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A PAISAGEM DO SERTÃO NO JARDIM DE BURLE MARX
Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro, Aline Figueirôa Silva, Fátima Mafra
Resumo - O artigo discute a representação da paisagem do Sertão a
partir do projeto de restauração do Cactário da Madalena, hoje Praça
Euclides da Cunha, concebido pelo paisagista Roberto Burle Marx em
1935. O jardim das cactáceas veicula os princípios do Movimento
Moderno, que preconizava a valorização das raízes brasileiras. Burle
Marx inova ao priorizar a vegetação da caatinga ao invés de homenagear
vultos da história nacional. Criando um jardim temático em pleno litoral,
o paisagista desafia as condições físiográficas para mostrar o jardim
brasileiro como meio de expressão artística, ecológica e educativa. Por
outro lado, provoca a reação de intelectuais locais, como o jornalista
Mário Melo, para quem aquele jardim moderno mais parecia a
“sertanização dos mangues do antigo Viveiro da Madalena”,
desprezando os legítimos valores nacionais.
Palavras chave: paisagem, sertão, Burle Marx.

INTRODUÇÃO
O jardim é uma construção do homem buscando organizar parte da natureza a
partir da seleção de elementos naturais. Trata-se de um gesto humano em reposta a um
impulso, uma necessidade, tão bem interpretada pelo paisagista Roberto Burle Marx ao
afirmar: “o jardim é sim, antes uma necessidade consciente – espiritual e emocional – do
que uma criação acidental de luxo supérfluo de nossa civilização” (Marx, 1935). Nessa
manifestação criativa, o homem produz formas diferentes segundo os condicionantes
físicos e sua maneira de ver o mundo.
Foi assim que no século XVII, Mauricio de Nassau criou o Jardim de Friburgo, na
Ilha de Antonio Vaz, uma miniatura do mundo natural, na intenção de dominar o caráter
selvagem da natureza, confinando sua enormidade a um pequeno e fechado espaço. Ali
ele tentou fazer um jardim ideal e completo – um microcosmo – trazendo espécies animais
e vegetais de vários lugares do mundo, contando com a possibilidade de manipular a
escala das coisas (Silva e Alcides, 2003).
Nesse sentido um jardim é uma representação, uma metonímia de paisagem ou
paisagens. Com o propósito de inventar paisagens, Burle Marx cria jardins temáticos para
Recife no ano de 1935 na condição de Chefe do Setor de Parques e Jardins do
Departamento de Arquitetura e Construção, do Governo do Estado de Pernambuco. Ao
chegar, constatando a compreensão que se tinha do fazer jardins, declara: “Urge que se
comece desde já, a semear nos nossos parques e jardins, a alma brasileira” (Diário da
Tarde, 1935, p.1).
Na sua concepção de jardim como natureza organizada ou como outras vezes
admite uma geometrização da natureza, Burle Marx cria no Largo do Viveiro na
Madalena, um jardim de plantas da caatinga, um jardim de cactáceas, conhecido como
Praça Euclides da Cunha. Assim, ele recorta e traz para o litoral, parte da paisagem do
sertão, ao mesmo tempo em que homenageia o escritor Euclides da Cunha autor de “Os
Sertões”, obra prima nacional, com o nome da praça.
Portanto, na intenção de conceber o jardim brasileiro, o jardim moderno e brasileiro
projetou uma miniatura da paisagem do sertão. Esse foi o primeiro jardim essencialmente
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brasileiro com a intenção evidente de representar um dos mais singulares domínios de
nossa flora. Evoca o ambiente e condicionantes da vegetação da caatinga em sua
diversidade, um ecossistema recriado em que contempla 8 das 13 comunidades e subcomunidades do Domínio das Caatingas confirmadas no estudo do botânico Dárdano de
Andrade Lima, que confere o significado de jardim ecológico.
O sertão simbolizado na Praça Euclides da Cunha por Burle Marx mostra um caráter de
paisagem em que objetos singulares em cores, texturas e cheiros se acomodam compondo uma
morfologia que surpreende pelo cenário de rara beleza.

