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Os jardins de Burle Marx
no Recife

O jardim desenvolve o amor às plantas e educa as pessoas. Assim pensava Burle Marx  quando criou
os jardins do Recife. Sua mensagem é divulgada nessa publicação, comemorativa do seu centenário,
para estudantes, professores, visitantes e residentes. Deseja-se que, conhecendo os jardins artísticos

 de Burle Marx, os recifenses possam sentir orgulho e zelar por esse patrimônio urbano. 

João da Costa
Prefeito do Recife
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O paisagista Roberto Burle Marx

Roberto Burle Marx nasceu no dia 4 de agosto de 1909 em São 
Paulo, morrendo em 4 de junho de 1994, no Rio de Janeiro – onde 
passou a maior parte de sua vida. Sua mãe, Cecília Burle, era per-
nambucana, musicista e amante das plantas; e o pai, Wilhelm Marx, 
era alemão, admirador de música clássica e da literatura européia. 
Antes de vir para o Recife, passou dois anos na Alemanha, onde 
estudou música e pintura, assistiu a concertos e óperas e visitou 
exposições de artistas consagrados. Foi nas estufas do Jardim 
Botânico de Dahlem, em Berlim, que descobriu a beleza das plantas 
brasileiras. 
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Burle Marx chegou ao Recife em 1934 para assumir o Setor 
de Parques e Jardins do Governo do Estado de Pernambuco, 
a convite do então governador Carlos de Lima Cavalcanti. 
Atuando em reformas e ações complementares em praças, 
concebeu projetos completos e pequenas intervenções. Criou 
o “jardim brasileiro”, a partir de elementos da paisagem local, 
sendo a vegetação o principal elemento. Burle Marx projetou os 
jardins considerando os princípios artísticos da pintura, da música 
e da poesia.
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A Praça de Casa Forte foi o primeiro jardim público da carreira de Burle Marx. 
Essa e a Praça Euclides da Cunha, ambas de 1935, foram seguidas pela Praça 
Artur Oscar em 1936, tendo ele criado – conforme pesquisa do Laboratório 
da Paisagem até o momento – aproximadamente vinte e quatro jardins 
públicos e trinta e quatro privados, alguns não executados. Burle Marx per-
maneceu no Recife até 1937. 

Em 1951 fez doação ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal – IPHAN do projeto do entorno da Capela do Parque da Jaqueira e, entre 
1957 e 1958, projetou a Praça de Dois Irmãos, posteriormente denominada 
Praça Faria Neves, e a Praça Ministro Salgado Filho, em frente à edificação 
do antigo Aeroporto Internacional dos Guararapes. Do conjunto dos jardins, 
seis despontam como os mais representativos: Praça de Casa Forte, Praça 
Euclides da Cunha, Praça do Derby, Praça da República e Jardim do Campo 
das Princesas, Praça Ministro Salgado Filho e Praça Faria Neves. Esses jardins 
foram, por isso, os primeiros selecionados para tombamento pelo IPHAN. 
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Lista dos jardins mais representativos

Praça de Casa Forte – Casa Forte
Praça Euclides da Cunha – Madalena 
Praça da República e Jardim do Campo das Princesas – Santo Antônio
Praça do Derby – Derby 
Praça Ministro Salgado Filho – Ibura 
Praça Faria Neves – Dois Irmãos
Praça Burle Marx na Oficina Cerâmica Francisco Brennand – Várzea
Entorno da Capela da Jaqueira – Jaqueira 
Cemitério Parque das Flores – Sancho
Jardim ao lado da Câmara de Vereadores do Recife – Boa Vista
Jardim da Celpe – Boa Vista
Jardim da Sudene – Engenho do Meio
Jardim do Mar Hotel – Setúbal
Jardim do antigo Bandepe – Recife
Jardim do Centro de Convenções do Estado de Pernambuco – Recife/Olinda
Parque Memorial Arcoverde – Recife/Olinda

