
RESTAURO DE JARDINS HISTÓRICOS: DISCUTINDO  
CONCEITOS E MÉTODOS 

MARCONDES, Maria José de Azevedo 
Professora das Disciplinas de Paisagem e Ambiente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas e Conselheira do CONDEPHAAT – Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Turístico, Artístico e Arqueológico do ESP, Doutora pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP 
Endereço: Instituto de Artes  /  UNICAMP    Caixa Postal 6159  Cidade Universitária Zeferino Vaz    
Cep: 13083-970  Campinas /SP  Telefone: 19-37887194 
Endereço residencial: Rua José Jannarelli, 245, apartamento 92   São Paulo /  SP   CEP 05615-000   - 
Telefone 11-37223946    Fax 11-37223946     Celular :  11- 98146450 
 e-mail: mariamarcondes@iar.unicamp.br 
 
 
This paper deals with the theory of the pertinence of restoration of the cultural heritage universe and 
discusses the concept of authenticity. In fact, the concept of authenticity has been present and became 
one of the pillars of every debate on cultural heritage held in the latest years and it involves rather a 
great number of significations. We propose to analyse the complexity of this concept in view of the 
restoration of landscape, specifically in the case of restoration of historic gardens, when we shall have 
to study landmarks mostly constituted by vegetable elements that are, therefore, alive, perishable, and 
subject to constant modifications. We will introduce existent examples in Brasil: in the city of São 
Paulo, SP, the garden created by Mina Klabin, for the house of Rua Santa Cruz, designed by architect 
Gregory Warchavchik .  In the city of São José dos Campos, SP, the garden created by Roberto Burle 
Marx, for the house designed by architects Rino Levi and Roberto Cerqueira Cesar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As práticas de intervenção em edificações históricas de épocas precedentes são bastante antigas, já a 
teorização sobre preservação e restauro do patrimônio arquitetônico remonta a quase dois séculos, 
desde o congresso dos engenheiros e arquitetos italianos de 1883 até às recentes recomendações de 
congressos internacionais sobre a imaterialidade do patrimônio expressas em um suporte arquitetônico 
ou território mais amplo.  Ao contrário, o restauro de paisagens e jardins históricos é uma preocupação 
mais recente, emergindo amplos e novos matizes de questionamentos. 

De fato, a história e teoria do restauro arquitetônico, conforme exposto, contemplam no período citado 
uma complexa e rica discussão sobre os valores e o sentido do patrimônio a ser preservado e suas 
intersecções com a atividade de restauro. Desde as teorias de Viollet – le – Duc, na França, que 
buscava a reconstituição hipotética do estado de origem do monumento e mesmo a reconstituição 
daquilo que teria sido feito, passando pelas posições, na Inglaterra, de John Ruskin, estudioso da 
arquitetura medieval, contra qualquer reconstituição do monumento, pois considerava que era 
impossível recompor um trabalho original e que “havia ainda no velho trabalho alguma vida, alguma 
misteriosa sugestão do que tinha sido e do que foi perdido; uma certa doçura nas linhas gentis que a 
chuva e o sol trabalharam. Não podendo haver nada na bruta dureza do relevo novo”. (Ruskin, 1889). 
Como aponta Kuhl, (1998) Ruskin preconizava uma atitude passiva, de não atuação, mesmo que isso 
significasse a perda do edifício. O intuito, segundo a citada autora era, o de deixar o monumento tal 
como se apresentava, contrário a qualquer tipo de ação cirúrgica à qual os arquitetos restauradores 
estão sujeitos. Considerava as intervenções de conservação uma falsidade. 

Conforme alguns autores apontam (Luciani, 1988) a noção moderna de restauro deve-se ao  arquiteto 
restaurador Camillo Boito, que  no início do século XX elabora um novo enunciado do conceito de 
restauro. Para Boito, no chamado restauro histórico ( já teorizado por Luca Beltrami entre 1880 e 1890) 



o monumento era considerado essencialmente como um documento. As intervenções deveriam ser 
baseadas em arquivos, livros, gravuras, etc, como na análise da própria construção. 

