reforça a integração da praça com o parque por intermédio de 
uma alameda de sibipirunas.  

É possível que a forma e implantação do largo de Dois Irmãos fronteira ao parque tenham induzido Burle 
Marx a criar um playground como principal atrativo e ponto focal da praça, anunciando a entrada do 
Jardim Botânico onde as pessoas usufruíam outra espécie de lazer. Sem dúvida um brinquedo educativo, 
semelhante a outro existente em 1953 no playground da Praça Bernardelli no Rio de Janeiro projetada por 
Burle Marx (Motta, 1985).  
 
 
5. A PRAÇA DO DERBY 
 
A Praça do Derby aparece, nas primeiras décadas do século XX, como um possível largo que foi inserido 
no proposto Parque do Derby. Em fins de 1924 os primeiro lotes residenciais do projeto foram 
comercializados e em março a Revista de Pernambuco publicava uma perspectiva do futuro parque e de 
parte do entorno, antecipando-lhe a visão de como seria transformado em um grande espaço verde, com 
maciços arbóreos e ruas dispostas em alamedas (Fig. 2). De acordo com a revista citada a imagem do 
Derby era a de um “Novo Recife” e o parque anunciado como o merecido destaque.  

 

Fig. 2 – Projeto do Parque do Derby mostrando alamedas, o rio e o canal. Fonte: Revista de Pernambuco, 
março de 1925. 



 

Ultrapassando o eixo central da praça, no outro lado, uma pérgula em estilo dórico erguia-se perto de um 
lago com uma ilha central, idilicamente referida ainda hoje como a “ilha dos Amores”, envolvidos por 
plantas em múltiplos estratos e reflexos, vultos de estátuas de inspiração greco-romana, caminhos 
ladeados por arborização. De ambos os lados da praça, os perfis clássicos do coreto e da pérgula teriam 
sido deixados propositadamente inacabados pelos paisagistas da década de 1920. Nessa hipótese, 
simulariam ruínas numa evocação do paisagismo romântico dos parques ingleses dos séculos XVIII e 
XIX. Dúvidas à parte, pode-se afirmar que o Parque do Derby pressagiava mudanças de acordo com dados 
fornecidos pela Revista Pernambuco de março de 1924, ensaiando-se no Recife o emprego de elementos 
orgânicos.  

 
5.1 A proposta de Burle Marx e o projeto de restauração 
 
Em 1936, Burle Marx iniciou a reforma do Parque do Derby, respeitando-lhe as marcas essenciais da 
primeira proposta. Manteve a disposição dos espaços, o eixo principal e os transversais, assim como os 
passeios de pedestres, amaneirando-lhes as linhas retas em curvas, trazendo maior espontaneidade ao 
conjunto. Uma naturalidade que acentuaria com o acréscimo de grupos de árvores em arranjos livres, em 
vários pontos da praça, além de uma bem sucedida associação de palmeiras, úteis e ornamentais, trazidas 
adultas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Em 1985, a Praça passaria por uma requalificação, descaracterizando-se bastante, em meio à decadência 
que atingia o bairro e também alcançou seu único e grande espaço verde. Embora beneficiasse 
maciçamente as populações dos bairros talvez por privilegiar as classes mais pobres, foi esquecida pelos 
sucessivos gestores urbanos do Recife, nos últimos 18 anos. Durante esse tempo de abandono o 
vandalismo incidiu sobre o mobiliário urbano, bancos aconchegantes, luminárias, brinquedos dos 
playgrounds, sem poupar saques à beleza clássica das estátuas de mármore. Lagos poluídos, lixo 
acumulado, vegetação depredada, é o quadro como se apresenta a praça.   

No momento atual, a Praça do Derby com seus 26.900m² ocupa pouco mais da metade do espaço do 
antigo Parque do Derby quando foi executado, a partir de 1925 (Fig. 3). Ainda hoje a praça mantém 
inúmeros traços do projeto de Antônio de Góes e equipe, mesmo com as intervenções que se seguiram à 
reforma bem sucedida de Burle Marx, em 1936, apesar de algumas descaracterizações mais intensas em 
1985, visíveis na análise comparativa da documentação iconográfica disponível. Concorreu para a 
aparência deteriorada da praça a instalação de diversas barracas próximas aos abrigos de ônibus (Foto 2). 