Dentre os projetos de jardin  pelo paisagista, alguns não foram executados 
– por exemplo, a Praça Pinto Damaso (Várzea) e a Praça Barão de Lucena 
(Santo Antônio).  Outros foram alterados – 
por exemplo, a Praça Artur Oscar (Recife), a Praça Dezessete (São José) e a 
Praça Chora Menino (Boa Vista). 
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 Desenhos de Burle Marx do Acervo Burle Marx & Cia Ltda. e Sítio Roberto Burle Marx
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Praça de Casa Forte

A Praça de Casa Forte foi construída em 1935 na campina do antigo 
engenho Casa Forte, edificado em meados do século XVI e onde, em 
1645, aconteceu a Batalha da Casa Forte, luta campal entre portugueses 
e holandeses durante a Restauração Pernambucana. No início do século 
XX, no seu entorno, foram construídas a Igreja de Casa Forte, o Colégio 
Sagrada Família e algumas residências, delimitando um grande ter-
reiro retangular onde se realizavam eventos religiosos e festas profanas. 
Em 1935, Burle Marx cria o Jardim da Casa Forte, fruto de uma reforma 
completa da praça existente: um jardim aquático constituído por três 
lagos, em perfeita harmonia com esse conjunto edificado.
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Esse é o primeiro jardim moderno brasileiro. Com função educativa 
destaca a vegetação de regiões específicas da América, incluindo exem-
plares da Mata Atlântica, da Amazônia e espécies tropicais exóticas de 
outros continentes. Contornando os lagos estão as espécies arbóreas 
formando cenários variados de volumes e combinações de texturas. 
Para o lago central, o paisagista indicou a escultura de uma índia a se 
banhar que nunca foi executada. No contorno, duas alamedas de ár-
vores sombreavam a fileira de bancos. A água represada em lagos, por 
sua vez, produzia efeitos cênicos e refrescantes e servia como meio de 
cultura botânica. Foram introduzidos paus-mulatos e plantas aquáticas 
como ninfeas, vitórias-régias e lótus.



Praça Euclides da Cunha

A Praça Euclides da Cunha foi concebida por Burle Marx também em 
1935. Localiza-se no bairro da Madalena, em terras pertencentes ao an-
tigo Engenho da Madalena. Antes de sua construção, o local chamava-se 
Largo do Viveiro. Nesse lugar, existia apenas uma estação elevatória da 
Companhia Pernambucana de Saneamento, construída pelo engenheiro 
Francisco Saturnino de Brito em 1909, que funciona até os dias atuais. 
Esse Jardim também é conhecido como Praça do Internacional pela 
presença do Clube Internacional. Burle Marx traçou passeios e grama-
dos em forma de elipse com um canteiro central dedicado às cactáceas 
– como a coroa-de-frade, o facheiro e o xique-xique, e alamedas nas 
bordas com cortinas de árvores – como o pau-ferro, o pau-d’arco e o 
juazeiro, todas elas espécies vegetais da Caatinga. 
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A Praça Euclides da Cunha, assim denominada por Burle Marx em homenagem ao célebre escritor de “Os 
Sertões”, reproduzia um cenário do sertão nordestino em pleno litoral pernambucano, segundo sua concep-
ção de jardim educativo. Para o canteiro central indicou além das cactáceas, blocos de pedra e a escultura 
de um homem de tanga, que nunca foi colocada. No final da década de 1950, a escultura de um cangaceiro, 
de autoria do pernambucano Abelardo da Hora, complementou as idéias do artista. O projeto de Burle Marx 
descaracterizou-se ao longo dos anos devido à falta de conservação. Alguns dos problemas identificados 
antes da restauração de 2004 foram: a substituição espontânea das cactáceas por espécies frutíferas, a falta de 
drenagem e o uso abusivo do local como estacionamento de carros. A Praça foi restaurada segundo o projeto 
original, numa parceria entre o Laboratório da Paisagem da UFPE e a Prefeitura do Recife. Foi introduzido um 
passeio no meio do cactário com a função de permitir a travessia de pedestres; plantadas cactáceas no canteiro 
central e árvores nos anéis do contorno, de forma a recriar o cenário sertanejo originalmente concebido. 