 A teoria de Boito foi reelaborada na década de 30 por Gustavo Giovannoni, influenciando a Carta de 
Restauro Italiana de 1932, com enorme difusão no entre – guerras da chamada tendência italiana do 
restauro. Giovannoni, a exemplo, de Boito conferiu grande importância aos valores históricos e 
documentais de um monumento, dando maior relevância a eles do que aos elementos formais, 
resultando no chamado “restauro científico” ( Kuhl, 1998; Luciani, 1988). 

A preocupação com a preservação dos jardins históricos aparecia, entretanto, associada aos 
monumentos preservados. De fato, na Carta de Atenas de 1931 é recomendado o estudo das plantações 
e ornamentações vegetais convenientes a determinados conjuntos de monumentos para lhes conservar 
o caráter antigo ( apud IPHAN, 2000, pp.14). 

Face à extensão das reconstituições do patrimônio cultural a ser empreendida na Europa no pós-guerra, 
a limitação imposta pelos procedimentos do restauro científico e do dualismo entre os aspectos 
histórico e estético de uma mesma obra, é elaborado o chamado “restauro crítico”. Luciani  ( 1988) 
aponta que Cesare Brandi e o historiador Giulio Carlo Argan forneceram relevante contribuições para 
a teoria do restauro crítico. Esta teoria centra atenção na integridade figurativa, isto é, o complexo de 
elementos figurativos que constituem a imagem e através da qual essa exprime a própria 
individualidade da obra a ser recuperada, distinguindo-se as adições e sobreposições de épocas. 

No âmbito da história do restauro o período que sucede é marcado pela difusão das idéias 
preservacionistas com a elaboração da Carta de Veneza em 1964, documento que irá ampliar o âmbito 
do debate e inserir novos conceitos como o de área envoltória aos bens tombados compreendendo a 
visibilidade e ambiência do entorno dos monumentos e dos próprios sítios urbanos como patrimônio,  
questões significativas para as práticas de preservação da paisagem. 

Na Carta de Veneza foi recomendado que os monumentos sejam objeto de fruição pela sociedade. 
Apresentou, assim, um princípio para os projetos de intervenção que se seguiram, inserindo desta 
forma a restauração no quadro de desenvolvimento social, econômico e cultural dos diversos países. 
Essas diretrizes terão significativos impactos nas metodologias de intervenção e restauro do 
patrimônio arquitetônico. 

A década de 70 foi marcada pela intensificação do debate preservacionista com fortes repercussões nas 
legislações e planos urbanísticos, sobretudo, nas cidades européias. A Carta de Restauro Italiana, 
elaborada em 1972, abarcou muitos princípios estabelecidos por Cesare Brandi desde os anos 40, 
referentes à teorização sobre o restauro crítico. Esse documento faz uma distinção entre o restauro de 
obras industriais e as obras de arte. Com relação à última o documento adota posições bastante rígidas 
com referência aos temas da autenticidade e originalidade nas operações e restauro. Considera por 
“restauração” qualquer intervenção destinada a manter em funcionamento, a facilitar a leitura e a 
transmitir integralmente ao futuro as obras e os objetos definidos nos artigos precedentes (apud 
IPHAN, 2000). 

Pelo exposto, anteriormente, ressalta-se a evolução dos conceitos de originalidade, autenticidade, valor 
documental histórico da obra e valores estéticos, referindo-se a diversas categorias de juízo de valor, 
portanto – cognitivo, estético, afetivo, histórico e pragmático – que a figura de patrimônio cultural 
encerra.  Neste contexto diversos procedimentos foram utilizados para a recomposição destes valores – 
da reconstituição integral das obras buscando a unidade estética às práticas de  manutenção de, apenas, 
um testemunho histórico.  