Inventário recente realizado pela Prefeitura do Recife – SEPLAM, EMLURB e URB – com o Laboratório 
da Paisagem/UFPE, confirmou as precárias condições de funcionamento da praça, o desgaste da vegetação 
e do patrimônio construído e, com eles, da beleza cênica do lugar, indicando necessidades quanto à 
melhoria ambiental e aos níveis de conforto, bem estar e segurança da população. Também foram tomados 
os depoimentos de antigos moradores do então bairro “nobre” do Derby, de ex-estudantes, médicos, 
profissionais liberais, artistas que lhe conheceram os tempos áureos. 



 

 

Fig. 3 – Planta baixa da Praça do Derby. Fonte: Sá Carneiro e Mesquita, 2000. 

 

Foto 2 – Praça do Derby: barracas ao longo da avenida. Fonte: SEPLAM/PCR, 2001. 

A observância dos princípios aqui enunciados proporcionou, na medida do possível, o resgate da maioria 
dos aspectos essenciais do projeto de 1925, assim como da contribuição de Burle Marx. Quanto à 
preservação da memória do parque foi mantida a pérgula em estilo dórico na expectativa de convertê-la 
finalmente em orquidário. O coreto que sempre funcionou como palco e até púlpito de pregações 
religiosas recebeu um piso circular para induzir e acolher a audiência dos interessados. O playground foi 
deslocado para o recinto, restaurado em sua forma elíptica onde supostamente já teria funcionado como 
espaço de recreação em 1925.  



 

Finalmente, a ilha dos Amores – respeitada desde a reforma de Burle Marx – terá o antigo desenho 
restaurado, com ênfase na valorização do entorno do lago e as escadarias, retirando-se a vegetação 
invasora, inclusive árvores, a exemplo do chinchá, de bela figura, porém fonte de odores repugnantes. As 
estátuas serão reconduzidas à Praça do Derby, ao lado da ilha dos Amores, colocadas sobre novos 
pedestais em posição adequada à sua indispensável proteção contra o vandalismo, que anteriormente as 
atingiu de forma quase irreparável. 
 
 
6. A PRAÇA EUCLIDES DA CUNHA 
 
A composição original da Praça Euclides da Cunha permaneceu viva durante aproximadamente quarenta 
anos, contendo além da vegetação do sertão, uma edificação da estação elevatória da COMPESA 
construída pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito em 1905. Com o tempo, a falta de manutenção 
adequada, principalmente da vegetação das cactáceas – macambira, xique-xique, mandacaru – fez com 
que as espécies fossem aos poucos desaparecendo fazendo surgir espontaneamente mangueira, oitizeiro, 
azeitoneira e acácia (Fig. 4). Outras espécies, porém, se extinguiram sem substituição, como os 
mandacarus dos canteiros lineares e algumas árvores do contorno da praça entre ipês, paus-ferro e 
juazeiros. Por conta de sua localização em que exerce a função de uma rotatória, a praça está exposta a um 
intenso fluxo de veículos no entorno, o que também compromete seu uso (Foto 3). 

O esquecimento da conservação da praça parece ter ocorrido por volta dos anos de 1980. Por essa época 
uma pequena reforma implicou a construção de uma mureta contornando o perímetro da praça para 
impedir o acesso de veículos ao seu interior e proveniente da população que freqüentava as festas do 
Clube Internacional. Desde então o uso de estacionamento, considerado indesejável e agressivo, rompeu 
com a função recreativa desse espaço público. O estado de abandono de maneira geral também 
condicionou o uso do jogo de pelada e de comércio informal por ocasião das festas do clube nos recintos 
disponíveis da praça. 

 

Fig 4 – Planta baixa da Praça Euclides da Cunha. Fonte: Sá Carneiro e Mesquita, 2000. 



 

 

Foto 3 – Praça Euclides da Cunha: água estagnada nos caminhos. Fonte: Laboratório da Paisagem, 2003. 

6.1 A proposta de Burle Marx e o projeto de restauração 
 
A Praça Euclides da Cunha, projetada por Burle Marx em 1935, logo que chegou ao Recife, representou o 
primeiro jardim público essencialmente brasileiro e a idéia mais inovadora de paisagismo até então 
realizada de um jardim de domínio vegetal. Surge assim o exemplar de jardim moderno brasileiro tendo na 
sua essência a presença dominante da vegetação da caatinga em sua diversidade, que traz em si a história 
de um povo e a compreensão de um ecossistema. Seu primeiro contato com essa vegetação aconteceu 
olhando as estufas do Jardim Botânico de Dahlen, na Alemanha e em seguida na leitura da obra de 
Euclides da Cunha denominada “Os Sertões”, que imortaliza a paisagem das caatingas bem como o drama 
e a resistência da terra e do povo sertanejo, a quem Burle Marx homenageia com o nome da praça (Fig. 5). 