Praça da República e Jardim do 
Campo das Princesas
A Praça da República é o mais antigo jardim público do Recife. Foi 
construída no sítio onde existiu o Parque e o Palácio de Friburgo no 
século XVII, edificados pelo Conde João Maurício de Nassau durante o 
domínio holandês em Pernambuco (1630/1654). Em substituição a esse 
conjunto, em 1841, foi construído o Palácio do Governo e, posterior-
mente, o Teatro Santa Isabel, dentre outros significativos exemplares 
da arquitetura. Em 1875, foram executados o projeto de uma praça e os 
jardins do Palácio do Governo, ambos assinados pelo engenheiro Emile 
Beringer, segundo a influência inglesa adotada no Brasil do século XIX. 
Naquela época, esta Praça foi chamada Jardim do Campo das Princesas, 
nome que hoje se dá aos jardins do Palácio do Governo do Estado. Para 
compor o cenário romântico, o mobiliário reunia esculturas de bronze 
adquiridas na França e gradil de ferro importado da Inglaterra, além de 
coreto e luminárias de ferro. Canteiros com vegetação de pequeno porte 
e renques de palmeiras imperiais como símbolo de identificação com a 
Corte complementavam aquele ambiente. Na década de 1920, a Praça 
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da República foi reformada e ganhou eixos em cruz, entremeados por 
passeios curvilíneos, quiosque e bancos de cimento armado de inspira-
ção romântica. 

Por volta de 1937, Roberto Burle Marx deixa sua marca na Praça da 
República, mantendo as esculturas clássicas e as palmeiras imperiais e 
especificando coqueiros, cajueiros e mangabeiras, entre outras espé-
cies arbóreas. Substituiu os bancos por outros do mesmo modelo de 
granito polido que usou na Praça de Casa Forte e na Praça Euclides da 
Cunha. Desanuviou o traçado, conferindo-lhe um aspecto monumental 
ao acrescentar uma fonte luminosa no centro da composição. Também 
definiu passeios largos partindo dessa fonte para os edifícios do entorno 
e com as águas dos rios Capibaribe e Beberibe. No Jardim do Campo das 
Princesas também se observa o traço inconfundível do artista. 



12

Praça do Derby

A Praça do Derby está localizada no bairro do mesmo nome, no local 
onde existiu um hipódromo (por volta de 1888) e depois, o Mercado 
Coelho Cintra e um hotel, construídos por Delmiro Gouveia. Na década 
de 1920, o Governo de Sérgio Loreto construiu o Quartel e o Parque 
do Derby, esse último incluindo um loteamento e a abertura de largas 
avenidas e de um canal de drenagem – que levou em conta a proximi-
dade com o Rio Capibaribe. O projeto incluía dois lagos, um em cada 
trecho, bancos de cimento armado de feição romântica, esculturas e 
jarros, uma pérgula dórica e uma pérgula coríntia. Um dos lagos confor-
mava a ilha de contemplação, denominada Ilha dos Amores, de formas 
irregulares e com uma ‘ponte rústica’ que reforçava os ares românticos 
do conjunto da paisagem. Em 1937, Burle Marx elaborou um projeto de 
reforma para a Praça do Derby, introduzindo linhas curvas ao traçado 
de linhas retas e ampliando a Ilha dos Amores. Manteve o mobiliário 
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existente e criou novos caminhos e espaços abertos que poderiam servir para a recreação infantil. Ao longo 
do tempo, parte do traçado foi modificada, o comércio informal instalou-se nos limites da Praça e brinquedos 
infantis ocuparam grande área, antes destinada à contemplação. Em 2008, o projeto de restauro resgata o 
traçado original do paisagista com adaptações ao novo terminal de ônibus do corredor leste-oeste da Cidade. 
O lago da Ilha dos Amores e toda a vegetação do entorno foram recuperados. Os trabalhos de restauro foram 
realizados graças a uma parceria entre o Laboratório da Paisagem da UFPE e a Prefeitura do Recife.