As diversas estratégias de preservação, conservação e restauro em relação às edificações, aos 
monumentos urbanos, às artes visuais, estruturas urbanas ou às paisagens e sítios naturais ocorrem em 
diferentes países, moldadas por especificidades culturais, geográficas e pelo desenvolvimento histórico 
de cada região, merecendo constantemente uma revisão dos procedimentos como também dos próprios 
princípios norteadores, questões que nos propomos a refletir a partir da experiência brasileira, 
especificamente das estratégias de conservação do patrimônio cultural configurado pelos jardins 
históricos, conforme descrito anteriormente. 

Parte-se do pressuposto de que cada bem patrimonial circunscreve seu critério de intervenção, 
divergindo da necessidade de estabelecer normas às operações de restauro em um código de 



procedimentos. Essa postura demanda uma leitura crítica de cada bem patrimonial, e justifica o estudo, 
na medida em que o juízo de valor atribuído em cada caso denota a flexibilidade ou rigidez das 
posturas do projeto.  
 

2. RESTAURO DE JARDINS HISTÓRICOS 

 

A Carta Del Restauro Italiana de 1972 faz a distinção entre o restauro de bens industriais e bens 
artísticos e amplia  a noção de patrimônio para os jardins e parques de especial importância (artigo 2º). 
Contudo, a preocupação com o restauro dos jardins históricos é inserida nas chamadas “cartas 
patrimoniais” , apenas, na década de 80. 

A Carta de Florença , elaborada em 1981 pelo Comitê Internacional de Jardins Históricos do 
ICOMOS/IFLA , objetivou à proteção dos jardins históricos complementando  a Carta de Veneza neste 
domínio particular.Inicialmente, define os jardins históricos como monumentos, e como tal deve ser 
salvaguardado, conforme os princípios  da Carta de Veneza. Todavia, como monumento vivo sua 
salvaguarda requer regras específicas, que são objeto da presente carta. 

São destacadas na composição arquitetural do jardim histórico – seu plano e os diferentes perfis do 
terreno; suas massas vegetais, suas essências, seus volumes, seu jogo de cor, seus espaçamentos suas 
alturas respectivas; seus elementos construídos ou decorativos; águas moventes ou dormentes e os 
reflexos do céu (artigo 4º, apud IPHAN, 2000). Estabelece que a proteção dos jardins históricos exige 
que eles sejam identificados e inventariados e impõe intervenções diferenciadas, que são a 
manutenção, a conservação e a restauração, podendo-se, eventualmente, recomendar a reconstituição.  

A autenticidade, segundo o texto do citado documento diz respeito ao desenho e ao volume de partes 
quanto ao seu décor ou à escolha de vegetais ou minerais que o compõe. A seguir preconiza que 
qualquer operação de restauração ou de reconstituição de um jardim histórico deve considerar todos os 
seus elementos.  

No tópico específico sobre “Restauração e reconstituição de um jardim histórico” considera que  só 
deve ser empreendida essas operações após um estudo  aprofundado , que contemple desde as 
escavações até a coleta de todos os documentos referentes ao respectivo jardim e aos análogos , 
suscetível de assegurar o caráter científico em um projeto . Estabelece, ainda, que a reconstituição 
deve respeitar a evolução do jardim. Em princípio, ela não deveria privilegiar uma época à custa de 
outra, salvo se a degradação ou o definhamento de certas partes puderem, excepcionalmente dar ensejo 
a uma reconstituição fundada sobre vestígios ou sobre uma documentação irrecusável. Poderão ser, 
mais particularmente, objeto de uma reconstituição eventual as partes do jardim mais próximas do 
edifício, a fim de ressaltar a sua coerência.  

Considera, também, que quando um jardim houver desaparecido totalmente ou quando só se possuírem 
elementos conjeturais de seus estados sucessivos, não se poderia empreender uma reconstituição 
relevante da noção de jardim histórico. 

Os trabalhos que, nesse caso, se inspirariam em formas tradicionais sobre o terreno de um jardim 
antigo, ou em lugar onde nenhum jardim tenha previamente existido, constituiriam então noções de 
evolução ou de criação, excluída qualquer qualificação de jardim histórico. 