A PAISAGEM ESTRANGEIRA NO JARDIM DO BRASIL
No Brasil, predominaram, no século XIX e no início do século XX, as práticas de
ajardinamento de antigos largos, pátios, campos e terreiros remanescentes da cidade
colonial, como fruto do gosto burguês, pautado nos jardins europeus, sobretudo ingleses e
franceses.
É no século XX que o jardim se consolida no país, como espaço público, urbano e
republicano ligado a edifícios laicos e como ponto de convívio social. Aos poucos, seu
papel se expande. Historicamente o jardim desempenha funções: estética, de
embelezamento da cidade, recreativa para usufruto da população, e higiênica no papel
ecológico de amenização da temperatura e da poluição e habitat da fauna. Com a nova
visão social do Movimento Moderno das Artes, o jardim atinge novo conteúdo, assumido
o papel educativo, com a visão do jovem paisagista Roberto Burle Marx.
Esse quadro de funções ampliado paulatinamente é acompanhado de novas
concepções arquitetônicas, uma vez que os novos programas demandam um novo
desenho. No século XIX, predominam os jardins projetados ao sabor de influências
européias, especialmente o jardim romântico inglês, com lagos introspectivos e coretos
pitorescos, pautado numa visão de combinação do homem e da natureza, e o jardim
barroco francês, de traçado monumental e repuxos imponentes, representando o domínio
da ação humana sobre o meio natural. O maior expoente do paisagismo no Brasil
oitocentista é o engenheiro francês Auguste Marie Glaziou, considerado o paisagista o
paisagista oficial do Império, que inspiração todo o fazer do século XIX.
No Recife, apesar das discussões quanto à criação de um Passeio Público por volta
de 1844, foi em 1872 que o governo provincial executou o ajardinamento do Campo das
Princesas, hoje Praça da República, mais tarde seguida por outras ações de ajardinamento
(Fig. 1).

Fig. 1: Gravura do Campo das Princesas, do engenheiro Emile Beringer, 1878, de F. H. Carls.
Fonte: Arlego, 1987.
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No cenário nacional, os espaços urbanos coloniais do Recife, ligados às práticas
sagradas, como o Largo da Matriz da Boa Vista e o Pátio do Colégio dos Jesuítas, são
ajardinados e despedem-se da denominação religiosa para celebrarem o Império e o gosto
burguês, ganhando designações ligadas à Corte – Jardim do Campo das Princesas, Jardim
do Conde D’Eu, Praça Pedro II e Praça Visconde de Mauá.
Mais tarde, na década de 1920, com a atuação do prefeito Antônio de Góis e do
Governador Sérgio Loreto, esses jardins são remodelados no bojo de ações de
embelezamento e aformoseamento urbano e outros são criados também em antigos largos
e campinas encharcadas, dos quais são exemplos o Parque do Derby, o Parque do
Entroncamento, o Parque Sérgio Loreto, o Parque do Payssandu e o Parque Oswaldo
Cruz, construídos, respectivamente, na campina do Derby, no largo do Entroncamento, na
campina do bode, no largo do Payssandu ou Chora Menino e na lagoa de Fernandes
Vieira (Fig. 2).

Fig. 2: Desenho do Parque do Derby.
Fonte: Revista de Pernambuco, agosto de 1925.

Os nomes desses logradouros indicavam o novo momento político, já desvinculado
de referências à Monarquia ou ao Império, expressando uma denominação moderna e
internacional – o Parque – guardando, contudo, a conotação de jardim.
Apesar da ampliação das funções, incluindo a função higiênica decorrente da visão
sanitarista que marcaria as ações de remodelação urbana da virada do século no país, e da
mudança na designação, predominam as influências projetuais européias, em que o
mobiliário e vegetação eram um meio de expressão artística pelos belos e graciosos
bancos, jarros, fonte, pavilhões e gramados.
Se por um lado, esses espaços urbanos expressavam um novo momento político e
social, por outro, conservavam traços europeizantes ao nível do projeto, significando,
nesses termos, espaços laicos, burgueses, republicanos.
Desse modo, estavam vinculados aos ideais de “Nação” e “República”, prestando-se
a homenagear os heróis da Pátria, segundo idéia capitaneada pelo jornalista Mário Melo,
secretário do Instituto Archeologico e Geographico de Pernambuco, mais tarde Instituto
Archeologico, Historico e Geographico Pernambucano, que, desde o início do século,
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defendia a colocação de um monumento em memória dos heróis da restauração na
campina da Casa Forte. É então nesse afã em firmar o caráter nacional que o Recife recebe
o paisagista Burle Marx vindo do Rio de Janeiro.