14

Praça Ministro Salgado Filho

A Praça Ministro Salgado Filho é também conhecida como Praça do 
Aeroporto, estando localizada no bairro do Ibura, no limite do Recife 
com o município de Jaboatão dos Guararapes, em frente à edificação do 
antigo Aeroporto Internacional dos Guararapes atualmente Aeroporto 
Internacional dos Guararapes – Gilberto Freyre.  Em 1958, quando da 
inauguração do Aeroporto, o prefeito Pelópidas Silveira convidou Burle 
Marx para projetar uma praça com plantas regionais em frente a esse 
equipamento, local então conhecido como Campo do Ibura. O pais-
agista criou um jardim aquático, cujo elemento principal era um grande 
lago, para ser admirado pelos visitantes e moradores da Cidade. Uma 
larga escadaria dava acesso ao lago, em frente à entrada da Estação de 
Passageiros. Burle Marx emoldurou o lago com canteiros, gramados e 
passeio e criou um pequeno bosque com banco circular. A vegetação 
arbórea configurava arranjos sinuosos, expressos num traçado marcado 
por uma sucessão de curvas que se diluíam no terreno. 
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A vegetação da Praça Salgado Filho compreendia um conjunto de 
abricós de macaco, de palmeiras que se entrelaçam por entre os co-
queiros, de ipês-roxos, de mangueiras, de paus-reis e de sibipirunas. 
No lago, sobressaíam-se as aningas e outras espécies aquáticas como o 
lótus, papiro e a vitória régia. Em 1974, este Jardim foi ampliado com a 
inclusão de uma área que servia de estacionamento em uma das pon-
tas do terreno triangular. A alteração no traçado nesta ampliação, de 
responsabilidade da Prefeitura do Recife, manteve as linhas definidoras 
do desenho original de Burle Marx. A partir do ano 2000, a paisagem 
do entorno da Praça começa a ser alterada face à implantação do novo 
aeroporto. Esse complexo arquitetônico e viário rompe com a relação 
de escala anteriormente existente entre o edifício e a Praça Salgado 
Filho e com os fluxos que valorizavam as visadas da paisagem. Existe um 
projeto de restauro elaborado em conjunto pela Prefeitura do Recife e o 
Laboratório da Paisagem da UFPE que deverá ser executado.
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Praça Faria Neves

A Praça Faria Neves ou Praça de Dois Irmãos localiza-se no bairro de 
Dois Irmãos, em área remanescente de Mata Atlântica, pertencente ao 
antigo engenho Dois Irmãos, onde no início do século XX, foi instalado 
o Jardim Zoobotânico de Dois Irmãos (ou Horto Florestal).  Na década 
de 1930, no seu entorno, foi construída a vila operária de Dois Irmãos, 
que existe até hoje. Na gestão do prefeito Pelópidas Silveira, em 1958, 
Burle Marx foi convidado para criar, naquele lugar, um jardim recreativo 
para as crianças, com um brinquedo desenhado por ele (em forma de 
escultura), balanços, gangorras e escorregos, complementados por dois 
longos bancos.  

O artista contornou os bancos com árvores como o mulungu, o abricó 
de macaco, o pau-brasil, o pau-rei e palmeiras.  Na década de 1960, 
esta Praça passou a ser chamada Praça Faria Neves, em homenagem ao 
professor de História Natural José Pedro Faria Neves. Por muito tempo, 
a Praça foi utilizada como local para estacionamento de carros e ônibus 
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dos visitantes do Parque de Dois Irmãos, antigo Zoobotânico. Festas populares, um terminal de ônibus e um 
bar contribuíram para o desgaste da Praça. A participação da comunidade do entorno foi muito importante 
para a  sua restauração pela Prefeitura do Recife que, em 2006, devolveu este lindo Jardim de Burle Marx à 
população do bairro, com mesinhas para jogos, o brinquedo de concreto recuperado, áreas sombreadas para 
sentar e conversar e canteiros de cana-da-índia. Esta obra de Burle Marx, como entrada do Parque Estadual de 
Dois Irmãos, é um lugar público agradável para o convívio social. 
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