As posturas para a restauração e reconstituição de jardins históricos expressam posições similares à 
teorização do “restauro científico” enunciadas na década de 30, na Itália, segundo as quais os projetos 
de restauro fossem baseados em estudos rigorosos, classificando metodicamente os casos possíveis e 
dando maior atenção ao valor documental e histórico do monumento. 

As experiências de restauro de jardins históricos na Europa estão mais consolidadas na Itália, com a 
restauração dos jardins da Renascença ( Gurrieri e Nobili, 1998 ). Monique Mosser (1990) delineou 
um panorama das questões sobre o restauro de jardins históricos considerando os avanços na matéria 
após a promulgação da Carta de Florença, com o inventário realizado na França, pelo Departamento de 
Urbanismo e das Paisagens, sobre os parques e jardins históricos de interesse e a publicação “Il verde 
Storico”, na Itália. Considera, entretanto, que o debate entre restauração, reabilitação ou reconstrução 
encontra-se em aberto. Para a autora, a questão principal refere-se às sucessivas etapas destes jardins 



que se sucedem no tempo. Ela questiona – qual Versailles restaurar? - , centrando o debate também nas 
questões de autenticidade e originalidade. 

 Para os propósitos deste texto cabe ressaltar os projetos de reconstituição e restauro de dois distintos 
jardins históricos :  Jardim para a Villa Noailles  , em Hyères, na França, projetado em 1928 por 
Gabriel Guévrékian e o projeto de Geoffrey Jellicoe, de 1982, para o Sutton Place, na Inglaterra. 

O projeto de reconstituição do Jardim para a Villa Noailles , em Hyères, na França, projetado em 1928 
por Gabriel Guévrékian foi empreendido pelo Governo francês em 1992. O projeto de restauro 
enquadra-se no chamado “restauro científico”, pois foi feita a reconstituição total deste jardim baseado 
na documentação existente, em seu estado original. Esse jardim, projetado em uma propriedade de 
origem medieval, constituiu-se numa das experiências vanguardistas do entre-guerras, ao transpor para 
um espaço real o projeto deste autor do Jardim de Água e Luz projetado para a Exposição de Artes 
Decorativas de 1925. Trata-se de uma proposta de um jardim triangular, derivada dos preceitos do 
“cubismo”, que revolucionou os conceitos de espaço no desenho de jardins como observa Teyssot e 
Mosser, (1990) e Brown (1999), empregando conceitos de cor e composição espacial das vanguardas 
pictóricas. 

A restauração optando por fazer o jardim retornar a sua forma original (reconstituição integral) se 
legitima neste caso dado o valor documental e paradigmático deste jardim para a compreensão dos 
movimentos de vanguarda do entre-guerras. A utilização em abundância de elementos minerais; a 
flexibilidade da vegetação, alterando –se com as estações do ano e, o uso predominante  de plantas 
herbáceas  com uma gama de cores , textura e floração variada , foram aspectos que direcionaram a 
proposta . 

Outro exemplo que destacamos refere-se ao projeto de Geoffrey Jellicoe, de 1982, para o Sutton Place, 
na Inglaterra. Trata-se de um projeto em um jardim histórico do Renascimento (1526). Esse jardim 
recebeu intervenções posteriores, em meados do século XVIII , por Capibality Brown, portanto, 
incorporando a estética do pitoresco  e mais recentemente, por Gertrude Jekyll, no início do século 
XX, período no qual o jardim recebeu acréscimos em sua superfície, com intervenções claramente 
influenciadas pelo movimento impressionista. Jekyll utilizou um esquema de cores, mostrando sua 
particular preocupação pela cor, projetando um jardim com uma seqüência de zonas laranjas, cinzas, 
douradas, azuis e verdes. 