 

Fig 5 – Desenho de Burle Marx para a Praça Euclides da Cunha, 1935. Fonte: Marx, 1987. 



 

A sua concepção do “moderno” também não se limitava a um espaço fechado, enquadrado por muros e 
paredes, mas era conduzido por “um pensamento ordenando a natureza”, ou seja, voltado para os espaços 
abertos, segundo intenções que almejavam criar no habitante da cidade o amor à natureza. Quando ele 
resolve valorizar a natureza colocando no centro da praça um jardim de cactáceas sedimenta um princípio 
clássico de convergência ainda rígido, mantendo o foco para o objeto de admiração dentro de uma simetria 
e prestigiando a riqueza da flora na intenção de divulgá-la ao conhecimento público inclusive ressaltando 
a variedade existente (Foto 4). 

 

Foto 4 – Praça Euclides da Cunha: mandacarus e macambiras no canteiro central. Fonte: Dourado, 2000. 
 
A utilização das cactáceas num jardim público valorizando a paisagem urbana é uma demonstração da 
preocupação com a cultura, a educação e a ecologia. Mesmo assim, como toda idéia avançada provocou 
reação de pernambucanos liderados por Mário Melo do Instituto Arqueológico do Recife aludindo ser uma 
tentativa de devolver a cidade para a selva, e do escritor Mário Pedrosa que a chamou de “vergonha das 
intimidades exageradas da mataria” (Siqueira, 2001, p.18). 

Foram esses os princípios norteadores que fizeram Burle Marx criar no antigo largo do Viveiro, um 
conjunto de elementos articulados usando diferentes espécies de um ecossistema, um jardim de cactáceas 
assentado em blocos de pedra e que deveria conter a escultura de um homem de tanga do escultor Celso 
Antonio. Ao invés da escultura indicada foi colocada a de um sertanejo, por volta dos anos de 1970. Numa 
das extremidades as fileiras de árvores se encontravam formando um pequeno bosque, onde está o banco 
de forma ondulada, que segundo antigos residentes e funcionários do local, foi construído na década de 
1970 tendo ao lado o edifício da estação elevatória da Companhia Pernambucana de Saneamento e 
Abastecimento d´Água – COMPESA. 

O projeto de restauração da Praça Euclides da Cunha, nos moldes da Carta de Florença de 1981, privilegia 
seu futuro reconhecimento como jardim histórico, em que está implícita a conservação de sua paisagem e 
salvaguarda como monumento vivo. Nesse documento fica claro que a restauração não deve privilegiar 
uma época à custa de outra salvo se a condição de degradação conduzir a uma reconstituição a partir de 
vestígios, assim como levando em conta a coleta de uma vasta documentação que confirme a 
autenticidade do jardim. Como não se dispunha da planta do projeto original nem nos arquivos do 



 

Escritório Burle Marx nem na Prefeitura do Recife, a pesquisa para a restauração do projeto paisagístico 
iniciou-se com a análise de fotografias antigas, entrevistas e textos escritos por ele naquele momento. 
Visitas à praça permitiram o levantamento e avaliação da vegetação, observação da transformação da 
paisagem do entorno e do uso em diferentes horários.  

Visando à compreensão do ecossistema da caatinga, realizou-se um estudo detalhado das espécies 
pertencentes aos diferentes domínios. A discussão foi levada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
COMAM, contando com técnicos e profissionais de instituições envolvidas com a questão, em 
(27/08/2002). Esse Conselho aceitou a justificativa e aprovou por unanimidade o projeto de restauração 
apresentado. O reconhecimento das espécies relacionadas no estudo, ocorreu a partir de uma visita à 
sementeira da CHESF, parte de seu trabalho de preservação ambiental associado à instalação da Usina 
Hidrelétrica de Xingó, na cidade de Piranhas, empresa que despontou como futura adotante da praça.  

 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A conservação de um jardim histórico consiste na salvaguarda de um patrimônio material e imaterial que 
configura uma expressão da cultura de um povo e parte da história a ser preservada na memória do lugar. 
Para que essa conservação se efetive, após a restauração, serão previstos indicadores da conservação que 
têm a função de apontar aspectos que assegurem um estado adequado de uso. Tais indicadores estão 
relacionados à vegetação, mobiliário, infraestrutura, acessibilidade, sinalização, realização de eventos, 
turismo, participação da comunidade, articulação como outros jardins, inventário de jardins históricos 
entre outros aspectos. 
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