ENTRE A PAISAGEM DO SERTÃO E A SERTANIZAÇÃO DA PAISAGEM
O jardim temático de Burle Marx inicia uma nova fase do paisagismo brasileiro por
romper com a prática e os modelos importados. Para ele a criação de um jardim significa
um gesto na paisagem como algo inerente ao convívio do homem com a sociedade em
resposta aos seus impulsos considerando os condicionantes naturais e construídos, o
emprego e valorização da flora e o respeito à cultura do local.
Na cidade moderna, diz ele, o jardim deve preencher uma função higiênica, como
espaço para o habitante respirar ar puro, para as crianças brincarem, o trabalhador
descansar e ainda por proporcionar sombra necessária para o sol de um país tropical. Em
sua função educativa, o jardim tem como missão incutir no habitante o amor pela
natureza, lhe permitir conhecer e distinguir a própria flora e compreender o que é
verdadeiramente conceber um jardim a partir da função que ele preenche na cidade. Em
relação à função artística, a beleza de um jardim se verifica quando a forma preenche
funções da época, ou seja, obedece a uma idéia básica daquele momento submetida a uma
determinada forma de conjunto, além de semear a alma brasileira (Marx, 1935).
Seus primeiros jardins projetados para o Recife expõem seu talento de artista
plástico e demonstram os estudos empreendidos na Europa de 1928 a 1930, comungando
também com as aspirações do Movimento Moderno das Artes no Brasil de firmar as raízes
brasileiras. Por seus estudos no campo da arquitetura, da arte da paisagem e outras artes –
pintura, escultura, música – Burle Marx exerce uma prática multidisciplinar na concepção
dos jardins.
A concepção do jardim das cactáceas começa ao visitar e contemplar as estufas do
Jardim Botânico de Dahlem na Alemanha. Em seguida investiu na leitura da obra de
Euclides da Cunha, os Sertões, marco do Movimento Moderno, que, posteriormente,
estimulou a vontade em conhecer e empreender excursões exploratórias às diferentes
regiões brasileiras para compreender as plantas e “a sucessão de estados necessários
dependentes e complementares. A germinação, o crescimento, a floração e a frutificação
são fenômenos que traduzem uma posição no espaço e uma projeção no tempo”
(Tabacow, 2004, p. 20).
É por isso que afirma ser a planta “o personagem principal” de sua formação e o
jardim o resultado de experiências que ele viveu e relatou (Tabacow, 2004, p. 21). No seu
pensamento, a planta agrega forma, cor, estrutura, mutação, ritmo, tempo e espaço –
caracterizando o “plano dos seres estéticos” (Marx, 1987, p. 37).
A curiosidade em conhecer a natureza fez com que partisse para a investigação da
flora brasileira, e suas “inusitadas adaptações” para poder testá-las nos jardins. Estava
consciente de que a paisagem para ser assimilada precisava ter continuidade e assim ele
procurava trazer para os espaços organizados, de uma determinada região, alguns
elementos das paisagens circundantes, isto é, de outras regiões, e a planta seria o elemento
visual de ligação entre essas paisagens.
Nesse propósito surgiu o jardim das cactáceas contendo diferentes espécies de um
ecossistema com as cactáceas no centro, assentadas em blocos de pedra e que deveria
conter a escultura de um homem de tanga do escultor Celso Antonio, exaltando assim a
figura do homem primitivo, do índio, ao invés de homenagear os heróis nacionais.
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O jardim de cactáceas procura transmitir através da diversidade das plantas, de suas
formas duras, de suas epidermes grossas de ricas texturas aspectos da luta do homem e
da luta da terra do sertão. Os jardins do sertanejo são feitos com plantas de formas
definidas e também de sombras, para as quais o artista jardineiro propõe uma composição
concêntrica que as distribui em anéis.
Ao centro, as plantas de formas definidas reunidas num canteiro elíptico com o
maior número de gêneros brasileiros da família das cactáceas, que são os cereus, como o
mandacaru que na época de sua floração se ascende como Sendero nas paragens do
sertão, os melocactus ou coroa-de-frade, a opuntia conhecida como a palma que serve de
alimento para o gado, o pilosocereus como o xiquexique e o facheiro e outros, que com
blocos de pedras e plantas das famílias das bromeliáceas e euforbiáceas complementavam
a composição (Fig.3 e Fig.4).

Fig. 3: Desenho de Burle Marx para a Praça Euclides
da Cunha, 1935. Fonte: Marx, 1987.

Fig. 4: Foto da Praça Euclides da Cunha, 1950.
Fonte: Acervo do Museu da Cidade do Recife.