Para Jellicoe a paisagem é um continuum do passado, presente e futuro. A intervenção projetual 
buscou a afirmação dos eixos e vistas do desenho original, aproximando-o da Villa Gamberaia com os 
componentes racionais (no planejamento e estruturação do terreno) e irracionais (alegorias e símbolos 
introduzidos) característicos do desenho da paisagem deste período. Entretanto, introduz esculturas 
geométricas com materiais contemporâneos, como elementos significativos na leitura do  conjunto do 
jardim, conectando passado e futuro como exposto anteriormente. 

 

3. RESTAURO DE JARDINS NO BRASIL 

 

O restauro dos jardins históricos no Brasil, sobretudo, do período colonial deve ser objeto de pesquisas 
tendo como eixo as questões apontadas anteriormente: qual momento histórico deve ser privilegiado. 
O projeto de restauro dos jardins imperiais, realizados por Glaziou, como o Campo de Santana contém 
todos os elementos originais da concepção do projeto deste paisagista anglo-francês no Brasil. Trata-
se, entretanto, de obras fartamente documentadas, as quais merecem uma reflexão sobre as questões de 
restauro apontadas por Monique Mosser . 

No presente texto, entretanto, centramos atenção na questão do restauro dos jardins do modernismo, 
questão emergente com a preocupação dos aspectos conceituais que envolvem a preservação de bens 
do modernismo. O jardim de Mina Klabin na casa modernista de Warchavchik, na Rua Santa Cruz/SP, 
projetada em 1927, construída em 1928 e reformada em 1934 ( fotos 1 e 2), é emblemático para a 
discussão sobre restauro nas vertentes discutidas neste texto. 

Os conflitos surgidos com o processo de tombamento entre o órgão federal de proteção ao Patrimônio 
– IPHAN – e o estadual, CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 



Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo desta obra, são bastante elucidativos do debate 
apontado anteriormente entre os vários registros históricos da obra colocado entre os termos de 
originalidade e autenticidade. Enquanto, o órgão estadual procedeu ao tombamento da obra, segundo a 
situação existente, ou seja, mantendo as alterações no projeto com a reforma realizada pelo próprio 
arquiteto, em 1934, o IPHAN procedeu ao tombamento do conjunto da obra de Warchavchik.  

Para o órgão federal a abrangência maior deste tombamento permitiu selecionar uma amostragem mais 
representativa das origens da arquitetura moderna em São Paulo e no Brasil. Os três exemplares da 
obra de Warchavchik. (residência da Rua Santa Cruz, residência da Rua Itápolis e da Rua Bahia), cada 
um segundo as suas características contemplam aspectos desta trajetória. Conforme expõe Carrilho 
(2000) “A casa da Rua Santa Cruz tem a procedência cronológica. A casa da Rua Itápolis, concluída 
no inicio do ano de 1930, é uma realização melhor sucedida que a anterior, pois encerra uma 
volumetria mais vigorosa. A realização mais importante é, sem dúvida, a da casa da Rua Bahia. Neste 
caso o repertório moderno contempla todos os aspectos. A casa da Rua Santa Cruz, ao contrário, 
tratando-se de um exemplar de transição, adquire um valor documental único, como testemunho da 
mudança na direção da arquitetura moderna”. 

O texto acima é indicativo do conflito entre os próprios órgãos encarregados da proteção ao patrimônio 
histórico sobre qual o momento da obra arquitetônica que deve ser objeto do restauro, no caso a obra 
original de 1927, segundo o IPHAN e a de 1934, de acordo com as diretrizes do órgão estadual – 
CONDEPHAAT. Como considerar neste contexto a questão do restauro do jardim, um elemento vivo, 
hoje com plantas com alturas superiores à edificação. 

O conceito de restauro, neste caso, enquanto valor documental, poderá nortear a definições sobre o 
jardim, optando por manter a unidade residência /jardim no projeto de 1927. Cabe esclarecer que se 
trata de obra inaugural do jardim modernista no Brasil, com a utilização de cactáceas (mandacaru), 
como que tomadas de empréstimo dos quadros de Tarsila do Amaral ou  de Anita Malfati (Moema). 

Cabe observar, entretanto, que essa proposta – retorno à configuração original do jardim – é 
antagônica dos preceitos da Carta de Florença , elaborada pelo Comitê Internacional de Jardins 
Históricos do ICOMOS/IFLA objetivando a proteção dos jardins históricos. Neste documento é 
recomendado que “a intervenção de restauração deve respeitar a evolução do respectivo jardim. Em 
princípio, ela não deveria privilegiar uma época à custa de outra, salvo se a degradação e o 
definhamento de certas partes puderem, excepcionalmente, dar ensejo a uma reconstituição fundada 
sobre os vestígios ou sobre uma documentação irrecusável...” “(apud IPHAN, 2000). 

A mesma postura é preconizada na Carta de Restauro Italiana de 1972 que recomenda a proibição de 
“remoções ou demolições que apaguem a trajetória da obra através do tempo, a menos que se tratem 
de alterações limitadas que debilitem ou alterem os valores históricos da obra, ou de aditamentos de 
estilo que a falsifiquem” ( apud IPHAN, 2000). 

Outra situação que estamos pesquisando refere-se ao projeto de Burle Marx junto à residência 
projetada por Rino Levi e Roberto Cerqueira César em São José dos Campos/SP (foto 3 ) , obra em 
estudo para a proteção legal pelo órgão federal de preservação.  Discutimos os conceitos de restauro a 
ser utilizado, cotejando-se a questão da autenticidade vis a vis à concepção da obra arquitetônica e 
paisagística a preservar. 
 
Este jardim foi implantado em 1950 a partir da casa projetada pelos citados arquitetos, onde se 
vislumbra um dos jardins mais interessantes de Burle Marx e, sofreu uma ampliação significativa, em 
1965. O partido paisagístico contrapõe grupos de árvores à horizontalidade do terreno e grandes 
manchas com vegetações de pequeno porte sugerindo uma paisagem em movimento.  Várias questões 
devem ser cotejadas nas posturas de tombamento e de  preservação a serem definidas, num diálogo 
estreito com as definições do tombamento da residência, face às relações estabelecidas na arquitetura 
de Rino Levi/Cerqueira César com o paisagismo. 
 
A nosso ver, o valor documental desta obra enquanto registro das relações entre arquitetura e natureza 
expressas em depoimentos de Rino Levi desde os anos 20 deve pautar à concepção da obra 
arquitetônica e paisagística a preservar. A reforma deste jardim em 1965, apenas, acresce a superfície 



do jardim existente, estendendo -o para o vasto terreno (inicialmente, foi implantado ao redor da 
edificação principal  ). 
 
O exposto acima reitera as premissas iniciais de que cada bem patrimonial circunscreve seu critério de 
intervenção, divergindo da necessidade de estabelecer normas às operações de restauro em um código 
de procedimentos. Essa postura demanda uma leitura crítica de cada bem patrimonial, e justifica o 
estudo, na medida em que o juízo de valor atribuído em cada caso denota a flexibilidade ou rigidez das 
posturas de projeto. Em outros termos as cartas patrimoniais servem, apenas, como guias de orientação 
às operações de restauro e reconstituição. 
 
 

4. FIGURAS E FOTOS 

 

 
Foto 1- Jardim de Mina Kablin da Casa 

Modernista, na época da inauguração. Foto da 
Revista Ilustração Brasileira de 1929. 

 
Foto  2- Jardim de Mina Kabl in  da Casa 

Modernis ta ,  1928.  Foto  do l ivro  de  Geraldo 
Ferraz ,  Warchavchik  e  a  in t rodução da  nova 

arqui tetura  no Bras i l .  1965 
 

 



 
Foto 3-  Jardim de Burle  Marx (ampliação)  junto  à  res idência  

Rino Levi  e  Cerqueira  César .  Foto  Haruyoshi  Ono 
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