O anel do meio foi reservado para os cactos de grande porte e é por este que se tem
acesso ao passeio interno de onde é possível apreciar de perto as cactáceas. É este anel
intermediário que suaviza a diferença de escala entre o canteiro central e as duas
alamedas de árvores autóctones que envolvem a praça pela margem externa. As alamedas
funcionam como uma concha vazada que é capaz de proporcionar ao mesmo tempo,
sombra com suas copas e transparência por entre seus troncos. Elas se encontram numa
das extremidades da praça formando um bosque. Entre as árvores de grande porte
especificadas para compor o anel externo estão o umbuzeiro, ou árvore sagrada, o
juazeiro e o pau d’arco, entre outras.
O jardim alcança, com seu espaço composto por anéis que apresentam vegetação de
alturas diferentes, um contraste de sombra nas bordas e luz ao centro que cria o cenário
requerido para dar destaque às espécies, pois elas são as estrelas e a origem de toda a
criação.
A criação de Burle Marx e sua interpretação de nacionalismo buscando a razão na
origem do povo brasileiro, surpreendeu alguns intelectuais pernambucanos como se ele
estivesse introduzindo um “plano de desmonumentação das nossas praças” (Jornal
Pequeno, 09/07/1935). Segundo Mário Melo, secretário do Instituto Arqueológico, que se
referia muitas vezes a Burle Marx ironicamente como Marx Burle por suas idéias
revolucionárias, seria uma “loucura a transformação do largo do Benfica num
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sertãozinho, pelo contraste da vegetação com o ambiente aquático”. Imbuído do espírito
nacionalista, o jornalista republicano foi um dos críticos mais ácidos à ação de Burle Marx,
chegando a se referir ao jardim das cactáceas como a “sertanização dos mangues do
antigo Viveiro da Madalena” (Jornal Pequeno, 03/03/1936).
Para Mário Melo, defensor da causa dominante, uma idéia inovadora de jardins que
se voltasse contra a estrutura estabelecida foi considerada uma afronta analisada nas
palavras depreciativas: “se aquilo é jardim, jardim sem flores inteiramente de espinhos, se
é parque, parque sem árvores” (Jornal Pequeno, 03/03/1936).
O jardim das cactáceas se manteve até a década de 1980 e com a falta de
conservação as cactáceas foram desaparecendo à medida que árvores invasoras
sombreavam o espaço. Além disso, o espaço da praça passou a ser usado como
estacionamento de veículos e comércio informal (Fig. 5).

Fig. 5: Praça Euclides da Cunha antes da restauração, 1993.
Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem.

A RESTAURAÇÃO DA PAISAGEM DO SERTÃO
A discussão sobre a restauração da Praça Euclides da Cunha foi iniciada em 2001
entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Pernambuco. A decisão da Prefeitura do
Recife em restaurá-lo visava homenagear o paisagista e também estimular os circuitos
turísticos: nacional e internacional.
No entanto, essa experiência pioneira de restauração de um projeto original de um
jardim de Burle Marx no Recife, implicou na retirada de 25 árvores do local onde existiam
as cactáceas que cresceram por falta de manutenção. Tal fato gerou insegurança e reação
de alguns segmentos da população até então espectadora, que se manifestou em notas e
artigos nos jornais.
Apesar das discussões sobre a retirada das árvores para o plantio das cactáceas ter
acontecido antecipadamente com representantes de instituições de ensino locais e
entidades de classe e defensoras do meio ambiente, não se estendeu à comunidade em
geral. Por outro lado, o trabalho instaurou um processo crescente de conscientização
histórica tanto para a instituição como para os residentes.
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E quanto aos residentes, a aceitação foi acontecendo aos poucos com a mudança na
paisagem permitindo a visibilidade da escultura do cangaceiro do artista Abelardo da
Hora, implantada no final da década de 1950, e dos edifícios históricos do entorno. Esse
desenrolar suscitou matéria de interesse dos jornais locais criando um canal de
comunicação entre a Prefeitura, a universidade, instituições e população em geral.
Um número aproximado de vinte notícias procedeu da comunidade e do governo
local entre julho de 2003, inicio da execução do projeto de restauração, e maio de 2004,
quando foi inaugurada. Apesar do principal aspecto da intervenção ter sido a
reintrodução das cactáceas conforme o projeto original, esse conteúdo não fora
devidamente absorvido pela população, que contestou a retirada da vegetação sem
considerar a idéia geral de um jardim temático. Apesar do corte de 25 árvores a cortina
arbórea que contornava a praça deveria ser complementada com o plantio de 48 árvores,
compensando o conjunto retirado. A população esqueceu que a falta de manutenção por
mais de vinte anos transformou o espaço público em estacionamento de veículos e área de
comércio informal (Fig. 6).

Fig. 6: Praça Euclides da Cunha restaurada,
2004.
Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem.

Uma outra instância mostrava a reação de resistência às cactáceas, associadas à seca,
à fome e à pobreza, características do sertão nordestino, e acusava a intervenção de crime
ambiental e desrespeito à memória da cidade. Tais afirmações, lançadas por um
reconhecido intelectual, repetem a atitude contestatória do jornalista Mário Melo em 1935,
setenta anos mais tarde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do conceito de jardim como representação de paisagem, o texto discutiu a
dicotomia que suscita o tema paisagem do sertão. Foi visto que a paisagem do sertão ao
mesmo tempo em que constituiu no início do século XX fonte de inspiração na concepção
de um jardim pelo paisagista Burle Marx, também provocou rejeição por parte de
intelectuais que enalteciam o sentimento de nacionalismo apoiado em causas dominantes
e não humanísticas. E esse sentimento permaneceu até o início do século XXI com a
intervenção que objetivou a restauração da Praça Euclides da Cunha.
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